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“Többet megtudhatsz másokról
egy óra játék, mint
egy év beszélgetés alatt.”
(Platón)
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Rendezvényeink

Hatalmas érdeklődés övezte
a Komáromi Pedagógiai Napokat
Február 14-e és 18-a között immár 16. alkalommal adott helyet Komárom városa
a Komáromi Pedagógiai Napoknak.
Mint azt Fekete Iréntől, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Területi Választmányának elnökétől
megtudtam, az idén a tervezéskor a
szervezők azt a célt követték, hogy az
óvodáktól kezdve az alapiskolákon,
gimnáziumon, szakközépiskolákon
keresztül egészen az egyetemig –
minden pedagógus találhasson olyan
előadást vagy gyakorlati képzést,
mely a mindennapi munkáját segíti,
őt elveiben megerősíti, illetve tanácstalanságában utat mutat neki.
Az idei pedagógiai napok a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége megalakulásának 20. évfordulója jegyében zajlottak, az érdeklődés
rendkívül nagy volt, az előadásokra,
foglalkozásokra jelentkezők száma az
ezret is meghaladta.
Az előadók sorában számos hazai és magyarországi szaktekintélyt
tisztelhetünk, a megnyitó előadást
Ranschburg Jenő pszichológus, a
pszichológiai tudományok kandidátusa vállalta.
Az ő előadására illik a legjobban
Jókai Anna írónő gondolata a katedrán eltöltött éveinek összegzéseként:
„Van a logika fölött más is. A szeretet.”
Az ünnepélyes megnyitón egy
gombostűt sem lehetett volna leejteni
a Selye János Gimnázium dísztermében.
A hazai közélet számos személyiségén kívül magyarországi oktatási
szakemberek is részt vettek az ünnepi
eseményen. A megnyitó előadáshoz
az alaphangulatot színvonalas műsor szolgáltatta, amelynek előadói
egytől egyig pedagógusok voltak.
Marsal Tamás (Móra Ferenc Alapiskola, Nemesócsa) Szabó Lőrinc

Közel ezren vettek részt az idei rendezvény egyes előadásain
versét mondta el, Kuczman Renáta Bartók két dalát énekelte, Mihály
Mária zongorakíséretével, Trencsík
Katalin (Eötvös Utcai Magyar Tanynyelvű Óvoda) pedig a professzor úr
Nyugtalan gyerekek című könyvéből
olvasott fel részletet.
Megvallom, Ranschburg Jenőtől
sokat vártam. Megfellebbezhetetlen
szaktekintély ő, több mint ötven éve
a tudomány szolgálatában, kinek előadásain, könyvein, televíziós és rádiós szereplésein generációk nőttek fel.
Sokat vártam tőle, és a vártnál többet
kaptam. Bölcsesség, humor, emberség
szólt minden szavából.
A nyugtalan gyerekekről beszélt,
akiket ma „hiperaktívaknak” szoktunk megbélyegezni.
A professzor úr inkább a „túlmozgásos” szót tartaná helyesebbnek
rájuk, hiszen ők olyan gyerekek, akikkel mindig történik valami. Jár a kezük, a lábuk, a szájuk, állandóan „ütköznek” a környezetükkel. Szörnyen
tudnak unatkozni, ha nem történik
semmi, és türelmetlenek, nem bírnak

egy helyben állni, szépen lassan sorakozni, előbb cselekszenek, mint gondolkodnak, ﬁgyelmük szétszórt, máskor viszont túlzottan koncentrálnak
egy őket érdeklő dologra, vagy esetleg
„nappal álmodók” – tehát „nevelési
problémákat” okoznak. A túlmozgásos gyereket nem kell gyógyszerekkel
kezelni, sokkal inkább megértéssel és
törődéssel.
Ezek a gyerekek gyakran tehetséget hordoznak magukban. A tehetség ugyanis más, mint a teljesítmény.
A mai pedagógia azt díjazza, hogy
a gyerek minden tárgyból egyenletes teljesítményt nyújt. Vajon mi a
jobb? Minden tárgyban egyformán
jó teljesítmény, vagy egy tantárgyban
kimagasló? Jó dolog-e a nyelvekben
kimagasló gyermeket lenyomni egy
közepes szintre azért, hogy a nyelvtanulástól elvett idejében a ﬁzikára
összpontosítson, hogy abból is közepes legyen? Persze ez fordítva is érvényes. Kivegyük-e a „játékot” tehát
a gyermek kezéből, ami őt elragadta?
Ha kivesszük, úgy cselekszünk, mint-

ha a gepárdnak azt mondanánk, hogy
ne fuss, inkább tanulj meg fára mászni! Megtanulhatja, de sohasem egészen, így futni is, fára mászni is csak
közepesen tud majd.
Ilyenkor van szükség az egyénre
szabott pedagógiára.
Lépten-nyomon halljuk, hogy a
mai gyerekek okosabbak, mint egykor. Az elektronikai eszközöket kiválóan kezelik egészen kicsi korukban,
és az intelligencia hányadosuk is magasabb. Ez valóban így van, viszont
kreativitásuk ezáltal visszaszorul. Ha
elegendő a billentyűket nyomogatni,
minek törjék magukat megoldások
kitalálásával? Pedig hatalmas kincs
megy így veszendőbe: a kíváncsiság
elapadása. A „szent kíváncsiságé”,
ahogy Einstein mondta, ami minden
ismeret alapja.
Szemléletváltásra van szükség a
pedagógiában is. A legtöbb pedagógus szerint ugyanis milyen az ideális
tanuló? Jólnevelt, tisztességes, szerény,
intelligens, tiszta, ápolt, jó megjelenésű, tehát a hagyományos polgári értékeket hordozzák jellemükben. De
hol vannak ma már a hagyományos
polgári családok, amelyekben az ilyen
gyermekek nevelkednek? Miért nem
kerül előtérbe az értékrendben a kreativitás, a humor, a kíváncsiság?
Ilyen, és ehhez hasonló gondolatokat feszegetett a professzor a mintegy másfél órás előadásában. Minden
állítását a való életből vett példákkal
illusztrálta, rengeteg humorral és szeretettel fűszerezve. A vastapsot megérdemelte.
Komáromi Pedagógiai Napok jövőre is lesznek. Aki az idén lemaradt,
eljöhet a tizenhetedikre.
Gálﬁ Mária

Kedves Kolléga! Tisztelt Olvasónk!
Kérjük, ajánlja fel adójának 2%-át a Pedagógusszövetség részére. Az Önök támogatását
gyermekrendezvények és tanulmányi versenyek szervezésére, a magyar iskolák tehetséges
diákjainak támogatására kívánjuk felhasználni.
Számlaszám: Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka Komárno, č. účtu: 26390043/0900
IČO: 17314348, postacím: Zväz maďarských pedagógov na Slovensku, Elektrárenská 2, 945 01 Komárno
Működési forma: Občianske združenie
Felajánlását a lapunk mellékletében található, vagy a www.szmpsz.sk honlapról letölthető nyomtatványon is
megteheti.
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Az iskola
nem csupán
munkahely
A magyar alapiskolák hajdani 6065 ezres tanulói létszáma napjainkra
jóval 40 ezer alá csökkent. Lényegében
hasonló volumenű a magyar anyanyelven tanuló középiskolások számának csökkenése is, annak ellenére, hogy a középiskolák száma növekedett (egyházi középiskolák,
magángimnáziumok, magán-szakközépiskolák létesültek, azonban
viszonylag alacsony tanulói létszámmal). Rendkívül veszélyes helyzetbe kerültek a részben osztott falusi kisiskolák, hiszen a tanulók
alacsony létszáma miatt az államtól kapott dotáció távolról sem elég
az iskola üzemeltetésére. Létezésük is, de mindenekelőtt a jövőjük
az adott község önkormányzatának a hozzáállásától függ, tehát attól, hajlandó-e a település vezetése saját költségvetéséből fedezni a
korántsem kevés többletköltségeket.
Félő tehát, hogy nekünk – pedagógusoknak is elfogy a közönségünk, nekünk magyaroknak pedig a felnövekvő ﬁatalok generációi.
Érthető, hogy a költő arra kér minden magyart, hogy ne engedjék, ne hagyják veszni, hogy óvják, védjék a templomot és az
iskolát, az iskolát, mely nemzetiségi létünk legfontosabb bástyája.
Ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy minden érintett összefogásával, átgondolt együttműködésével, kellő határozottsággal és következetességgel, gerinces, bátor kiállással vessünk véget azoknak a
torzulásoknak, melyek eredménye a jelenlegi helyzet.
E folyamatban megkülönböztetett szerepe, feladata van az iskola igazgatójának, aki intézménye statutáris képviselőjeként személyesen felelős mindenért, ami iskolájával kapcsolatos. Akkor lesz
sikeres, ha kollégáit sikerül meggyőznie arról, hogy az iskola nem
csupán munkahely, hanem a hivatás gyakorlásának színhelye. Tehát nagyon jól felkészült, elhivatott, hivatásukat magas színvonalon
művelő pedagógusközösség kialakítása az egyik legfontosabb cél.
Ezek a kritériumok már elővetítik, hogy az ilyen iskola következetesen gyermekközpontú, szellemisége mélységesen és következetesen
humánus.
A gyerekeknek érezniük kell, hogy a pedagógusok szeretik őket,
de tisztában kell lenniük például az iskola belső rendtartásával is,
mert csak így biztosítható a pedagógusokkal, diáktársakkal szemben elvárt, tudatosan fegyelmezett magatartás. Csak így érhető el
az a kívánt állapot, hogy a gyermek szeressen iskolába járni, hogy
a pozitív tapasztalatokat értékelje a szülő is, és ezáltal fokozatosan
növekedjen az iskola jó híre, imidzse, növekedjen ismertsége és elismertsége. Ez pedig szinte törvényszerűen a tanulók létszámának
fokozatos emelkedését eredményezi. Az iskola igazgatójának kiemelten kell ügyelnie arra, hogy egyetlen pedagógus se kövessen
el a pedagógiai etikával összeegyezhetetlen szarvashibát: ne alázza
meg a diákot, ne állítsa őt megoldhatatlan feladat elé például azzal,
hogy mindenféle külön felkészítés nélkül elküldi őt ilyen vagy olyan
tanulmányi versenyre, ami sajnos egyre gyakrabban előfordul. A pedagógus utasításának el nem fogadása miatt, vagy a versenyen “elért”
sikertelenség esetén a legenyhébb szankció alkalmazása szinte már
teljesen érthetetlen és nagy hiba. Helyettük a szülők nagy részének
tudatában az adott iskola színvonala, arculata, tapasztalatokra, eredményekre épülő jó híre válik döntő szemponttá. És igenis el lehet
érni, hogy 5–6 év alatt jelentősen, akár 40–60%-kal is növekedjen
a teljesen szervezett iskola tanulóinak létszáma.Legyen tehát közös
célunk iskoláink színvonalának egyre gyorsabb ütemű emelése.
Fibi Sándor
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Rendezvényeink

I. Zoboralji Oktatási Fórum
2011. február 17-én az Alsóbodoki Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola adott otthont annak az oktatási
fórumnak, amelyet I. Zoboralji Oktatási Fórumként szervezett az iskola vezetősége a szórványban működő
alapfokú oktatási intézmények pedagógusainak részére. A helyi középiskola, zoboralji óvodák és alapiskolák
(Kolon, Pográny, Nagycétény, Gímes, Alsóbodok, Nyitracsehi, Zsére) pedagógusai mellett a rendezvényre
meghívást kaptak a nagykéri és pozbai alapiskolák tanítói is.
reformról tájékoztatott. Beszámolójában fájlalta, hogy Nyitra vidékén a Pedagógusszövetségnek
nincs alapszervezete. Nagyobb
összefogást kellene tanúsítaniuk
a pedagógusoknak. Kritikusan
szólt a kormány oktatáspolitikájáról: nincs szándék a politikusok
részéről magyar szakemberekből álló módszertani központ létrehozására. Szólt az EU-s pályázatok előnyeiről és a nemsokára
beindítandó interaktív honlapról,
mely a pedagógusok kommunikációját segíti elő, s interaktív
tananyagokat tölthetnek le.

Közel negyven pedagógus vett részt a rendezvényen
Az I. Zoboralji Oktatási Fórum szervezője, Hajtman Béla, a
szakközépiskola igazgatója hangsúlyozta az együttműködés fontosságát. Üdvözlő beszédében
és köszöntőjében aggodalmának adott hangot, miszerint félő,
hogy a Zobor vidéki alapiskolák
végzősei közül egyre kevesebben választják a magyar tanítá-

si nyelvű középiskolákat. Ebben
nemcsak a szülők, hanem az iskola pályaválasztási tanácsadói
és maguk a pedagógusok járhatnának jó példával. Sajnos, az is
előfordul, hogy a magyar tanítási
nyelvű iskolában tanító pedagógusnak a gyermeke már más tanítási nyelvű iskolát látogat. Ezek
a lépések főleg a szórványvidékeSzigeti L. és Pék L.
oktatáspolitikai kérdéseket is
boncolgattak
Varga Zs. az új továbbképzési
lehetőségeket ismertette
ken szomorú következményekkel
járnak. Az igazgató kihangsúlyozta, a Nyitra vidéki végzős alapiskolásokat és szüleiket arról kell
meggyőzni, hogy magyar tanítási nyelvű gimnáziumokban vagy
szakközépiskolában folytassák
a tanulók tanulmányaikat. Erre
jól működő, színvonalas oktatást nyújtó középiskolákra van
szükség. Ha ez nem így történik,
akkor a tanulóhiány miatt a jövőben egyre kevesebb pedagógusra lesz szükség.
Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke az állami oktatáspolitikáról, valamint az oktatási

Szigeti László, az MKP oktatási és kulturális alelnöke érdekes címet választott előadásának:
Kit, mit, kik és hogyan tanítsunk?
Mindegyik kérdést külön boncolgatta. Sajnos, évről évre országosan egyre kevesebb a beíratott
magyar diákok száma. Lesújtóak
az adatok. A csökkenés visszaszorítására recept nincs, de vannak
különböző lehetőségek. Szerinte
a kisiskolákat államilag garantált
kiegészítő normatívában kellene
részesíteni. Az iskolabuszok is valamennyire fékezhetik az asszimilációt. Ki kell használni a pályázati lehetőségeket. A mit kérdésre
szintén kritikusan szólt: sajnos
nem reformált, hanem deformált oktatásügyünk. Nincsenek
tankönyveink, a reformnak legnagyobb kárvallottjai a magyar
iskolák. A tárgyi tudás és magoltatás helyett, az alaposabb olvasástanítást és szövegértést hangsúlyozta ki.
A módszertani központok
aktuális kínálatát Varga Zsuzsa,
a Nyitrai Módszertani-Pedagógiai Központ magyar nemzetiségi
osztályának szakelőadója ismertette. Ladányi Lajos, az MKP elnökségi tagja a MÁÉRT Szórvány
Szakkbizottsága munkájáról és
magyarországi támogatási rendszer átalakulásáról szólt. A hivatalos program végeztével a résztvevők helyi jellegű farsangi fánkok,
sütemények és frissítő mellett beszélték meg a hallottakat.
Tóth Klára
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Ipolysági gimisek nyerték
a Civitas Fortissima vetélkedőt
Az első világháború
után, 1919 elején a cseh katonaság megkezdte az Ipoly
menti települések elfoglalását. Megszállták Losoncot,
Ipolyságot, majd január 15én bevonultak Balassagyarmatra, amely a környék fontos vasúti gócpontja volt. A
város polgárai viszont ezt
nem nézték ölbe te� kézzel,
elhatározták, hogy a cseheket kiverik a városból.
1919.január 29-én a bátor
önkéntesekből álló fegyveresek (katonák, vasutasok,
ipari munkások) támadást
intéztek a megszálló cseh
helyőrség ellen és visszafoglalták a vasútállomást is.
A cseheket sikerült az Ipoly
túlpartjára visszaszorítani.
A fegyveres harc mindkét
oldalon több áldozatot is
követelt. Balassagyarmatot
a magyar katonák hősiessége, a fegyvert fogó polgárok, vasutasok önfeláldozása felszabadíto�a az idegen
uralom alól. Cselekedetük
értékét növeli, hogy mindezt
önszántukból, a hatalom
akaratával dacolva vívták
ki. Te�üket a katonai vitéz-

dokumentum-játékﬁlmjéről, amely a vetélkedő után
került levetítésre

A győztes csapat a felkészítő tanárral

ség, a hazaszeretet és a polgári összefogás példájaként
tartják számon. 2005-ben a
magyar országgyűlés Balassagyarmatnak a Civitas
Fortissima – A legbátrabb
város címet adományozta.
E jelentős történelmi eseményre emlékezve rendezte
meg 2011.január 28-án a Fidesz I�úsági Tagozata és a
Via Nova I�úsági Csoport

immár harmadik alkalommal a Civitas Fortissima
történelmi vetélkedőt a balassagyarmati művelődési
központban. A vetélkedő
témája a balassagyarmati
„csehkiverés“ és a Rákóczi-szabadságharc volt. Az
eseményt Csach Gábor alpolgármester nyito�a meg,
majd Matúz Gábor ﬁlmrendező beszélt a 2009-ben
forgato� Civitas Fortissima

A versenyen balassagyarmati középiskolák és
két felvidéki gimnázium (a
lévai egyházi és az ipolysági
állami gimnázium) összesen
nyolc csapata ve� részt. A
vetélkedő két fordulóból
állt. Az első fordulóban a
diákoknak igényes írásbeli
feladatokat (képfelismerés,
csatajelenet-leírás, térképes
feladatok stb.) kelle� megoldaniuk, majd a második fordulóban szóbeli kérdésekre
kelle� gyorsan válaszolniuk
a versenyzőknek. Mindkét
fordulóban az Ipolysági
Magyar Tanítási Nyelvű
Gimnázium Gyebnár Gábor,
Tóth Gábor, Zahorec Zsolt
összetételű csapata nyújtotta a legjobb teljesítményt,
így nem volt csoda, hogy
az első helyen végeztek (a
lévaiak másodikok le�ek).
A kimagasló eredményhez
gratulálunk, s további sok
sikert kívánunk a történészpalántáknak!
Tóth Tibor, felkészítő tanár

A lévai gimnazisták is kitettek magukért
A lévai egyházi gimnázium csapata már harmadik alkalommal vett részt a Civitas Fortissima történelmi vetélkedőn Balassagyarmaton.
Büszkén mondhatjuk, hogy az eddigi két alkalommal meg is nyertük. Az idén emberhátránnyal küzdöttünk, hisz a háromfős csapat egyik
tagja az utolsó pillanatban megbetegedett. Ketten azonban úgy döntöttek, küzdenek, ezért sikeredett helyezésünk „csak” a másodikra. De
félre a tréfával, a Lévai járás kezdettől kitesz magáért, hisz az ipolysági gimnázium diákjai évente nagyon is méltó ellenfelek, ők is mindig a
dobogón végeznek, az idén pedig remek versenyzéssel nyertek.
Köszönet illeti Kertész Csilla főszervezőt, aki évente igényes, ugyanakkor játékos, fejtörő feladatokat készít társaival a csapatok
részére.
A verseny témája, az ún. csehkiverés a történelem azon fejezetei közé tartozik, amivel nem találkozunk nap, mint nap. Még a magyarországi tankönyvek is gyéren foglalkoznak vele, pedig van bőven szakirodalma. Ez is bizonyítja, hogy igenis időszerű a haza, a nemzet fogalmát elmélyíteni, fontossá tenni a gyermekek számára. Valahol elszomorító, hogy e nemes magyarországi versengésben a helyi csapatok
nem igazán remekelnek. Mintha nekik nem lenne annyira szívügyük, mint a felvidékieknek.
Akárhogy is van, mi jól éreztük magunkat, köszönjük az élményeket, a lehetőséget, sok sikert kívánunk eddigi és jövőbeni versenytársainknak!
Kiss Beáta, felkészítő tanár
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Tehetséggondozás

Megalakult a Felvidéki Tehetségsegítő Tanács
2011. január 18-án Komáromban, az SZMPSZ Központi Irodájában megalakult a Felvidéki Tehetségsegítő
Tanács. Alapítótagjai: SZMPSZ Regionális Pedagógiai Központ, Galánta; Magyar Tannyelvű Magán
Szakközépiskola, Gúta; Zobor, KFE KETK, Nyitra; MTNy Alapiskola, Lakszakállas; Katona Mihály Alapiskola,
Búcs; SzM Protestáns Oktatási és Közművelődési Egyesület, Komárom; Kodály Zoltán Alapiskola, Dunaszerdahely;
II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, Gúta – mint Tehetségpontok, Magán Szabadidőközpont, Dunaszerdahely
– mint Tehetségműhely. Elnök: Pék László, alelnök: Szanyi Mária, titkár: Bagita Judit,
kapcsolattartók: Cseri Ilona és Vaszily Tímea.
Tehetség, tehetségsegítés, tehetségpártolás, ttehetségazonosítás, és még hosszan sorolhatnám
azokat a szavakat, amelyek a különleges adottságokkal megáldott gyermekekkel és ﬁatalokkal
kapcsolatban hangzanak el egyre gyakrabban a hazai, de főleg
a magyarországi oktatási és nevelési intézetekben. A magyar
történelemből (az évszázadokat
átfogó időkből csakúgy, mint a
közelmúltból) számtalan példát
említhetnénk a tehetséges magyarok küzdelmeire és sikereire
egyaránt. Hányszor fordult elő,
hogy egy-egy, az iskolai oktatás
szigorú rendjéből valamiképpen
kitűnő egyén nem talált megértésre, vagy a megszokott szabályoktól eltérő gondolkodást
nemcsak nem jutalmazta, de még
élesen el is ítélte a környezete,
beleértve a ﬁatal titán családját
is. Elég csak a két Bolyai vitájára,
az apa és ﬁú között megromlott
viszonyra emlékeztetnünk. Máskor viszont sima útja van a tehetség kibontakozásának, mert az
elkötelezett ﬁatal hátterében ott
áll a nevelője, tanára, szerencsés
esetben az iskolája. Találunk erre
is példát bőven, elég, ha azokra
a művészekre, a nagy magyar tudósokra és Nobel-díjasoka gondolunk, akik az élet különböző
területein alkottak világra szólót.
Egy valamiben azonban közösek
voltak: mindnyájan ugyanabból
az evangélikus alma materből indultak el a sikerek felé. Milyen
jóleső érzés volt hallgatni, olvasni a „marslakók” nyilatkozatait, mikor szellemi műhelyüknek
iskolájukat, a Budapest-Fasori
Evangélikus Gimnáziumot jelölték meg.

Vajon képes-e a mai iskola is segíteni a tehetségeket? Ki
a tehetséges? Mik az ismérvei a
tehetségnek? Mindig felszínre
tör, utat talál magának a tehetség, vagy fel kell fedezni, kibontakoztatni? Kinek a dolga ez, az
iskoláé, a szaktanáré, a szülőé, a
környezeté? Megannyi kérdés,
amelynek megválaszolása 1-2
mondattal az erre szakosodott
szakembernek sem egyszerű, e
helyen mi sem tehetünk rá kísérletet, nem csak helyszűke miatt, hanem azért sem, mert minden kérdés újabbakat generál. A
téma főleg az utóbbi évtizedben
vált egyre központibbá Magyarországon a tehetséges tanulók,
tehetséges ﬁatalok iránt elkötelezett szakemberek, pedagógusok,
kutatók, és – szerencsére – elkötelezett politikusok körében.
Mára Magyarországon a tehetséggondozásnak
intézményesített formái alakultak ki,
amelyekről lapunk korábbi számaiban is hírt adtunk. „Az Országgyűlés által kezdeményezett,
20 évre szóló Nemzeti Tehetség
Program és a hozzá kapcsolódó,
az Európai Unió által támogatott
Magyar Géniusz Program célja,
hogy egyetlen tehetség se kallódjon el, éljen bármely régióban,
településtípusban, s nevelkedjen
bármilyen anyagi vagy szociális
viszonyok között. A program segíteni kívánja a tehetséges ﬁatalok
fejlődését, karrierjük kibontakozását, tehetségük hasznosulását.
[…] A Magyar Géniusz Program egyik célja, hogy megalkossa a Tehetségtérképet, vagyis kereshető formában megjelenítse
az interneten a hazai és határon
túli tehetségsegítő kezdeménye-

zések lehetőség szerint teljes körét. A Tehetségtérképen a több
mint 300 regisztrált Tehetségpont adatai mellett megtalálható
több tucat követésre érdemes tehetségsegítő jó gyakorlat leírása
is. A Tehetségtérképen megjelenítjük a már megalakult Tehetségsegítő Tanácsokat is. A térképes megjelenítés célja, hogy ki-ki
könnyebben informálódhasson a
lakóhelyéhez legközelebbi tehetségsegítő műhelyekről, szolgáltatásokról.” (http://geniuszportal.
hu) Számunkra ezek közül a határokon átnyúló szerveződések
a fontosak. Ilyenek a regisztrált
Tehetségpontok*, amelyek az
elmúlt években alakultak meg
hazai tájainkon is. Ezek rendszeresen hírt adnak magukról
egy-egy kiemelkedő, egész közösségünket érintő rendezvényeikkel, amelyek a tehetségek
kibontakozását és bemutatkozását segítik elő. A tehetségpontok
térképe a http://geniuszportal.
hu/?q=tehetsegterkep honlapon
tekinthető meg. Az egyes tehetségpontokra kattintva kinyithatjuk azt az ablakot, ahol elolvashatjuk az adott tehetségpont
célkitűzéseit. Ugyanitt iskola- és
intézménytípusok szerint rákereshetünk a tehetséggondozásban követendő jó gyakorlatokra,
amelyek segítséget nyújthatnak
a saját tehetségpont megalakításához.
A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács – melynek tagjai között szerepel a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége is
–, „civil kezdeményezésre létrejött olyan független szervezet,
amely munkájában koordináló,
irányt mutató, esetenként szer-

vező feladatokat lát el.” E testületet a magyarországi és határon
túli, tehetségsegítéssel foglalkozó civil szervezetek hozták létre
2006-ban.
A határon túli tehetségsegítő tanácsok speciális helyzete
a nemzetiségi lét és oktatásügy
speciﬁkumából ered. Minden
határon túli területen csak egy
tehetségsegítő tanács alakulása lehetséges, éppen azért, hogy
közös célokat meghatározva a
helyi tehetségpontok hálózatán
keresztül segítsék a szülőföldön
kibontakozó tehetségek támogatását. Ezt kívánja elősegíteni
a Felvidéki Tehetségsegítő Tanács is, amelyhez együttműködési szándéknyilatkozat alapján
csatlakozhat minden meglévő és
alakulandó hazai Tehetségműhely és Tehetségpont. Természetesen ezek mindegyike más-más
célkitűzés alapján dolgozik és a
saját célját igyekszik megvalósítani. Éppen ezért célszerű a fenti
honlapokon megjeleníthető Tehetségtérképen megkeresni a hasonló célokkal dolgozó Tehetségpontokat, hogy minél sokrétűbb
kapcsolatrendszert építsünk ki a
tehetséges ﬁatalok és a velük foglalkozó tanárok, szakemberek
munkájának segítésére.
Végezetül egy fontos megállapítás, mely a „Tehetség. Gondozás?” címmel rendezett konferencián hangzott el:
A tehetséggondozás a legjobb tanártovábbképzés, mert
a pedagógusoknak mindig föl
kell nőniük a gondjaikra bízott
tehetségekhez.
Szanyi Mária
*A Tehetségpontok II. Országos
Konferenciájáról a következő
számunkban tudósítunk.
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Európai győztes projekt
a Selye János Gimnáziumban
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Ismét arattak
diákjaink a
matematikaolimpián
A matematikaolimpia A kategóriájának kerületi fordulójára 2011.
január 18-án került sor,
Nyitrán. Ebben a kategóriában a négyosztályos gimnázium 3. és
4. osztályos tanulói, valamint a nyolcosztályos
gimnázium 7. és 8. osztályos tanulói versenyezhettek. Ebben az évben
12 tanuló teljesítette az
iskolai forduló feltételeit,
és bizonyíthatott a következő megmérettetésen.

Tavaly októberben lelkes tanítványaim egy csoportjával belevágtunk egy nemzetközi projektbe: az eTwinning rendszerén keresztül, ami ez európai iskolák közösségének
internetes tára, felvettük a kapcsolatot a spanyolországi I.E.S. de Poio és a norvégiai
Tromso gimnáziumokkal.
Projektünk a „Teaching each
other”, vagyis „Tanítjuk egymást”,
lényege pedig, hogy a diákok
az internet és egyéb számítástechnikai eszközök segítségével
egymástól tanuljanak, vagyis a
tanórákon ne a frontális oktatási módszereket alkalmazzuk. Az
Egyesült Államokban már régóta kutatás tárgya az oktatási
folyamatok vizsgálata, ill. ezen
folyamatok hatékonysága. Talán
nem meglepő, hogy a diákok
sokkal hatékonyabban sajátították el a tananyagot, ha azt nem
a tanártól, hanem osztálytársuktól tanulták. Ennek szellemében
tanítványainkat virtuális csoportokba osztottuk, azaz mindenkinek volt egy komáromi,
egy spanyol és egy norvég párja. Létrehoztunk egy wikispace
oldalt, ami tulajdonképpen egy
nagyon egyszerű honlap. Ez volt
az egyik felület, ahol a nebulók egymással kommunikáltak,
mi tanárok pedig mindvégig
ellenőrizni tudtuk levelezéseiket. Előre kijelölt témákat vitattak meg, például a diákéletet
az iskolákban, főbb ünnepeket,
szokásainkat, hagyományain-

kat. Ezekről a témákról pedig
az egész csoport prezentációt
készített, amelyeket a projekt
blogján publikáltunk. Nagy sikert arattak a Komárom városát, történelmét bemutató prezentációk, ill. a különféle iskolai
programokról, tanulmányi kirándulásokról szóló fotóbemutatók. A kommunikáció nyelve a
diákok közt nagyrészt a spanyol
volt, bár volt arra is igény, hogy
kihasználván a norvég tanulók
magas szintű angol nyelvtudását, kijelölt csoportok angolul
is társalogjanak, ill. készüljenek
angol nyelvű prezentációk. A
projekt csúcspontja talán a májusi videokonferencia volt, mikor diákjaink élőben beszélgethettek egymással egy megadott
forgatókönyv alapján, közben
pedig látták is egymást.
Egy projekt akkor sikeres, ha
a készítése közben a diákok szívesen vesznek részt a munkálatokban, akár otthon is a számítógép elé ülnek, közben pedig
akarva-akaratlan gyakorolják a
nyelvet. A mi projektünk ezen
túl európai elismerésben is ré-

szesült. Legelőször elnyertük az
Európai Minősített Projekt címét, ami feljogosított bennünket arra, hogy egy nagyobb
díjra pályázhassunk, az Európai eTwinning Díjra. Pár hete a
brüsszeli központból kaptunk
elektronikus levelet, melyben
közölték, hogy projektünk nyertese lett eme megtisztelő díjnak,
mégpedig a spanyol nyelvű projektek kategóriájában. Röviden
ez azt jelenti, hogy miénk a legjobb spanyol nyelvű projekt Európában! A nemzetközi konferenciával egybekötött díjátadó
március végén lesz Budapesten,
projektpartnereimmel Carmen
Fernández Vázquez és Hanne
Kvam Ramberg tanárnőkkel
nagy örömmel vesszük majd át
az elismerést.
Munkánkat pedig még nagyobb lelkesedéssel folytatjuk
tovább: idén az El Camino zarándokutat járjuk be virtuálisan,
s ki tudja, talán jövőre hasonlóan örömteli beszámolót írhatok
majd.
Kanozsay Katalin

A kerületi forduló
eredményei: Farsang István (5.hely), Varga Mátyás (5. hely), Izsák Dávid
(14. hely). Mindannyian
eredményes megoldók
lettek. Felkészítő tanáruk Horváth Katalin tanárnő.
Iskolánkat a másodikosok közül 6 tanuló képviselte. Felkészítő
tanáruk Keszegh István
tanár úr. Eredmények:
Mázik László (2. hely),
Škoda Máté (9. hely),
Park Choong Eun (12.
hely), Ürge László (14.
hely), Zsitva Norbert
(28. hely), Nagy Anikó
(35. hely).
Az országos fordulóban Mázik László képviseli majd intézményünket.
Ezeket a versenyeket
hosszas felkészítés előzi meg, és ezúton köszönjük felkészítő tanárainknak a folyamatos
szakmai segítséget és
buzdítást!
Nagy Anikó (2.A), Selye
János Gimnázium
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Iskoláink életéből

Bodrogszerdahelyi mozaikok
Iskolánkban az élet nem telik eseménytelenül. A
tanítással teli hétköznapok mellett mindig vannak
érdekes, ﬁgyelemreméltó történések is.
Nagy eseménynek számít
a már hagyományos virágkötészeti verseny, melynek járási fordulóján Tóth Emese,
8. osztályos tanuló szerepelt
sikeresen, így részt vehetett
felkészítő tanítójával, Timko
Sándornéval, a Kassán megrendezett kerületi megmérettetésen. Itt karácsonyi tematikájú kompozíciót kellett
összeállítaniuk a versenyzőknek, amely dekoratív természetes anyagokból készült, s az
ünnep hangulatát tükrözte.
November 15–én iskolánkat a Kalamajka színtársulat
látogatta meg. A háromtagú
miskolci társulat a Róka-rege,
róka című zenés bábjátékot
mutatta be tanulóinknak. Az
előadó a játékba bevonta a tanulókat is, rigmusait, dalait a
tanulók lelkesen ismételgették.
A színpadi díszlet, bábﬁgurák
ötletes megjelenítési formái
igazi színházi élvezetet nyújtottak a tanulóifjúság számára.
November 19-én szintén
nem mindennapi 60 percnek
lehettek részesei tanulóink.
Buglya Sándor, ﬁlmművész,
aki Budapestről érkezett, lebilincselően érdekes előadást
tartott a ﬁlm születéséről. Bevezette hallgatóit a ﬁlmkészítés rejtelmeibe az állóképektől

a mozgóﬁlmig. Megtudhattuk,
hogyan készül a dokumentumﬁlm, milyen a forgatás,
s mi a szerepe a rendezőnek,
operatőrnek és vágónak. Az
előadó ﬁlmrészleteket vetített,
amelyeket aztán közösen értelmezett a gyerekekkel.
November végén iskolánk
adott otthont azoknak a gyerekeknek és szülőknek, akik
anyanyelvi iskolában tanulnak,
ill. ide íratták be elsős gyereküket a környező településekről.
Ők ez alkalommal vehették át
Kiss Pétertől, a Rákóczi Szövetség budapesti munkatársától azt az oktatási támogatást,
melyet a Magyar Köztársaság
nyújt a határon túli, magyarul tanuló gyerekeknek. Iskolánkban ezt az eseményt Trója
Ernő, iskolaigazgató nyitotta
meg, majd rövid kultúrműsorral kedveskedtünk a vendégeknek. Bízunk benne, hogy
– nemcsak ezen gesztus eredményeképpen – Bodrogköz iskoláiban a jövőben emelkedni
fog az első osztályban tanuló
magyar gyerekek létszáma.
December 18-án 800 gyerek vette birtokba a Parlamentet Budapesten. Volt, aki árvíz
sújtotta településről, volt, aki a
vörösiszap-károsult térségből
érkezett, de több száz iskolás

volt a határon túli magyar településekről is. Iskolánk azon
szerencsések közé tartozott,
ahonnan öt ötödik és hatodik osztályos tanuló is ellátogathatott az ország házába. A
meghívottakat Kövér László,
házelnök köszöntötte, ezután
színészek, énekesek, sportolók
szórakoztatták a gyerekeket,
akik a nap végén ajándékot,
na meg életre szóló élményt
kaptak.
A 2010-es év utolsó tanítási
napja az ünnepvárás lázában telt
el. A karácsonyi díszbe öltözött
tantermek meghittséget, áhítatot kölcsönöztek az iskolának.
Napköziseink ügyes kezű tanulói felöltöztették az iskola
folyosóján álló karácsonyfát,
csillogtak rajta az égők, aranyalmák, festett képecskék. Délelőtt kilenc órakor kezdetét
vette a karácsonyi műsor, amelyet 1-4-es tanulóink mutattak
be. Karácsonyi énekekkel, jelenetekkel idézték meg a közelgő ünnepet, de elhangzottak

ünnepi versek is. Tanulóink
karácsonyi ajándékát a szülői
közösség ajándékcsomagja képezte.
2010 karácsonyát az alábbi
gondolatok jegyében vártuk:
„Nyissátok meg szívetek ablakát, és eresszétek be oda a
napfényt, hadd pusztítson ki
minden sötétséget ezen a karácsonyon. A civódás, pártoskodás nemzetéből változzatok át
a szeretet nemzetévé, s lássátok
meg: Attól a pillanattól veletek lesz az Isten. Megmaradásunknak, a magyar sors jobbra
fordulásának ez az egyetlen
lehetősége. Adjon az Úristen
boldog, áldott karácsonyt, és
szeretetben gazdag Újesztendőt mindnyájatoknak! “
Januárban a Hamupipőke című előadást tekinthettük
meg szlovák nyelven. A már
klasszikussá vált mesének egy
modern feldolgozását láthattuk, ahol felcsendült Elvis és
Santana egy-egy száma, vala-
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mint különféle reklámszövegek, ezzel is mulatságosabbá
téve a mesét. A háromszereplős előadást különlegesebbé
tette a kommunikáció színész
és néző között, amibe nemcsak
a tanító nénik kapcsolódtak
be, de a gyerekek is táncra perdülhettek.
Iskolánkban február 14-én
zajlott a 2011/2012-es iskolai
évre történő beiratkozás. A 10
órától kezdődő eseményt Kovács Magdolna, az intézmény
igazgatóhelyettese
nyitotta
meg. Üdvözölte a jövendő
elsősöket, s az őket elkísérő
szülőket, nagyszülőket. Köszöntőjében hangsúlyozta az
anyanyelvi oktatás fontosságát,
és iskolánk tanulóinak eredményességét. Szólt a Rákóczi
Szövetség nyújtotta támoga-

tásról, s felvázolta a jövendő
elsősökkel való munka programját.
A beiratkozáson 9 gyerek
vett részt, akiket a 2. osztály
tanulói köszöntöttek ünnepi
műsorral. Ezt követően meg-

nézték az első osztályt, ahol a
gyerekek foglalkozásába is bepillanthattak. Közben együtt is
foglalatoskodtak, gyermekjátékokba, kézműves munkába
kapcsolódhattak be. A tízórai
után minden gyerek ajándék-

csomagot kapott, melyben játék, tanszer és édesség is volt.
Reméljük, a szeptemberi
tanévkezdésig még gyarapodik a beiratkozók száma.
-isk-

Szomszédolás
A 2010/11-es iskolaévben már másodszor ültek iskolapadba a
Muzslai Endrődy János Alapiskola pedagógusai. Az ősz folyamán az
Erőszakmentes kommunikáció tanfolyamának voltunk aktív részvevői. Erre Párkányban, az Ady Endre Alapiskolában került sor. Az
ottani kollégákkal közösen tanulmányoztuk a témát, remélve, hogy
a tanultakat majd az oktató-nevelő munkánkban tudjuk kamatoztatni. Pénzes Éva és Lánczos Andrea, a dunaszerdahelyi Consensus
Polgári Társulás két lektora lépésről lépésre ismertette velünk az
EMK alapját képező zsiráf nyelvet. Nagyon kellemesen éreztük magunkat, köszönjük Fodor Zsuzsannának, az iskola igazgatónőjének
és a csoporttársaknak az együtt töltött kellemes órákat. A tanulást
a második félévben is folytatjuk.
Január 31-én diákjaink pihenéssel töltötték a napot, mi pedagógusok, a tantestületből tízen,
110 órás tanfolyamot kezdtünk.
Most a köbölkúti Stampay János Alapiskola csapatát erősítjük. Kedves fogadtatásban volt
részünk, sokan ismerősként köszöntötték egymást. A megnyitót
a Nyitrai Pedagógiai-Módszertani Központ képviseletében Varga Zsuzsanna tartotta. Ismertette
a tudnivalókat: a tanfolyam 110
órás akkreditált képzés, amelyet
uniós alapból ﬁnanszíroznak,
címe: Digitális technológiák és
az interaktív tábla alkalmazása.
Célja a pedagógusok készségei-

nek fejlesztése a számítástechnikai eszközök alkalmazása terén.
Lektorunk Tóth Tihamér.
Ahhoz, hogy ilyen létszámban vehessünk részt bármilyen
továbbképzésen, szükséges az
igazgatóság beleegyezése, a jó
szervezés és nem utolsósorban a
lelkes pedagógusgárda. Ez mind
adott Muzslán. Páldi Tímea,
igazgatónő támogatja, pozitívan
értékeli a tantestület hozzáállását. Mindkét alapiskola falunk
szomszédságában van, igaz, ellentétes irányban, de elfogadható
közelségben. Így aztán megoldható, hogy mindenki odaérjen

A tanultakat ki is próbáljuk

a délutáni foglalkozásokra. Mi
mindig jó hangulatban érkezünk,
s hogy ez megmaradjon, arról
Tóth Tihamér
is folyamatosan
gondoskodik.
Ijesztésképpen
néha-néha emleA tanfolyam komoly ﬁgyelmet igényel
geti a vizsgakérdéseket, meg a
bizottságot, de aprólékosan min- tanulunk, hogy a tanultakat feldent elmagyaráz, bemutat. Bí- használhassuk a munkánkban,
zunk benne, hogy mikorra tény- hisz iskolánk már interaktív táblegesen a vizsgára kerül a sor, lákkal van felszerelve.
nem vallunk szégyent. Addig is
Árendás Andrea
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Tankönyv ennyi hibával?
Vélemény az új, Geográﬁa az alapiskolák 7. és a nyolcévfolyamos gimnáziumok
2. osztálya számára címmel megjelent tankönyvről
Mielőtt megtisztelnek írásom elolvasásával, bevezetőként szeretném elmondani, hogy az alábbi témakört eleinte egyéni feladatként, egyéni problémaként és bosszúságként kezeltem. Gondolataim összegzése után azonban hamarosan rádöbbentem, hogy mindezt nem elég csupán egyéni szinten kezelni, az orvoslás sokkal mélyebb, összetettebb és körültekintőbb beavatkozást igényel, és mindezek tudatosítása után gondoltam többek
között Önökre is, pontosabban az Önök segítségére is kedves Kollégák.
Írásom elolvasása után, remélem, világossá és érthetővé válik célkitűzésem: ilyen silány, a magyar nyelvet
megcsúfoló tankönyv nem kerülhet a tanulók táskájába!!! Ennek érdekében én az első lépést megtettem, a többi
nem rajtam múlik.*

Először is hiszem, hogy
nem vagyok egyedül, ugyanis
feltételezem, hogy jónéhány
szakmabeli kollégámmal
együtt már kissé türelmetlenül és kíváncsian vártuk az új,
hetedikes földrajztankönyvek
megjelenését. Nos, ez a várva
várt pillanat – furcsa előzmények és bonyodalmak után,
négy hónap késéssel – végül is
elérkezett. Persze a mi tájainkon az ilyen előzmények miatt
nem szokás morgolódni, sokkal inkább illik örülni, mosolyogni és a lehető legjobb képet mutatni. Tehát szófogadó,
jól nevelt gyerekként én is ezzel próbálkoztam, de a találkozás pillanata – önhibámon kívül – mégsem valami fényesre
sikerült. Azon egyszerű okból
kifolyólag, hogy én ugyanis a
tankönyv alapvető funkcionális értékeire voltam kíváncsi,
azaz belelapoztam, és őszinte,
kíváncsi szándékkal olvasni és
értelmezni is kezdtem. Érezni
akartam a szépet, a csodát, de
sajnos a könyvnek már a legelső mondata lehűtötte a reményeimet. Pedig magyarul van
írva – érveltem magamban –,
s miként lehet az, hogy mégsem értem? A második mondat után már a könyv belső
borítóján, a fordító neve után
kutattam, de közben megpróbáltam nyugtatgatni magamat a nálunk jól bevált klisészöveggel is, hogy türelem,
az ilyenfajta fordítási hibák a
mi tankönyveinkben mindig

is jelen voltak, nem kell ügyet
csinálni belőle, együtt kell élni
a problémával! És én tovább
olvastam, de mégis el kell
mondanom, hogy a bevezető
fejezet, azaz a TELEPÜLÉSEK
KIALAKULÁSA című tananyagrész elolvasása után végképp
savanyúvá vált a szőlő. Ekkor
már rádöbbentem, hogy a leírt
sorok, pontosabban a könyv
megértésének gördülékeny,
és folyamatos élvezetéről már
szó sem lehet, ezt az elvárásomat eleve fel kell adni. Ezért
teljesen más szemszögből, és
teljesen más alapállásból kiindulva, egy piros ceruzát kotortam elő, és a kuszán összetákolt mondatokat aláhúztam,
s itt-ott megpróbáltam kijavítani. Nem állítom, hogy százszázalékos munkát végeztem
– nem is ez volt a célkitűzésem – de a látvány még így is
lehangoló volt és döbbenetes.
Egy tankönyv ennyi hibával? A
hibák sorozata egyértelműen
a fordításból ered, a szerzők
szaktudása és kompetenciája
felől nincs semmi kétségem.
Nem ők okolhatók azért, hogy
a fordításban olyan földrajzi nevek és kifejezések is szerepelnek, melyek a magyar
nyelvben alig, vagy egyáltalán nem léteznek. És most néhányat példaként kiragadva
megemlítek. Idézet: „Azokon
a folyókon, amelyek magasan fekvő fennsíkokról folynak
le, a töréseken és különböző terepfokozatokon vízesé-

sek és folyami kaszkádok jöttek létre“. A magyar nyelvben
a kaszkád szó nagyon ritkán
használt, alig ismert kifejezés,
(eredetileg cascade, francia
szó) és kertet, parkot díszítő
mesterséges vízesést jelent.
De ez a szóhasználat még
nem is oly nagy probléma,
akár pozitívumként is említhetnénk, csakhogy Nászir-tó
az már valóban nincs, hanem
Nasszer-tó, nincs Csádi-tó, hanem Csád-tó, nem Csukotka
félsziget, hanem Csukcs félsziget, nem Karakoram, hanem
Karakórum, nem Dekani felföld, hanem Dekkán-fennsík,
nincs Hosim város, hanem HoSi-Minh, nem Barma, hanem
Burma és nem Kapverdi szigetek, hanem Zöld-foki szigetek
stb.
Ezek rövid szavak, s talán
nem is annyira zavartkeltőek,
viszont sokkal nagyobb a baj,
a tanácstalanság, amikor egy
rosszul szerkesztett, pongyola stílusú mondatról van szó.
S hogy érthetővé tegyem a
mondanivalómat, kénytelen
vagyok megint a könyvből
idézni. „Afrika legjelentősebb
és egyben legérdekesebb jellemvonása, hogy az Afrikától keletre fekvő szárazföld
lassan kezd leszakadni. Néhány tízmillió év múlva egy
nagy szárazföld válik majd le
tőle, és egy nagyméretű sziget is kialakulhat. Azt a törést,
amely mentén Afrika szétvá-

lik, Kelet-afrikai Nagy Hasadékvölgynek/Východoafrická
priekopová prepadlina nevezzük. Ez a Vörös-tengertől/
Červené more vonul közel
párhuzamosan Afrika keleti
partszakaszával“. És most mit
mondjak? Csak ebben az egymást követő pár mondatban
is több hatalmas hiba van, totális zagyvaság és képzavar.
Nem sorolom a bakikat, hiszen a tisztelt olvasó úgyis rádöbben állításaim igazára. De
egy rövid kommentárt mégis
fűzök hozzá, ez kikívánkozik.
Jellemvonása csakis az embernek van, a tárgynak – ez
esetben a tájnak – viszont jellege, s ez óriási különbség! De,
hogy minden érthető legyen,
ezért az idézett szövegrészt
egyszerű olvasóként is bátorkodom helyesen, érthetően
magyarul megfogalmazni, s
ez ekképpen hangzik: „Afrika legjelentősebb és egyben
legérdekesebb jelenségeként
említhetjük azt a felszíni folyamatot, miszerint Afrika keleti
része lassan kezd eltávolodni,
illetve leszakadni a kontinensről. Elképzelhető, hogy néhány
tízmillió év múlva a leszakadt
részből majd egy nagyméretű sziget képződik. Ez a törésvonal, melynek mentén Afrika kezd szétválni, jól látható,
a térképen is megﬁgyelhető, és Kelet-afrikai Nagy-Hasadékvölgynek nevezzük. Ez
a hasadás a Vörös-tengernél
kezdődik és megközelítőleg
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párhuzamosan halad Afrika
keleti partszakaszával“.
Kérem, senki ne higgye,
hogy ez a példa egyedi és tetszelgésként kiragadtam. Nem,
erről szó sincs, ugyanis a fentiekhez hasonló stílusú megfogalmazás végigkíséri az egész
könyvet, és egy-egy oldalon
akár többször is előfordul.
Ezért a hibákat a teljesség igényével számon tartani ezen
írás keretei között szinte lehetetlen, erre nincs hely. Ízelítőül
azért következzen néhány véletlenszerűen kiragadott példa ill. szó szerinti idézet:








A szavannákon bizonyos
fafajták is sikeresen(!) nőnek. (27. oldal )
A Föld/Zem lakossága felhasználásuk(!) szerint két
típusú területen él: vidéken és városokban. (4.
old.)
Az emberek külső kinézetében látható különbségek az ember különböző
természeti feltételeknek
való alkalmazkodása folyamodványaként jöttek létre.(!) (6. oldal.)
Dél-Afrika
természe-

te(!) nagyon színes. (44. oldal)












…rengeteg betegség virágzott(!) (13. oldal)
A legkülönfélébb állatok
élnek itt (megj. Afrikában)
a legegyszerűbbtől egészen a majomemberekig.
(27. oldal)
Ázsia/Ázia (a szigetekkel
együtt) az Egyenlítőtől az
Északi-sark mögé nyúlik.
(52. oldal)
A folyók messze a belföldbe(!) hajózhatók, amit
árúszállításra használnak.
(64. oldal)
A levelek kemények és
bőralakúak(!) (67.oldal)
Délen a tűlevelű erdő elegyes (!) erdőbe vált át. (66.
oldal)

Hát kérem, ez csak egy töredék, tovább nem sorolom,
mert félő, hogy átcsúszunk
a kabaré műfajába, ezért azt
tanácsolnám, hogy nézegessük inkább az illusztrációs képeket, graﬁkonokat, táblázatokat, mert ezekben
igazán bővelkedik a könyv.
Olvasás közben, úgy félúton én is ezt
tettem abban
a reményben,
hogy a képekkel már biztosan
minden rendben
lesz.
Tévedtem,
még savanyúbb lett
a szőlő, a képek alatti
kommentárszövegek
is sok esetben hibásak,
értelmetlenek. Lássunk
erre is néhány példát!
Főleg a vallások kategóriái(!) tarkák. (84.oldal)



Az ábra a kiválasztott nemzetek
számosságát jelöli. (!)
(10. oldal)


Rendeljétek (!) az egyes ábrák


mellé (megj. fotókról van
szó ) azt a vallást, amely jellemzi őket. (11. oldal)












…a szélirány felé orientált
(!) hegyoldalakra (szélfelöli
oldalak) elegendő csapadék hullik(!) (21. oldal)
A Kilimandzsáró/Kilimandžáro csak három fokot
délére fekszik (28. oldal)
A téglák gyártása, tekintettel a hiányzó gépekre,
viszont nagyon csekély hatékonyságú. (46. oldal)
A szikhák(!) hagyományos
turbánt viselnek. (85. oldal)
Az alacsonyabb tengerszint feletti magasságokban elegyes (!) erdő fekszik
(!) (67. oldal)
A kerek (kalács) (!!) graﬁkon az egyes vallások arányát ábrázolja. (10. oldal)

S itt, ezen a ponton a felsorolást megszakítom, mivel úgy
vélem, hogy a tisztelt olvasó
a szándékomat megértette és
nyilvánvalóvá vált előtte az írásom mottójaként is megfogalmazott kérdés. A válaszadás
viszont nem az én feladatom,
még akkor sem, ha tisztában vagyok a problémák gyökereivel.
Egy dologról viszont még szívesen beszélnék, bár ez a probléma más forrásból ered, azaz
nincs összefüggésben a tankönyv fordításával. A kapcsolat
mindössze annyi, hogy az olvasás révén kapcsolatba kerültem
az írott szöveggel – ezt már a
bevezetőben is említettem –, de
eközben szembesülnöm kellett
szlovák nyelvű földrajzi megnevezések sokaságával is. No, de
mielőtt ebbe a témába belebonyolódnánk, azt hiszem, bevezető megállapításként nyugodtan kimondhatjuk, hogy ezek a
szlovák nyelvű megnevezések
nem egy tudományos kutatómunka pozitív eredményeként
kerültek oda, és köszönő viszonyuk sincs a szlovák nyelv oktatási színvonalának az emelésével. A probléma gyökerei itt is
ismeretesek, de lapozzunk tovább, és inkább azt vizsgáljuk,
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és arra irányítsuk a tekintetünket, hogy ezek az odacseppentett szavak miként csapódnak
le a gyermekek tudatában, lelkében. De ennek okán először
is képzeljük el, és játsszunk el
a gondolattal, hogy egy szlovák anyanyelvű gyerek tankönyvében, a szlovák szöveget állandóan idegen nyelvű kifejezések
tarkítják pl. a magyar, és ezen
szavak beékelései folyamatosan megszakítják és megzavarják őt a gondolkozásban, azaz a
leírt – sok esetben nem könnyű
– szöveg megértésében. No, ha
most erre valaki azt mondja nekem, hogy képzelődöm és tévedek, túlzás amit mondok, mert
a valóságban ez nem így működik –, akkor én valamit nem értek. Ha ez a módszer ilyen hatásos és áldásos, akkor miért csak
mi vagyunk a kedvezményezettek, honnan ered ez a nagylelkű
gondoskodás, ez a nagy szeretet, mivel érdemeltük ki mindezt? Hát nem az lenne logikus,
hogy a szlovák tannyelvű iskolákban pl. az angol nyelv oktatását is hasonló pedagógiai reformok és elgondolások alapján
segítsék elő? Az ő boldogulásuk
talán másodrendű, nem fontos,
csak mi kaphatunk ilyen kiemelt
ellátást, ilyen féltő gondoskodást és szeretetet? Uraim! Ez így
nincs rendjén, ez nem igazság,
egy működő demokráciában a
többséggel szemben mégsem
alkalmazhatunk ilyen szenilis,
kirívó, diszkriminatív lépéseket!
Én humánus emberként kérem:
a szeretetből, a féltő gondoskodásból nekik is kijár, ők is megérdemlik és ők is élvezzék ezeket
az átlagfölötti kedvezményeket,
ne csak mi, az agyondédelgetett, jó közérzetű, hazaszerető
úgynevezett kisebbség! Megértésüket köszönöm!

Jókai Lajos
A tankönyv anyagát jóváhagyta
a Szlovák Köztársaság Iskolaügyi,
Tudományos, Kutatási és Sportügyi
Minisztériuma 2010. október 21-én
Fordítás: SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o.,
Žilina
Magyar nyelvi korrektúra:
Mgr. Spátay Adriana
A tankönyv kiadója: VKÚ, akciová
spoločnosť, Harmanec, 2010
*Várjuk véleményüket, tapasztalataikat a pedforum@szmpsz.sk címre.
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Stafétabot

Miért aktív a közéletben Élesztős Pál professzor?
Köztudott, hogy az intelligencia nem egyértelmű fogalom, mégis vannak törekvések
az általánosítására, mi több, mérések is arra vonatkozóan, hogy melyik ember mennyire
okos. Általában a szellemi képességeket szokták IQ tesztekkel mérni. Végül megállapítást
nyert, hogy a 120 IQ fölött már semmilyen kapcsolat nincs a tesztekkel mért eredmény és
az egyén teljesítménye között.
Élesztős Pál kíváncsian hallgatta a számára kissé szokatlan elmélkedésemet, ám mielőtt feltettem
volna neki az első kérdést, feleletével megelőzött:
– Ha már az intelligenciával kezdted, nem emlékszem rá, hogy az enyémet hogy valaki valamikor
felmérte volna, így hát feltételezem, a szellemi képességeim engem minden bizonnyal a természettudományok befogadására predesztináltak. Leginkább az anyag szerkezetének a rejtélyei érdekeltek, illetve
érdekelnek mindmáig. Kezdetben fogékony voltam minden témára, ezért nagy szerencsének tartom,
hogy anyanyelvemen kezdhettem el tanulni, de kiváltképpen azt, hogy nagyszerű tanítók alapozták
meg az ismereteimet.


Kikre emlékszel közülük?

Ha felsorolnám őket, nevekkel telne meg fél oldal. Az alapiskola első három osztályába
Nagymegyeren jártam, onnan
visszakerültem
szülőfalumba
Kolozsnémára, ahol Czakó Piroska néni tanított. Őt okvetlenül
meg kell említenem, mert igazi
néptanító volt, mondhatnám, a
falu kulturális életének a mindenese. Gyönyörűen beszélt magyarul. A felső tagozatra Csicsóra
jártam, ott már szaktanítók tanítottak, ám számomra meghatározó személyiség Salma Imre
lett. Ő vette észre elsőként, talán
az átlagot meghaladó matematikai képességeimet, és mindent
megtett azok kibontakoztatásáért. Végtelenül szigorú volt, kiváltképpen hozzám. Egyszer egy
irdatlan nagy pofont kaptam tőle. (Akkor az ilyesmit senki sem
rótta fel a tanítónak.) Történt,
hogy az egyik matek házi feladatot rajtam kívül senki nem tudta
megoldani. Hogy szolidáris legyek az osztálytársakkal, irkámból kitéptem a lapot, amelyen a
példa volt. Ez lobbantotta fel Imre bácsi haragját. Különben szeretett bennünket. Ő tanította a
fizikát is, és ő irányított engem a
komáromi gépészeti szakközépiskolába, ahol szintén kitűnő matematika-fizika szakos tanárhoz,
Kanyicska Józsefhez kerültem.
Meghatározó volt pályám alakulásában osztályfőnököm Szép
Margit, Szabó István és Kovács
Magdi néni („Mami”) egyénisége is. 1963-ban felvételiztem, s
rá négy évre érettségiztem le,
csupa kitűnőre. Ezt azért említem meg, hogy érzékeltessem,
milyen iskola volt a miénk. Alapjában véve technikusoknak készítettek fel bennünket, de úgy,

hogy aki tovább akart tanulni, ne
kelljen megállnia félúton. Iskolatársaimból leginkább mérnökök
lettek, de volt, aki a jogi, orvosi
vagy a tanári pályát választotta.


Végeredményben Te is tanár
lettél.

Annak ellenére, hogy eszem
ágában sem volt pedagógiai pályára lépni. Ma is inkább mérnöknek tartom magam, mint
tanárnak. Érettségi után három
osztálytársammal jelentkeztünk
a Pozsonyi Szlovák Műszaki Főiskola (később egyetem) Gépészeti Karára. Mindnyájan kitűnő tanulók voltunk, és azok is maradtunk. Egyiknek véletlenül becsúszott az indexébe egy hármas, és
csak ezért nem végezhetett úgy,
mint mi, piros diplomával. Nekem évekig kettesem sem volt.


Már sokszor hallottam, hogy
a szlovák és a cseh főiskolákon (egyetemeken) a magyar
hallgatók sokkal eredményesebbek, mint a többségi
nemzet(ek)hez tartozó társaik. Vajon miért?

Nyilván sok összetevője van,
de meglátásom szerint a pszichikai okok nyomnak legtöbbet a
latban. Elsősorban az, hogy milyen nyelven sajátítja el az egyén
az alapismereteket. E tekintetben első helyen áll az anyanyelv,
ami a felsőfokú képzésnél néha,
tán hátrányként jelentkezik. Mi
tagadás, kezdetben nekünk is
sokat kellett kínlódnunk, de végül is ösztönzően hatott ránk a
szlovák évfolyamtársak folytonos froclizása, gúnyolódása a
tökéletlen
nyelvhasználatunk
miatt. Ám amikor tapasztalniuk kellett, hogy tárgyi tudásban magasan föléjük kerültünk,

felsőbbrendűségük fitogtatása
igencsak lelohadt. Mi a dolgok
lényegére fordítottuk szellemi
energiáinkat, nem a nyelvi fordulatokra. Ez a folyamat nem is
annyira tudatosan, mint inkább
ösztönösen játszódott le bennünk. Szerencsére ez a lelki hajtóerő mindmáig megmaradt a
magyar diákokban. Azoknak,
akik eddig nálam diplomáztak,
értsd alatta, az én szakterületemről választottak témát a diplomamunkájukhoz, mintegy kétharmada magyar volt.


Nem azért, mert tudták, hogy
magyar vagy és hátha magyarul is megmondhatják azt,
ami szlovákul nem jut eszükbe? Netán azt remélték, hogy
elnéző leszel velük szemben?

Ilyesmi nálam végképp nem
jöhet számításba, hisz ezzel alacsonyabb rendűvé degradálnám
őket. Ha ezt tenném, nem segítenék, hanem ártanék nekik. A célom pedig az, hogy jól felkészült
szakembereket képezzünk minden hallgatónkból, függetlenül
attól, hogy kinek milyen a nemzetisége.


Visszatérve a diákkorodra,
mondtad, kitűnőek voltatok
nemcsak matematikából, fizikából, hanem tájékozottak az
irodalomban és más témákban is. Ez a vonzódásod a kultúra sokfélesége iránt aztán
beszűkült?

Korántsem. Ebben látom az
anyanyelvi oktatás, vagy inkább
nevelés pótolhatatlanságát, aminek eredménye, hogy a gyerekkorban kialakult nemzeti és általános emberi értékekhez való
kötődés az embert élete végéig
elkíséri. Amellett, hogy el tudtuk

fogadtatni magunkat a szlovák,
esetenként a cseh iskolatársakkal, szinte ösztönösen megtaláltuk nemcsak az intézményen
belül, hanem rajta kívül is, azaz
Pozsonyban, a magyar főiskolásokat. Összetartott bennünket a
József Attila Ifjúsági Klub (JAIK),
ahova rendszeresen eljártunk.
Vagyis a közös kultúránk. Van
benne szerintem egy nélkülözhetetlenül fontos valami, az irodalom. Minket annak idején tanítóink, tanáraink olvasókká is
neveltek. Sajnos ma már kevés
időm van az olvasásra, mivel napi tíz-tizenkét órát dolgozom, de
az éjjeliszekrényemen ott van
mindig egy-egy verseskötet, s a
nélkül nem tudok elaludni, hogy
ne olvasnék el belőle néhány
sort. Tegyem hozzá, hogy a zenét is nagyon szeretem.


Nem lep meg, amit mondasz,
mert elég gyakori, hogy természettudományokkal foglalkozó emberek sok esetben
nemcsak élvezői valamelyik
művészeti ágnak, hanem művelői is, leginkább a zenének.
Mi lehet az oka?

Az, hogy ilyen az emberi természet. Folyvást az egyensúlyt
keresi.


Ugyanakkor, legtöbb esetben,
egy irányban halad.

Szerintem a kettő nem zárja
ki egymást.


Van még egy dolog, ami engem régóta foglalkoztat. Akiket a szlovákiai magyar tudományos kutatók közül személyesen vagy csupán hírből
ismerek, szinte valamennyien
közéleti emberek is. Például
Bauer Győző, Hulkó Gábor,
Miklós László, Harna István,
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Duka-Zólyomi Árpád, Mészáros Alajos, de Te magad is. Vajon miért?
Soha nem gondolkodtam
rajta, mert természetesnek tartom, sőt kötelességnek is, hogy
a nemzeti kisebbséghez tartozó értelmiségi réteg ezt tegye.
Ami olykor lehangol, már-már
el is keserít, hogy egyre inkább
gyérül a közéleti szerepet vállaló
értelmiségiek száma. Leginkább
a magyar pedagógusok aktivitását hiányolom. Pedig a közömbösségük a kenyerük megmaradását veszélyezteti, sőt nemzetrészünk elsorvadását is. Nagyon
nagy hiba, ha ezt nem veszik észre. Azt se csak másoktól várják el,
hogy kivívják számukra a társadalom nagyobb megbecsülését.
Nagyjából tudom a passzivitásuk
okát, de nem tartom elfogadható magyarázatnak.


Ez a téma alaposabb elemzést
kíván, mert nemcsak szubjektív okai vannak, ha kitérnénk
rájuk, más irányt venne fel a
beszélgetésünk, ráadásul ez
nemcsak szlovákiai, s főleg
nem kisebbségi probléma.
Maradjunk abban, hogy Te
aktívan politizálsz. Mióta?

Amikor megalakult az Együttélés, elsők között csatlakoztam
hozzá. Az MKP-nak is tagja maradtam, sőt a somorjai alapszervezetnek az elnöke is vagyok
kezdettől fogva.


És a városi önkormányzatban
újraválasztott képviselő is.

Előbb már mondtam, most
már hangsúlyozom, Dél-Szlovákiában a magyar nemzeti értékek és érdekek melletti kiállást
az itteni magyar értelmiség erkölcsi kötelességének tartom.
Azt pedig elfogadhatatlannak,
hogy ezért minket nacionalistáknak bélyegezzenek meg.


Szlovák egyetem professzora
vagy. Nem tartasz attól, hogy
ebből hátrányod származhat?

Egyáltalán nem, mert az
egyetemen kizárólag a szakmai
tudás a mérvadó, diákok részéről
pedig a felkészülés. Ebben nem
fogadok el semmilyen részrehajlást sem.


Azt tudom, hogy a kollégáid
elfogadnak, de mennyire érzed magad kedveltnek a diákok között?

Ezt tőlük kéne megkérdezni.
Olcsó népszerűségre sohasem

törekedtem, viszont örültem, ha
a diákok bizalommal fordultak
hozzám, és igyekeztem is segíteni nekik abban, hogy a megértésnek a leginkább járható útját találják meg. A csüggedőket
mindig bátorítottam, anélkül,
hogy bárki iránt is elnéző lettem
volna.


Ma is?

Sajnos, amióta tanszékvezető
docens, illetve intézetvezető helyettes, professzor lettem, egyre
kevesebben fordulnak hozzám
tanácsért, ami őszintén megvallva, hiányzik, azért is, mert ez a
távolságtartás nem tőlem ered.
Idegen is a természetemtől, de
nem sokat tehetek ellene.


És most?

És Te, mint a köztársasági elnök által kinevezett profeszszor, az intézet helyettes vezetője lettél.

A sorrend fordított. Előbb
lettem vezető helyettes, és utána nevezett ki az elnök úr egyetemi tanárnak.


Azt, hogy mi a mechanika,
szerintem mindenki tudja, de
a mechatronika szót a magyar értelmező kéziszótárban
hiába keresnénk.

Nagyon leegyszerűsítve,
mechatronika a mechanikai
rendszerek irányítása, hogy külső időben változó hatásokra
úgy viselkedjenek, ahogy azt
mi, mérnökök szeretnénk, tehát
ahogy a végtermék szempontjából kívánatos.


Kérlek, vázold fel röviden a saját szakmai utadat!

Amikor 1972-ben megkaptam a gépészmérnöki diplomát, megtudtam, hogy pályázatot hirdettek aspirantúrára. (Ma
doktorandusznak hívják.) Jelentkeztem. Ez pedig azzal járt,
hogy ott maradtam a főiskolán.
Kutatási területemnek az anyagés hőátszármaztatást választottam, később szilárdságtannal és
hőrugalmasságtannal kezdtem
foglalkozni. Közben sok minden
történt velem (katonaság, családalapítás), végül is 1977-ben
lettem a műszaki tudományok
kandidátusa (CSc), a nyolcvanas
években pedig a főiskola docense. Később egy más szakon újra
habilitáltam, nem azért, mintha
az első nem sikerült volna. Minden pályán előfordulnak furcsaságok. No, de ezt hagyjuk.
A professzori kinevezésem is
meglehetősen friss, pedig már
2000-ben is az voltam, ún. rendkívüli, szlovákul „mimoriadny
profesor”, és tíz évig a Szilárdság
és rugalmasságtan tanszéknek a
vezetője.




Hogy is van ez a ranglétrával?
Hogyan értél fel a csúcsra?

A magyar kollégák között
vannak, akik följebb is jutottak.
Például Bauer Győző, aki a Szlovák Tudományos Akadémiának
levelező-, a Magyar Tudományos
Akadémiának pedig külső tagja.
Az MTA külső tagjai közé már
Hulkó Gábort is felvették. Ilyesmit az ember a munkássága által
érdemel ki. Persze az egyetemi
rangok is ehhez kötöttek.


2007-ben az egyetemeket,
így a miénket is, intézményesítették. Esetünkben két tanszékből hoztak létre egy intézetet. A
miénket úgy hívják, hogy Alkalmazott Mechanika és Mechatronika Intézet. Mindhárom fokozaton több akkreditált szakunk
van, a karon kb. tizenöt szakon
oktatunk.

Erről az jutott eszembe, hogy
egyszer az újságírók arról faggatták Einsteint, mondja meg
nekik, mit fedezett fel, mire ő:
„Korábban azt hitték, hogy ha
a világról minden dolog eltűnik, akkor még mindig megmarad a tér és az idő. A relativitáselmélet szerint azonban
a dolgokkal együtt a tér és az
idő is eltűnik.” A kérdezők úgy
tettek, mintha megértették
volna a választ. Most viszont
én kerültem ilyen helyzetbe.
Okosan bólogatok, de a professzor sejti, vagy inkább tudja, mi rejlik mögötte. Mosolyogva kérdezi:
Magyarázzam tovább?



Inkább azt mondd meg, milyen nyelven publikálsz?

Régebben szlovákul, néha
magyarul is, de ma már főként
angolul, mivel ez lett a tudomány nemzetközi nyelve, de jelentek meg munkáim németül is.
Az egyetem honlapján mintegy
200 publikációm található meg,
150 körül vannak az ipari jellegű
kutatási munkáim.


Milyen a fiatalok érdeklődése
az egyetem, pontosabban az
intézetetek iránt?



Stafétabot
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Kari szinten évente hétszáz
körüli a felvett hallgatók száma.
Sajnos fele sem jut el az első fokozatig, és úgy százhetvenen lehetnek a második fokozaton diplomázók.


Nem túl nagy ez a lemorzsolódás?
Bizony eléggé nagy.



Ennyire szigorúak vagytok?

Amit kell, azt megköveteljük,
de a többség inkább azért megy
el, mert rájön, hogy képességei
más jellegűek, mint amire nálunk számított, illetve a társadalmi megbecsülése a mérnöki munkának jelenleg alacsony.
Rengeteg a diplomaszerzés lehetősége Szlovákiában, de másutt is, az érvényesülés fogalma
is más tartalmakkal telített, mint
évekkel, évtizedekkel ezelőtt.
Abban a korban élünk, hogy az
egész emberi társadalom átrendeződik, amihez mindenki kénytelen alkalmazkodni. A mi szakmánkban például mindennek az
alapja a matematika (de manapság így van ez a kémiában, biológiában, molekuláris genetikában, vagy az orvostudományban is), leginkább a differenciálés integrálszámítás, de amit nem
tudunk analitikusan megoldani,
ott más, például variációs elvek
alapján, numerikus megoldást
keresünk. És nagy jelentőségűek
a kísérleti módszerek is.


S akinek nem megy a matematika, vagy csak nehezen,
eltanácsoljátok?

Nem teszünk ilyet, hisz vannak szakok (pl. környezetvédemi
technika, üzemszervezés), ahol
kevésbé szükséges, hogy a diák
természettudományi tárgyakkal
fertőzött legyen. Szoktuk mondani, hogy attól még becsületes
ember lehet, ha nem tudja a matematikát.


Tudod, hogy e mondás a keleti
nyelvek tanulására vonatkoztatva Vámbéry Ármintól ered?

Nem, de találó, mint a legtöbb szállóige, amelyek észrevétlenül belopakodnak a gondolkodásmódunkba és válnak
értékekké. Értékeinkké. Tehát
igaz, hogy sokféle érték létezik,
akárcsak intelligencia.
Csicsay Alajos
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Iskoláink életéből

A drogmegelőzésre évek óta hangsúlyt fektetünk
Drogmegelőzésre az iskolákban több lehetőség is van. A tanterv, az irányelvek, erkölcsi világkép, a pozitív támogató környezet. Ezek közül azonban valószínűleg egyik sem hatékony önmagában. A tanulmányok szerint
nagyobb a valószínűsége, hogy a szélesebb körű, többszintű programok sokkal hatékonyabbak. A programok
akkor a leghatásosabbak, ha hitelesen hajtják végre őket.
Klobusitzky György, a budapesti Rendőrtiszti Főiskola adjunktusa évek hosszú sora óta
visszajár vendégelőadóként a
Selye János Gimnáziumba. Február 15-én és 16-án közel 330
diák vett részt az interaktív drogfelvilágosító előadásán. Az első
évfolyam diákjai, a komáromi
alapiskolák, illetve a járás alapiskolái új nézőpontból kaptak felvilágosítást a drogokról, a függőségről, a kezelés módszereiről.
A diákok többsége nincs tisztában a drog problémájával és
annak drámai következményeivel: a bűnözéssel, a halálesetekkel, a költségekkel, az áldozatokkal, a drogok elmére gyakorolt
hatásaival. Éppen ezért az adjunktus úr nem csupán beszélt
a drogokról, hanem meg is mutatta azokat, felvázolva hatásmechanizmusukat is. Előadását hang- és fényeﬀektusokkal,
számtalan szemléltető eszközzel
tarkította. A kerettörténet ugyanaz, de minden évben új. Számta-

lan ajándék kerül kiosztásra, mivel játékos, humoros formában
ﬁgyelmeztette a jelenlévőket, milyen veszélyek leselkednek rájuk
egy diszkóban, az úton hazafelé; valójában a mindennapi gyakorlati dolgokra hívta fel a ﬁgyelmet. Az előadás során bevonta
a kommunikációba a ﬁatalokat, a
résztvevők elmondhatták gondolataikat, feltehették kérdéseiket.
Gimnáziumunkban évente
legalább kétszer „razziáznak“ a
rendőrök, drogkereső kutyát is
bevonva a műveletbe.
Tavaly november elején rend-

hagyó eseménnyel járultunk
hozzá a drogok elleni küzdelemhez. Az ötletgazdának és egyben főszervezőnek, Fiala Andreának köszönhetően 24 órás
röplabdamaratont szerveztünk,
melybe a gimnazistákon kívül a
város alapiskoláinak csapatai és
volt diákjaink is bekapcsolódtak.
Úgy gondoljuk, a drogmegelőzés
mellett súlyt fektetünk a sportra,
illetve az egészséges életmód támogatására is.
Idén – április 1-jén – reméljük,
újabb hagyományt teremtünk
egy 12 órás focitorna megrende-

Klobusitzky György, előadó
zésével. A városi sportcsarnokban több száz focista, diák rúgja majd a bőrt. Gimnáziumunkat
megtiszteli testvériskolánk, a budapesti Szent István Gimnázium
focicsapata is. Ezek a színvonalas
programok, úgy látjuk, színesítik
diákjaink és iskolánk életét.
Králik Zsuzsanna

Megjelent a Katedra februári száma
A szülők és pedagógusok lapja ezúttal több mellékletet is tartalmaz
Nemrég zajlottak a beíratások, ehhez kapcsolódik a Dobogó rovatban Lampl Zsuzsanna elgondolkodtató írása az iskolaválasztásról és felelősségünkről. Bíró Szabolcs kedvenc meseﬁlmjét osztja meg az
olvasókkal, Miriák Ferenc pedig a projektoktatás és projektfejlesztés szerepéről ír. Urbán Péter a Tandem
nevű nonproﬁt szervezet tevékenységét mutatja be. A civil társulás elsősorban pedagógusoknak, diákoknak, diákönkormányzatoknak szervez nem formális jellegű képzéseket. Molnár Miriam „multimédiás
diétát“ javasol diákjainknak, mivel társadalmunkban a technikai „kütyük“ és különféle multimédiás szerkezetek már olyan méretekben uralják a gyerekek mindennapjait, hogy sokszor a kötelességeikről is elfeledkeznek, és ez gyakran pszichés és morális problémákhoz vezet. Jády Mónika az Ovisarok rovatban
azt elemzi, hogy a gyermeknevelés tekintetében először a szülőknek kell megegyezniük egymással, mert
ha a két szülő nincs szinkronban, és egymáshoz képest radikálisan ellentétes nevelési módszereket alkalmaz, vagy mindkét szülő másra neveli a gyermeket, az nemcsak a gyerek, hanem a párkapcsolat szempontjából is végzetes lehet. Az Alma materek rovatban ezúttal a pozsonyi Duna utcai Magyar Tannyelvű
Alapiskola és Gimnázium mutatkozik be, Lukács Mária a legális kábítószerekről, Miklós Viktória pedig a Csallóköz kincséről ír. Dömény
Andera az iskolai zaklatás jelenségéről, formáiról és megelőzéséről, Jakubecz Márta a hitoktatásról, Bogár Gabriella pedig a biometriáról
cikkez. Ismét jelentkezik az Irodalom rovat, benne Pénzes István „Versekben tündöklő nagyasszonyok“ c. sorozatával, továbbá Takács Erzsébet Szilágyi István, Kossuth-díjas romániai magyar író regényét mutatja be. Vízkeleti László a nyelv és a kultúra sajátos viszonyát elemzi, az újonnan indult Muzsikáló versek rovatban Saróka Liliána verséneklő mutatkozik be, Józsa Mónika pedig az iskolai karéneklés problémáit ecseteli a Tengernek csillaga címmel megjelent kórusgyűjtemény kapcsán. Az újság a szokásos versenyeket tartalmzó mellékletén
kívül ezúttal az órát és szemléltető időhelyzeteket rejtő A1-es méretű poszterrel kedveskedik az alsó tagozaton tanuló kisdiákoknak, s a
poszter egyúttal oktatási segédanyagként is szolgál a tanítóknak. A lap tartalmazza a Fórum Kisebbségkutató Intézet és az Anyanyelvünkért Polgári Társulás anyanyelvhasználati útmutatóját és a Fórum Kisebbségkutató Intézet illetve a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala által
kiadott Magyarlakta települések Szlovákiában című posztert.
-ly-
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Bárcsak idehozhatnánk Nagymegyert Pozbára!
A Dél-Szlovákiában elhelyezkedő 10 000 lakosú Nagymegyer a 70-es évektől került a köztudatba, a helyi termálfürdőnek köszönhetően. A
fürdőben 2004-től az üdülni vágyók nagy örömére folyamatos átalakítások történtek.

A nagymegyeri termálfürdő a
múlt év végén pályázatot hirdetett
meg, mely lehetőséget nyújtana
minden érdeklődőnek, hogy egy
hetet ingyenesen, teljes ellátással
ott tölthetne.
Korpáš Szilvia nevelőnő kezdeményezésére a Pozbai Alapiskola (Érsekújvári járás) is bekapcsolódott a pályázatba. Kis iskola
lévén nem fűztünk hozzá túl nagy
reményeket, de a cél nagyon vonzó volt, így megtettünk mindent
azért, hogy a 18 alsó tagozatosunk
megkapja a díjat.
Igazgatónőnk, Tóth Valéria
egy szép napon aztán mosollyal
az arcán bejelentette, a pályázatot – több iskolát magunk mögött
hagyva – megnyertük. Mindenki,
kiváltképp a gyerekek nagy ujjongással fogadták a hírt, és elkezdődött a tervek szövögetése: Ki kivel
lesz elszállásolva? Hol fognak fürdeni? Melyik szórakozási lehetőségek közül választanak majd?
Hamarosan mindez megvalósulhatott. Június 14-én az iskolabuszunkkal nagy bőröndökkel
felpakolva elindultunk a nagy
útra. A kilométereket gyorsan
szelve nemsokára megérkeztünk a
szállást és szórakozást nyújtó „élményparadicsomba“.
Az ügyvezető igazgatónő,
Dobis Ildikó kedvesen fogadott
minket. Majd miután kipakoltunk
a 2–4 ágyas szobáinkban, készségesen végigvezetett bennünket
a termálfürdő területén. Már a
szobák láttán is sok kisgyerek szája tátva maradt, hát még amikor
meglátták a 9 féle medencét. Min-

den medencében 26–38 fokos termálvíz van, mely gyógy- és regeneráló hatással van a szervezetre.
Ám ami számu(n)kra vonzó volt,
az a játszó elemeket tartalmazó
gyermekmedence és a tobogánok.
Az első ismerkedő nap után
másnap a tettek mezejére léptünk,
és a 2 órás tanulás után (mert
azért az nem maradhatott el) végigpróbáltunk szinte mindent.
A kinti medencékben való megmártózás után pezsgőfürdőztünk
egyet. A tanulók a már korábban
úszótanfolyamon elsajátított tudásukat verseny formájában is
bizonyíthatták. Sokat játszottak
és teljes mértékben kihasználták
a fürdő adta lehetőségeket. Hab a
tortán a két benti 66–67 méteres
tobogán volt, ahová még a legbátortalanabbak is felmerészkedtek.
Este a fürdő területén tettünk
egy jóízű sétát, majd a Tarzania
játékszigeten tomboltuk ki magunkat – igen, még mi, a felügyelő pedagógusok, Jóba Zsuzsanna
és Mészáros Tímea is. Másztunk,
hintáztunk, csúszdáztunk, labirintusban bolyongtunk...
A hét közepétől az időjárás nem igazán kedvezett, de ez
nem vitte el a kedvünket, hiszen
a fedett részek biztosították számunkra a gondtalan fürdőzést.
Nagy örömünkre lazíthattunk
egy kicsit a helyi sóbarlangban.
Itt is, akár a hely többi részén meleg fogadtatásban volt részünk. A
relaxáló élményeken kívül egy kis
ajándékot is elhozhattunk sókristály formájában.
A fürdőt gyönyörő park veszi

körül, ahol a nevezetes Mátyás-fa,
a kézi faragású pad és az emléktábla is megtalálhatók, melyeket
az egyik sétánk folyamán fedeztünk fel.
Nagymegyer városa számos
gazdag programot kínál. Ezek
közül mi is választottunk. A herceg és a béka című 4D-s rajzﬁlm
premierjére kaptunk ingyenes belépőket. A mozizás nagy hatással
volt a gyerekekre.
Kis csapatunk a tarka programokon kívül a hét minden napján ﬁnom és bőséges ételekkel is
el volt látva. A három csillagos
Thermal Varga hotelben az alkalmazottak lesték minden óhajunkat, és igyekeztek mindenki ízlésének megfelelni.
A helyi kispiacon kitölthette
mindenki a vásárlási szenvedélyét
is. Apróbb emléktárgyakat vehettek maguknak és szeretteiknek.
Az utolsó, szombati napon
a gyerekekért megérkező szülők is lehetőséget kaptak, hogy

kipróbálják a fürdő szolgáltatásait. Ők szoláriumba, szaunába, kozmetikai szalonba és
masszázsra
(magnetoterápiás,
termoakupresszúrás...) is elmehettek.
Azt hisszük, mindannyiuk
nevében elmondhatjuk, remekül
telt el ez az egy hét. Álmunkban
sem mertük remélni, hogy ilyen
jó lesz. A tanév végéhez közeledve gyakran csendült fel a mondat: „Bárcsak idehozhatnánk
Nagymegyert Pozbára!“ Ha ez
nem is kivitelezhető, az élmények
megmaradnak a pozbai kicsi szívekben. Ezúton is szeretnénk
hálánkat és köszönetünket kifejezni a nagymegyeri termálfürdő
főnökségének és munkaközösségének, hogy megadták ezt a lehetőséget a számunkra.
Jóba Zsuzsanna
és Mészáros Tímea,
kísérő pedagógusok
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170 évvel ezelőtt történt

A modern magyar sajto születese (2.)
„… annyit mondunk, miképpen szennyes érdekek
vezetni soha sem fognak, meggyőződésünk
nem lesz eladó, s tanulni szeretve is, szükségét
is érezve, észnek és oknak ugyan mindig hódolunk,
de más semmi s nevezetesen Nagy Pál egykori
szavaival élve, «sem a hatalmasok komor tekintete,
sem polgártársaink heve soha el nem tántorít».”
(Kossuth Lajos)

Kossuth Lajos, a Pesti Hirlap első szerkesztője

1840 decemberének utolsó napján létrejött a megállapodás Landerer és Kossuth
között. Ennek értelmében a
kiadó nem szól bele a lap
szerkesztésébe, azt teljes jogkörrel Kossuth Lajos végzi.
Landerer Lajos annyit kért csupán, hogy a Pesti Hirlap olyan
cikkek közlésétől se zárkózzék
el, amelyek nem egyeznek a
szerkesztő véleményével. Viszont az ilyen írásokat Kossuth
megjegyzésekkel, kommentárokkal láthatja el annak érdekében, hogy az újság szellemisége egyértelmű legyen.
A lap szerkesztéséért 2500
előfizetőig a szerkesztő 1200
forint honoráriumot kap, mely
összeg minden 100 új előfizető után további 50 forinttal
emelkedik.

A részletek tisztázása után
1841. január 2-án Landerer
Lajos és Kossuth Lajos közös
vállalkozása megkezdődött.
Ezen a szombati napon jelent
meg a Pesti Hirlap első száma.
A lapengedélyezési procedúrából kimaradt József nádor a
fejét fogta, amikor a kinyomtatott példányból megtudta, ki
az újság szerkesztője. Magyarázatot is kért Majláth Antaltól:
hogy lehet az „ismert izgató”
egy nyomtatott lap húzóembere? Ám miután a kancellár
bizalmasan közölte vele, hogy
az ügyet „egy kiváló közbenjárás súlya” (Metternich) döntötte el, a nádor belátta: ennek
fényében nagyon kínos lenne
az engedélyt visszavonni.
Kossuth tisztában volt azzal, hogy a magyarországi

sajtópalettáról hiányzik egy
modern értelemben vett politikai újság: „az időszaki sajtó, miként 1841 előtt volt, ez
ébredésnek, a szellem igényeinek, s a kor kellékeinek meg
nem felel” – írta ezzel kapcsolatban. Éppen ezért minden
tehetségét mozgósította, hogy
ezt az űrt a Pesti Hirlappal betöltse. Sajtóorgánumával Kossuth Lajos nem szórakoztatni
akart, ennek megfelelően, a
hagyományoktól eltérve, a hetente kétszer (később háromszor) megjelenő Pesti Hirlap
nem közölt szépirodalmat. A
szerkesztő tudatosan vállalta
lapjának a közvélemény-teremtő funkcióját. Felfogása
szerint a politikai sajtó hivatása a társadalmi problémák
felszínre hozása, e problémák
lehetséges
megoldásainak
megfogalmazása, a vélemények ütköztetése. Azaz egyfajta „tükör” tartása a társadalom elé.
A nyolcoldalnyi terjedelemben megjelenő újság elsősorban tartalmában hozott
újat a korabeli sajtóéletbe. Az
első oldalon néhány személyi hír után ott állt a vezércikk,
a politikai véleményformálás
Magyarországon Kossuth által
megteremtett műfaja, amely
gyakran egy-egy szám egységes nézőpontját is meghatározta. Az alatt a három és fél
év alatt, amíg Kossuth szerkesztette a Pesti Hirlapot, az
újságban 262 vezércikk jelent
meg. Kossuth Lajos mellett a
reformkor további híressége-

inek írásai is megjelentek a
nagyon gyorsan a legnépszerűbbé váló lap (az előfizetők
száma 60-ról 5200-ra nőtt)
első oldalán. A szerzők között
megtalálható volt Fáy András,
Szentkirályi Móric, Pulszky Ferenc, Trefort Ágoston, Csányi
László, Pázmándy Dénes,
Perczel Mór, Bezerédj István,
Andrássy Károly, Pejachevics
János neve is. Wesselényi Miklós báró hét folytatásban közölt
hosszú vezércikket írt a Pesti
Hirlapba (a cenzúra azonban
ez esetben nem engedélyezte
a szerző nevének feltüntetését). Igazán impozáns szerzői
gárda. Ám mivel a vezércikkek
mintegy nyolcvan százalékát
Kossuth Lajos jegyezte, nyugodtan kijelenthető: a Pesti
Hirlap 1841 januárja és 1844
júniusa között elsősorban az
ő politikai értékrendjét hordta
magán. A felvezető írásokban
a szerző a reformkor társadalmi viszonyainak szinte valamennyi égető problémájával
foglalkozott. Terítékre került a
jobbágyság kérdése, a közteherviselés és a magyar nyelv
ügye, a nemzetiségi kérdés,
a „két haza”, Magyarország
és Erdély újraegyesítésének
szorgalmazása. De jelentek
meg cikkek gazdasági és oktatásügyi problémákkal kapcsolatban is. Megrázó erővel,
többször szándékosan kicsit
túlozva értekezett a korabeli
börtönviszonyokról, az alkoholizmusról, a leányanyákról,
a halottasházakról, a városi
nyomorról. Az írásokból fo-

Pedagógusfórum
kozatosan
kikristályosodott
Kossuth átfogó politikai programja, amely végső célként
a „jogban és szabadságban”
egységes magyar politikai
nemzet megteremtését tűzte ki, amely a „szabad föld”,
a „szabad ember” és a „szabad nemzet” hármas eszméjén alapult.
Közvetlenül a vezércikk
után a Fővárosi újdonságok
rovat következett, amelynek
rövid, szatirikus és csipkelődő
hangvételű szellemes írásai két
évig Frankenburg Adolf nevéhez fűződtek. A fővárosi hivatalnokok visszaéléseit maró
gúnnyal kifigurázó cikkek sokak kedvenc olvasmányaivá
váltak. 1843-tól a rovat új
szerkesztői, Vahot Imre, majd
Pákh Albert és Pálffy Albert is
megmaradtak a Frankenburg
által kijelölt úton. A vidéki
eseményekről tudósító rovat
három részre tagolódott: Megyei napló, Vidéki levéltárcza
és a Királyi városok köréből.
Itt Kossuth a Törvényhatósági Tudósítások megjelentetése
idején kialakult tudósítói hálózatra támaszkodott. A tudósítók között olyan neves személyiségek bukkannak fel, mint
Klauzál Gábor (Csongrád),
Pázmándy Dénes (Komárom),
Lónyai Gábor, Kazinczy Gábor (Zemplén), Gorove István (Temesvár). A rovatban
megjelent írások elsősorban
a megyék és a királyi városok
gyűléseinek eseményeiről tájékoztatták az olvasókat. Amikor Pozsonyban megnyílt az
1843-1844. évi diéta, a rovat nagyrészt az országgyűlés
eseményeinek adott helyt – a

vidéki történések rovására. A
Külföldi napló címet viselő rovat a Magyarország határain
túlról származó cikkeket közölte – leggyakrabban a német Augsburger Allgemeine
Zeitung és a francia Moniteur
szolgált forrásul. A Pesti Hirlap
záró rovata a markáns politikai jelleggel bíró Értekező volt.
Ebben hosszabb lélegzetű tanulmányok, tervezetek jelentek
meg a reformellenzék egy-egy
tekintélyes képviselőjének (Fáy
András, Szalay László, Szentkirályi Móric, Bezerédj István,
Madarász László stb.) tollából.
Ezek tanulságait foglalta öszsze Kossuth nem egyszer az
éppen aktuális vezércikkében.
A lapból természetesen nem
hiányoztak a hirdetések sem,
melyek az újság utolsó egy-két
oldalát töltötték meg.
A Pesti Hirlap Kossuth szerkesztésében az 1840-es évek
első felében egyértelműen a
magyar liberális reformellenzék szócsövévé vált. Messze a
legolvasottabb lap volt. A versenyt vele szerény mértékben
a szintén liberális újságnak
induló, ám végül Dessewffy
Aurél által újkonzervatív sajtóorgánummá átalakított Világ
vehette fel. Ez a tény természetesen nem kerülte el egyes befolyásos körök figyelmét sem.
Annál is inkább, mert Pesti Hirlap ellenőrzésével megbízott cenzorok (sorrendben:
Havas József, Czech János,
Karácson Mihály) sem tudtak
igazán mit kezdeni Kossuth
„ultraliberális”
írásaival.
Először a Kelet népe című
röpiratban gróf Széchenyi
István intézett támadást Kos-
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suth Lajos és a Pesti Hirlap ellen, éles kritikával illetve annak „modorját” és „tactikáját”.
Majd az 1840–1841 fordulóján még engedékenynek bizonyuló bécsi vezetés elégelte
meg Kossuth tevékenységét.
Amikor 1844 nyarán a szerkesztő fizetésemelésért folyamodott a lap kiadójához,
Landerer azt a bécsi udvar sugalmazására elutasította. Kossuth ekkor közölte: családja
egyre gyarapszik, ezért a régi
feltételek mellett nem tudja
tovább vállalni a Pesti Hirlap
szerkesztését. 1844. június
30-án elbúcsúzott olvasóitól,
és tinnyei birtokára vonult viszsza. A Pesti Hirlap első s egyben legsikeresebb időszaka
ezzel véget ért.
*
Az újság továbbra is az
ellenzék
lapja
maradt. Szerkesztését a
liberálisok ún.
centralista irányzatához
tartozó
Szalay
L á s z ló, majd
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Csengery Antal vette át. A fő
vezércikkíró a nagy műveltségű Eötvös József lett. A Pesti
Hirlap, bár veszített valamit korábbi népszerűségéből, a reformkor végéig a legnagyobb
példányszámú újság maradt.
Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc idején
– megváltozott körülmények
között, és immár új szerkesztőkkel – kisebb megszakítástól
eltekintve, továbbra is megjelent. Ám az orosz intervenciót
követően, a szabadságharc
végnapjaiban az első modern
magyar sajtóorgánum 1849.
július 8-án megszűnt.
Később még négyszer jelent meg Magyarországon
Pesti Hírlap címmel újság, ám
egyiknek sem volt már olyan
társadalmi beágyazottsága,
mint az elsőnek – amely főleg
Kossuth Lajos nevével
forrott össze.
Pelle István

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium a VIII. Duna Utcai Environmentális és Egészségvédelmi Napok keretén belül két pályázatot hirdet 14-19 éves alap- és középiskolai tanulók számára.
1. A Természetfotók címet viselő pályázatra olyan felvételeket vár a szakmai bírálóbizottság, amelyek a vadon élő gerincesek életének egy-egy pillanatát örökítik meg. A fotók mérete 20x30 cm legyen. Egy pályázó több képpel is pályázhat. A képek beküldési határideje: 2011. április 14. Az első 3
helyezett pénzjutalomban részesül (20 €, 15 €, 10 €).
2. Az önálló kutatások kategóriában a pályázók által végzett biológiai, természet- és egészségvédelmi kutatásokat, megﬁgyeléseket bemutató munkák
prezentálására kerül sor. Egy-egy prezentáció időtartama 10 perc. A prezentációk időpontja 2011. április 18-a és 19-e a gimnázium biológiai szaktantermében. A 3 legjobbnak ítélt prezentáció készítői pénzjutalomban részesülnek (20 €, 15 €, 10 €). Jelentkezni 2011. április 14–ig lehet a következő címen:
ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13, 814 84 Bratislava, bertailona@gmail.com, 0908 611586 vagy 02/52964315
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A minoségbiztosításról
„Szellemi és erkölcsi tulajdonságok közt én nem tudok éles határt húzni.
Az ember mint feladat nyomul a világba. ... A legértékesebb szellemi
tulajdonságnak én éppen ezért a feladatfelismerést s a megoldásukhoz –
erkölcsi kibontakozásukhoz – szükséges szívósságot tartom,
mely az emberbol, a maga s a világ javára a legtöbbet licitálja ki.“
(Németh László)

A Pedagógusfórum előző számában megjelent Mérés – fejlesztő értékelés című írásomban
többször is említettem a minőségbiztosítás fogalmat. Okkal. Tudom, hogy sokan már torkig lehetünk a minőséggel, főleg annak
oktatási intézményekben való
biztosításával (Magyarországon
éppen most készülnek megszüntetni, nálunk talán a jövőben bevezetni). Tudjuk, hogy több polcnyi II. kvaliﬁkációs szakdolgozat
íródott e témában, de valóban
tudjuk-e, tisztában vagyunk-e azzal, mit jelent a minőségbiztosítás?
Pár évvel ezelőtt több pedagógustársamtól hallottam, hogy
a minőségbiztosítás egy nagy
marhaság, értelmetlen kitaláció,
semmi köze az oktatási intézményekhez, a tanításhoz. Bennem
azóta is az a kérdés kavarog, hogy
a fenti véleményt osztó pedagógusok mennyire vannak tisztában az oktatásüggyel, az oktatási intézmények irányításával, a
bennük folyó többszintű, néha
átláthatatlannak tűnő munkával,
kapcsolatokkal – azaz értik-e a
rendszert, a rendszer összetevőit, az összefüggéseket? Felmerült
bennem, hogy ha az iskolának
semmi köze a minőséghez, akkor
egy csapágyakat gyártó cégnek
sincs semmi köze hozzá, márpedig ez téves következtetés. Természetesen ezzel nem azt akarom hirdetni, hogy mindenkinek
kötelező érteni és átlátni a rendszert, megérteni a minőségbiztosítás lényegét, mert ezen tudás
nélkül is lehet boldogan élni.
Engedje meg a kedves Olvasó, hogy pár oldal erejéig foglalkozzam e fogalommal, amely
több száz tanulmányra és könyv-

re rúgó szakirodalommal büszkélkedhet.
A kilencvenes évek elejének
Magyarországán (1992) jelent
meg Báthory Zoltán Tanulók, iskolák – különbségek című könyve. A szerző a Magyarországon
végbemenő oktatási reformok
egyik elindítója, az új oktatási
program (NAT) alkotó csapatának
tagja volt. A fent említett könyvével közvetlen a rendszerváltozás
után felhívta az oktatásügyben
érdekeltek ﬁgyelmét arra, hogy
változásokra van szükség az oktató-nevelő munkában, annak
tartalmában, kivitelezésében; a
szemléletváltás elkerülhetetlen.
Ugyanitt megfogalmazta azt is,
hogy az oktatási intézményekben a színvonal mellett meg kell
jelennie a minőségnek is. Minőséget pedig csak úgy lehet biztosítani, ha felismerjük, hogy az
oktatás szolgáltatás, az intézményeknek partnerei vannak, akik
igényeket, elvárásokat támasztanak, amelyeket fel kell ismerni
és ki kell elégíteni: „...a tanulásszervezést részben a műveltséggel kapcsolatos társadalmi célokhoz, részben a tanulóknak a
tanulással kapcsolatos értékeihez, érdekeihez és érdeklődéseihez kell igazítani.” (Báthory,
1992) Nekünk, az intézményben
dolgozó pedagógusoknak, mint
szolgáltatást nyújtóknak nyitottaknak és befogadóknak kell
lennünk, készeknek a folytonos
változásra, és a változások, innovációk munkánkba való beépítésére; ﬁgyelembe kell vennünk
„a tanulók egyéni sajátosságait
és a köztük levő különbségeket”
(Báthory, 1992), ezzel is javítva az
intézmény nyújtotta szolgáltatás
minőségén.

A kezdő lépések után eléggé
divatos kifejezés lett az intézmények minőségbiztosítása. A kilencvenes évek második felében
nagyon sok konferenciát szenteltek ennek a témának (Lillafüred, Szeged). Szlovákiában Rozsnyón, a Czabán Samu Kulturális
és Pedagógiai Napok keretében
rendeztek egy, az oktatási intézmények minőségbiztosításával
foglalkozó konferenciát, amelyen
a téma jeles magyarországi szakemberei (Setényi János, Pőcze
Gábor, Halász Gábor) vázolták fel
a minőségbiztosítás megvalósításának elkerülhetetlen mivoltát és
pozitívumait.
Szlovákiában a várva várt
oktatási reform 2008 júniusáig váratott magára. Azzal, hogy
megkövetelte, hogy az első évfolyamon a 2008/2009-es tanévet
az új program szerint kell kezdeni,
nem sok időt hagyott az iskoláknak arra, hogy a vezetőség közösen a nevelőtestülettel elgondolkodjon és megvitassa a „miért“,
a „hogyan“ és a „mit“ kérdéseit,
átgondolja és alaposan kidolgozza a pedagógiai programot,
kialakítsa az adott oktatási intézmény arculatát. Igaz, az oktatási
intézmények nem is kaptak anynyi szabadságot az önmegvalósításra, mint az Magyarországon
vagy más európai országban történt (pl. Dánia, Skócia, Hollandia).
Sajnálatos módon az új szlovák
oktatási program nem érinti a minőségbiztosítás kérdését, holott
az szerves része kellene, hogy legyen a helyi pedagógiai programnak. Hozzá kell itt tennünk, mivel
hazánkban még mindig centralizált az oktatásügy, ezért a mérések és ellenőrzések még mindig
nem épülnek be szervesen az in-

tézmény mindennapi életébe és
munkájába. Ez azt jelenti, hogy
csak külső ellenőrzésről beszélhettünk (amely soha nem ad reális képet az adott intézményben
folyó munkáról egy hét, vagy pár
nap után – nem hiszem, hogy él
ember ezen a földön, aki torzításmentes képet tud kialakítani egy
oktatási intézményről ilyen rövid
idő alatt), mert valljuk be, nagyon
kevés iskolában történtek rendszeres (évenként két-három alkalommal) óralátogatások, ellenőrzések, senki nem fektetett erre
nagy hangsúlyt az elmúlt tanévig,
amikor kötelezően meg kellett
valósítani az első teljesítményértékelést.
Az önértékelésről
„A nevelési-oktatási intézmény
legfontosabb partneri csoportját
a gyermekek, a tanulók alkotják.
Valódi partnerként való kezelésük
meglehetősen új a modern oktatásügyben, pedig véleményük,
elégedettségük, igényeik alakulása alapvetően meghatározhatja
egy intézmény jövőjét. Közvetlenül
megmutatkozik ennek hatása, ha
például a gyermekek, tanulók (illetve szüleik) intézményt váltanak,
esetleges negatív tapasztalatok
vagy egy másik intézmény (óvoda,
iskola) gazdagabb kínálata miatt.“
(COMENIUS 2000, 1999)
A XXI. század a minőség kora.
Közhelyként hangzik ez a mondat,
de nem tehetjük meg, hogy nem
veszünk róla tudomást, hiszen begyűrűzik mindennapi életünkbe
(gondoljunk csak a minőségi termékeket propagáló reklámokra,
a kozmetikus egyre színvonalasabb szolgáltatásaira...). Ezen írás
igyekszik felhívni a ﬁgyelmet arra,
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hogy nekünk, pedagógusoknak
is tudatosítanunk kell, nemcsak
a gazdaságban, a szolgáltatások,
vállalkozások terén alapvető elvárás a minőség, hanem az iskolákban is egyre nagyobb ﬁgyelmet
kell fordítanunk a minőségi oktatásra. Hiszen az iskola is szolgáltató, amely a partnerei (tanulók,
szülők, nevelőtestület, fenntartó, helyi közösség ) igényeit kell,
hogy kielégítse minél magasabb
színvonalon. Ez nemcsak a helyi közösség elvárása oktatási intézményével szemben, hanem
társadalmi elvárás is (ez nem azt
jelenti, hogy a cél az „elit“ jelző
begyűjtése). Manapság egy oktatási intézmény színvonalát a benne folyó munka minősége, az ott
uralkodó légkör, az átadott tudás
és ismeretanyag hasznossága,
annak a további fejlődésbe való
beépíthetősége és felhasználhatósága, a hozzáadott érték határozza meg. Mindezen értékeknek
meg kellene jelenniük az intézmény pedagógiai programjában
és annak szerves részét kellene
képezniük. Sőt, az oktatás minőségének mutatója az is – és ennek
szintén meg kellene jelennie a
pedagógiai programban –, hogy
a minőséget rendszeresen ellenőrizzük, a felbukkanó hibákat kiküszöböljük, amelyre lehetőséget ad az új oktatási program is
azáltal, hogy lehetővé teszi a helyi
pedagógiai program, a helyi tantervek folyamatos felülbírálatát. A
felülbírálat nem jelent mást, mint
a hibák, tévedések módosítását,
kijavítását, azok kiküszöbölésére
tett lépéseket. Az oktatás minőségi fejlesztése nagy mértékben
a pedagógusok, a szülők, a tanulók, a fenntartók és a minőségügyi szakma képviselőinek karöltve végzett együttműködésére
épül.
A rendszerváltozást követő
évek Szlovákia oktatáspolitikájában nem hozták meg a várva várt
változásokat. A körülöttünk lévő,
a volt szocialista blokkhoz tartozó államokban a demokratikusan
megválasztott és hatalmon lévő
kormányok igyekeztek teret engedni az új fejlődési folyamatoknak a nevelés, az oktatás történetében. Például a 90-es évektől
Magyarországon kialakultak a tartalmi szabályozás keretei, akkreditált pedagógus-továbbképzési
rendszer jött létre, az oktatási-nevelési intézmények fenntartóivá a
helyi és megyei önkormányzatok
váltak, megteremtődtek az intéz-

mény-felhasználói érdekérvényesítés törvényi feltételei. Ezeknek a
változásoknak a hatékonysága vitatható, de fontos állomásai voltak az útkeresésnek, a változások
irányának kijelölésében. Mivel az
útkeresés inkább a didaktikát célozta meg, az új tanítási-tanulási
módszerekre, modellekre, programokra irányult, a szakmai munka mérését, értékelését, ellenőrzését, illetve a minőség biztosítását
és a fejlesztés kérdésének rendezését érintetlenül hagyta, aminek
megoldása a későbbi évekre tevődik. Azzal, hogy a közoktatásban a 80-as évektől megszűnt az
intézmények ellenőrzését és értékelését végző állami felügyeleti rendszer, egyre jobban háttérbe szorult a rendszeres belső
értékelés és ellenőrzés, amely negatív hatással volt az iskola belső életére, és elégedetlenséget
váltott ki mind a szülők, pedagógusok, tanulók, mind a fenntartók körében. Ugyanis a külső
és a belső szakmai értékelés hiánya dezorientálta az iskolában
folyó szakmai munka megítélést,
nem adott kellő visszajelzést az
elvégzett munka minőségéről,
ugyanez az iskolahasználók, és a
fenntartók körében is nagyfokú
tájékozatlanságot és bizonytalanságot váltott ki. A közoktatás
közszolgáltatás, ezért az állam jogosan várja el, hogy a közoktatási intézményekbe fektetett pénz
– az állam adóﬁzető polgárainak,
azaz a szolgáltatás megrendelőinek pénze – hatékonyan legyen
felhasználva és befektetve.
Szlovákiában az oktatáspolitika minőséget megcélzó egyik
legjelentősebb lépése az új közoktatási törvény, amelyet 2008
májusában fogadott el a parlament. Az új pedagógiai program
azonban egyelőre nem feszegeti
a minőség kérdéskörét. Az oktatási intézményeknek szabad kezet ad – igaz, megadott központi kritériumok alapján –, hogy
megvalósítsák önmagukat, kidolgozzák saját helyi pedagógiai
programjukat, amely az adott intézményben folyó munka minőségének biztosítéka, és az iskola
arculatának megteremtése. Az
a döntés, hogy az oktatási intézmények milyen fontosnak tartják
az oktatás minőségét, vagy a már
meglévő minőségi nevelés-oktatás színvonalának emelését, az
intézmény minden pedagógusának érdeke, de nagyban függ az
intézmény vezetőinek a változá-

sokhoz és változtatásokhoz való
elkötelezettségétől. Mert minőséget biztosítani elkötelezettség
nékül nem lehet. Ha egy intézmény szolgáltatásainak minőségét javítani szeretné, akkor a szervezet működését, az abban folyó
szakmai munkát úgy kell átalakítania, hogy elsődlegesen partnerei igényeit, elvárásait kell alapul
vennie. Ha erre nem képes, akkor
szembesülnie kell azzal a ténnyel,
hogy addigi partnerei máshol keresik majd igényeik kielégítését.
Sokan összetévesztik a minőség fogalmát a színvonal fogalmával. Setényi János (1999) a következőképpen magyarázza meg
a két fogalom közti különbséget:
„…megállapíthatjuk, hogy amíg
a «színvonal», az «eredményesség» vagy éppen a «hatékonyság» általában külső – leginkább
államigazgatási – elvárásokhoz
való alkalmazkodást jelent, addig
a «minőség» elsősorban a felhasználók igényeinek megismerését
és kielégítését szolgáló belső kezdeményezés nyomán jön létre.“
De mi is a „minőség“, hogyan
is határozható meg a fogalom?
A szakirodalom sok deﬁníciót ismer, viszont valamennyi meghatározás kiemeli, hogy a szolgáltatónak a minőséget








„a partnerek tágan értelmezett igényei alapján,
önállóan, az adott szervezet
saját működésére vonatkoztatva,
a szolgáltatás szervezésére és
a szolgáltatást végzők elkötelezettségére értelmezve,
valamint a folyamatos újraértelmezés és javítás követelményét szem előtt tartva kell megfogalmaznia.“
(COMENIUS 2000, 1999)

Akkor beszélhetünk valódi
minőségről, ha az intézmény által nyújtott szolgáltatás valóban
találkozik az érdekelt partnerek
igényeivel és ki is elégíti azokat.
Ahhoz, hogy ez megtörténjen, az
első lépés a közvetlen (tanulók,
pedagógusok, szülők, fenntartó, a pedagógiai munkát segítő
munkatársak) és a közvetett partnerek (pl. jogalkotó szervek, kollégiumok, kulturális szervezetek,
sportintézmények,
diákönkormányzat vezetői stb.) beazonosítása, majd igényeiknek és elége-
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dettségüknek megismerése. Ez az
alapja a partnerközpontú szemléletnek, amely a minőségbiztosítás
alapvető kritériuma. A COMENIUS
2000 közoktatási minőségfejlesztési program alapján partnerközpontúságról akkor beszélhetünk
egy intézmény esetében, ha az
intézmény és a partnerei között
kölcsönös elkötelezettség alakul
ki, a partnerek által megfogalmazott igényeket az oktatási intézmény szakmai küldetésének
tekinti, folyamatosan tájékozódik teljesülésükről és a partnerek
visszajelzései alapján elvégzi a
szükséges változtatásokat.
A folyamatos fejlesztés alapmodellje aPDCA-SDCA ciklus,
mely a tervezés folyamatától a
visszacsatolásig rendszerbe foglalja az intézményben folyó munkát, mintegy rendszert alkotnak.
A fejlesztésnek e modellje segít
abban, hogy egy intézményben
folyamatosan biztosított legyen
az intézmény által nyújtott szolgáltatás minősége. A modellt W.
E. Deming fejlesztette ki W. A.
Shewart alapmodelljét továbbfejlesztve. A ciklus azon az alapelven nyugszik, hogy minden tevékenységet négy lépésre lehet
lebontani: P (plan) – tervezés; D
(do) – megvalósítás; C (check)
– értékelés és ellenőrzés; A (act)
– beavatkozás. Tehát a kívánt
eredmény a tervezett és megvalósított tevékenységek között mért
különbségek, azok ellenőrzése és
elemzése, majd a megfelelő beavatkozással érhető el. Ha a ciklust újból indítjuk, akkor az első
körben nyert tapasztalatok szolgálnak kiindulópontként, mintaként (S – standard). Elengedhetetlen a folyamatok rendszeres,
évente vagy kétévente megtörténő ellenőrzése és fejlesztése. Ez
a ciklus biztosítja azt, hogy a már
egyszer elkövetett hibákat még
egyszer ne kövessük el, ezzel egy
magasabb minőségi szintre juttatva a szervezetet, csoportot.
Ahhoz, hogy az oktatási intézmények és partnereinek igényeit
egyeztetni tudjuk, vagy egyáltalán meghatározzuk, kié az iskola,
ki, mit vár az iskolától, hogy kik
vagyunk, milyen munkát végzünk partnereink megelégedésére, mit akarunk, honnan hová
akarunk eljutni, ennek első lépése
az iskolai önértékelés. Ez a minőségi nevelés-oktatás felé megtett
kezdőlépés. Feladata nem más,
mint feltárni az iskolák pedagógiai programjának célkitűzései és a
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tényleges működés közti különbségeket és azonosítani az iskolai
működés kulcsproblémáit.
Miről/kiről is szól az iskola?
Vagy ésszerűbb lenne azt a kérdést feltenni, hogy miről kellene,
hogy szóljon az iskola? Mi az iskola feladata? Kié az iskola? Mennyire jó a mi iskolánk?
A skótok szerint az önértékelés folyamatában álló kérdések és
feladatok a következők:
„Hogyan csináljuk?
Feladatunk, hogy átgondoljuk, mennyire van összhangban iskolánk működése az
általunk meghatározott célokkal. Vessük fel, hogy menynyit segíthet nekünk az önértékelés.
Hogyan tudjuk?
Határozzuk meg a teljesítménymutatók használatát,
hogy mérhessük, hogyan dolgozzunk a kiemelt területek
ellátásán belül. A mutatók az
értékelés számára referenciapontok.
Mit tegyünk most?
Készítsünk el egy elemzést,
és határozzuk meg a későbbi
teendőket annak függvényében, amit a standardokról és
a minőségről megtudtunk.“
(Vass, Vilmos, 2003)

Amikor önértékelést készít
egy nevelőtestület, ezeket a kérdéseket érdemes átgondolni.
A gyerekek, szülők igényei
egyre változatosabbak. Ezeket az
igényeket a különböző szerkezetű oktatási rendszereknek ki kell
elégíteniük. Újszerűbbnél újszerűbb ötletekkel, programokkal,
az eddigitől eltérő kommunikációs stratégiákkal kell, hogy előálljanak az oktatási intézmények,
– erre a rendszerváltást követő
évekre jellemző verseny, az Európai Unió és a globalizálódó világ,
a munkaerőpiac követelménye is
rákényszeríti őket –, hogy a piacon életképesek és „vevőcsalogatók“ legyenek, maradjanak.
A gyermek szemszögéből az
oktatási intézmény a tudás, a lehetőségek tárháza, az önmegvalósítás és a boldogulás elérésének eszköze. Az iskolától – a
teljesség hiánya nélkül – a tanuló azt várja, hogy ne passzív, hanem aktív résztvevőjévé váljék
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az ismeretszerzés izgalmas folyamatának, partnerként kezeljék
és vonják be az ott folyó kreatív
munkába; készítsen fel az önálló
és a teammunkára, a kutatásra;
tegye lehetővé az iskola a használható tudás megszerzését; a tanulási problémák leküzdésében
az iskolának partnerként kellene
viselkednie és segítenie a diákokat. A tanulók elvárják, hogy az iskola helyzetéből eredően minden
tőle telhetőt megtegyen egészséges szellemi és lelki fejlődésük
érdekében. A tanulók az életben
hasznosítható tudás és helytállás
elsajátításának bölcsőjeként szeretnék látni az iskolát.
A szülők szemszögéből nagyon fontos, hogy az iskola gyermekközpontú és gyermekbarát
legyen. A iskola célkitűzéseinek
központjában a gyermek képességeinek és készségeinek fejlesztése, előzetes tudásának felszínre
hozása, kibontakoztatása és tovább- bővítése áll. Mindez történjen a gyermek lelkének és életkori
sajátosságainak legmegfelelőbb
környezetben és magas színvonalon, minőségi oktatói munkával.
Ahhoz, hogy az iskolával
szemben támasztott új igényeket ki tudjuk elégíteni, szükséges,
hogy a pedagógusok átértékeljék hagyományos szerepeiket és
felfogásukat a szakmáról. A megújulás folyamatában nyilvánvaló
a hagyományokra való építkezés,
de a kihívások új pedagógustípus és szakmaiság megformálódását igénylik. A hagyományos
ismeretátadó pedagógus típust
a tanulásvezető és -szervező pedagógus váltja fel, aki olyan szakmai kompetenciákkal rendelkezik
mint pl.: munkáját és módszereit a
tanulók eredményes és hatékony
előrehaladása érdekében alakítja
ki; képes a folyamatos tanulásra,
önképzésre, szakmai fejlődésre
és megújulásra; képes befogadni és beépíteni munkájába a tanulók visszajelzéseit; az oktatással szemben a tanulásra helyezi a
hangsúlyt; biztosítja a tanuláshoz
szükséges pozitív légkört; aktívan
részt vesz az intézményen belüli szakmai párbeszédben; igényli
az állandó értékelést és visszajelzést; stb.
A fenntartó szemszögéből
elsődleges az oktatási intézményekkel kialakított hatékony párbeszéd és konszenzusteremtés.
Az ő szemszögükből az iskolának ﬁgyelembe kell venni és be

kell építeni az iskola programjába a régió sajátosságait, a helyi
igényeket. Ennek fejében a fenntartók megfelelő és ösztönző
környezetet és légkört, virágzó
együttműködést biztosítanak oktatási intézményeiknek úgy, hogy
együtt gondolkodva és tervezve
kialakítják az oktatási szolgáltatás
közép- és hosszú távú folyamatát.
Mindennek eléréséhez és teljesítéséhez megfelelő alapot ad az
önértékelés.
Essék pár szó a végtermékről!
Az oktatás-nevelés esetében a
végtermék nem kézzel fogható.
„Az oktatás esetében végtermékként három dolgot is azonosíthatunk: a megszerezhető végzettséget, a tanítás folyamatát, a
tanítás-tanulás során létrehozott
és a tanulókban felhalmozott pedagógiai hozzáadott értéket“. (Setényi János, 1999)
A minőségbiztosításnak két
markánsan kidolgozott formája
van, az ISO-rendszer és a TQMszellemű. Az ISO az International
Organization for Standardization
szervezet rövidítése. Az ISO 9000
nemzetközi szabvány, amelyet
hiányosságai miatt már többször
módosítottak és bővítettek. Így
született meg az ISO 9000:2000,
amely általános irányelveket tartalmaz és fogalomgyűjtemény is
egyben; az ISO 9001:2000 és ISO
9004:2000. Előbbi a követelményeket, utóbbi a fejlesztéséhez
szükséges irányelveket és útmutatót tartalmazza. Az ISO 9000
szabványcsalád célja, hogy öszszehangolja és ellenőrizhetővé
tegye a szervezetek minőségirányítási törekvéseit, segítse a folyamatos fejlesztést és a vevő
visszajelzései alapján a minőség biztosítását. Követelmény a
folytonos dokumentáció. Ezzel
szemben a TQM-ﬁlozóﬁát (Total
Quality Management) egészében
véve a vevőközpontúság hatja át,
melynek hatása a szolgáltatásban jelenik meg. E szemléletben
nagy jelentőséget kap a minőség
iránti elkötelezettség kialakítása.
A folyamatos önértékelésre, az
együttműködésre helyezi a hangsúlyt, erős és következetes teljes
körű vezetés jellemzi, és a minőség elérése érdekében mozgósítja az egész szervezetet és annak
környezetét. Csak olyan oktatási
rendszerben lehet a TQM szellemében dolgozni, amely decentralizált és az intézmények közti
versenynek teret enged. Nagyon
fontos a vevők igényeinek megis-

merése, az önálló minőségfogalom kidolgozása, a nevelőtestület szervezetként való működése,
működtetése. Az intézmény mint
szervezet alapvető tulajdonságai
a nyitottság, felkészültség és kezdeményezőképesség.
Az EFQM-modell egy minőségdíj, amely a TQM ﬁlozóﬁán
alapul. Az EFQM modellben kilenc kritérium (vezetés, politika
és stratégia, az alkalmazottak vezetése, emberi erőforrás, folyamatok, az ügyfelek elégedettsége, az
alkalmazottak elégedettsége, társadalmi hatás, eredmény) alapján
történik a minőségvizsgálat. Az
elemzés kiterjed az iskolai munka egészére, a folyamatokra, az
eredményességre, és kiemelten
kezeli a partnerek (szolgáltató és
vevő) elégedettségét. A kritériumok alapján az eredmények és a
tevékenységek 50–50 %-ban szerepelnek.
Amennyiben az iskola megérett arra, hogy felvállalja önmaga elemzését és az ebből adódó
eredményeket, akkor úgy gondoljuk, jó úton jár, a versenyben
mindenképpen megállja a helyét
a többi intézménnyel szemben.
Természetesen ehhez nagyfokú
nyitottság, önkritika, fejlődésre
való képesség szükségeltetik.
A jövő szlovákiai magyar közoktatásának szolgálnia kell az
egész társadalom felemelkedését, jól kell gazdálkodnia a rendelkezésére álló emberi erőforrásokkal, meg kell becsülnie a kiváló
oktatókat. A szakmai tevékenységét a minőségi képzés szolgálatába kell állítani.
Ádám Lilla

Felhasznált irodalom:
Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák – különbségek. Budapest: Tankönyvkiadó,
1992.
COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program, Oktatási Minisztérium 1999.
Dr. Setényi János: A minőség kora. Bevezetés az iskolai minőségbiztosítás
gyakorlatába. Budapest: Raabe Klett,
1999.
Vass Vilmos:Az iskolai minőség mutatói. In.: Új Pedagógiai Szemle, 2003/1.,
36-46. o.
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A Szlovákiai Magyar Zenebarátok
Társaságának állásfoglalása
A Csemadok keretében működő Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága 2010. nov.
1–3-án konferenciával ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. A konferencián, majd
az ezt követő közgyűlésen elhangzottakat összegezve a következő állásfoglalás született:
•

•

•

•

•

•

•

A zenei nevelés legsúlyosabb gondja a zene szakos
pedagógusok hiánya iskoláinkban. Hiába készültek
el (az 1.-től a 9. osztályig) a
nívós, új zenei nevelés tankönyvek, ha alig van, aki
azokból tanítani képes.

tálásával – segíteni az iskola nevelőmunkáját: legalább
némileg ellensúlyozni a primitív ösztönemberek nagyarányú szerepeltetését és
az egyre jobban elburjánzó,
beteges magamutogatást, az
érvényesülés kizárólagos lehetőségeként sugalló showés egyéb műsorok hatását.
•

A szakemberhiány az egyik
fő oka annak, hogy iskolai
kórusaink nagyszámban
megfogyatkoztak; pedig a
karének ma is a zenei nevelés leghatékonyabb eszköze
és formája.
Aggasztó a szlovákiai magyar média bulvárosodása, az iskolához, neveléshez
való hozzáállása, az ifjúság
nevelését nehezítő negatív
hatása.
A szlovákiai magyar közszolgálati hírközlési eszközök szerkesztői (ritka kivétellel) még meghívás esetén
sem látogatják az iskolákat, a helyi tudósítók írásait
vagy nem közlik, vagy önkényesen ún. szerkesztett
változatát adják közre.

•

A közvélemény az iskoláról
– a pedagógus (egyre nehezedő) munkájáról – vajmi
keveset tud, aminek következtében az iskolát ,,szükséges rossznak”, a pedagógust pedig szinte ellenségnek tartja.
A szerkesztőknek tudatosítaniuk kellene: korunkban
felelősségük még az iskoláénál is nagyobb, a nemzetiségi nyomtatott és elektronikus médiáé meg hatványozottan!
A média erkölcsi kötelessége – valódi értékek prezen-

•

Az állásfoglalást aláírók
– köztük gyakorló pedagógusok – meggyőződése,
hogy nemzetiségi lapjaink,
valamint a Pátria Rádió is
úgy tudná megszólítani az
ifjúságot, ha az eddigieknél
sokkal többet foglalkozna
velük. Ha róluk és hozzájuk szólna; ha nem a külföldi szenzációkkal, hanem
a hazai (zenei) eseményekkel, a nem hivatásos együtteseinkkel, azok rendezvényeivel (kórustalálkozók,
éneklőcsoportok baráti találkozói, jubileumi hangversenyek stb.) foglalkozna;
ha médiáink legalább az országos szintű zenei rendezvényeken is – Kodály Napok, Csengő Énekszó, Kadosa Pál Zongoraverseny,
Bartók Béla Zenei Találkozó stb. – rendszeresen jelen
lennének, s azokat népszerűsítenék.
A médiának folyamatosan
követnie kellene mind a
nép- és klasszikus-, mind
pedig a pop-rock zene szlovákiai magyar tehetségeinek pályáját, példaértékű tevékenységét; mindent
meg kellene tennie, hogy
minél több fiatalt sikerüljön megóvni a szubkultúrába való süllyedés veszélyétől.
Az Új Szó és a Pátria Rádió
szerkesztőinek tudomásul
kellene venniük, hogy olvasóik/hallgatóik többsége
(jelenleg) nem az ifjúság,
még csak nem is a középkorúak, hanem az idősebb
korosztálybeliek; akik el-

várják, hogy mindkét média a szlovákiai magyar tudatot erősítse, a szerkesztőik idegenimádatukkal
– reggeltől napestig az idegen zene ömlesztésével – ne
kényszerítsék hallgatóikat/
olvasóikat elpártolásra.
•

Médiáink akkor járnak
majd jó úton, ha a politizálást háttérbe szorítva, erősödik közéletiségük; ha a
felvidéki magyarság életével foglalkoznak majd, ha
az elért – egymást lélekben
és nemzeti tudatban erősítő
– sikereiről tájékoztatnak.

Kodály Zoltán írja: ,,Addig
élünk, míg nem feledjük, mik
vagyunk (…) ami megtartott
Európában idáig, majd csak
megtart ezután is. Mi lehet az?
Nem az amiben alkalmazkodnunk, hasonlóak lettünk környezetünkhöz, hanem amiben
különböztünk tőle. Hisz ha
mindenben hasonlókká lettünk volna, eltűnt volna a magyarság.”

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Legfőbb ideje lenne már a
kodályi intelmeket megszívlelni!

•

•

•

•

•

•

•

Dr. Duka Zólyomi Emese
– karnagy, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságának elnöke, Pozsony;
Dr. Csehi Ágota – egyetemi docens, Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra;
Józsa Mónika – karnagy, a
Konstantin Filozófus Egyetem
ének-zene tanára,
Nyitra;
Mgr. Orsovics Yvette– karnagy, a Konstantin Filozófus Egyetem
ének-zene
tanára, Nyitra;
Dobi Géza – zeneszerző, hegedűművész, Nagy
Gorazd és Pro Urbe díjas
nyugalmazott zenetanár,
iskolaigazgató, Komárom;

•

•

•

PaeDr. Simek Viktor –
karnagy, a Magyar Kultúra
Lovagja, nyugalmazott zenepedagógus, Zsére
Szalay Szilvia – zenetanár,
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Énekzenei Társulásának vezetője, Komárom (Pozsony);
Szíjjártóné Nagy Ilona
– a Szíjjártó Jenő Művészi
Örökség Egyesület elnöke,
Pozsony;
Mgr. Fekete Vince - zenetanár, igazgató, Művészeti
Alapiskola, Komárom;
Paszmár János – énektanár, igazgató, Művészeti
Alapiskola, Gúta;
Mgr. Zsákovics László –
zeneszerző, előadóművész,
zenetanár, Komárom;
Mgr. Stubendek István
– karnagy, zenepedagógus,
Komárom;
RNDr. Horváth Géza –
karnagy, zenepedagógus,
Zselíz;
Mgr. Hritz Júlia – zenepedagógus, újságíró, Pozsony;
Mgr. Kazán József - karnagy,
zenepedagógus,
Berencs;
Bakos Márta – zenetanár,
Komárom;
Stirber Lajos – karnagy,
nyugalmazott zenepedagógus, Komárom;
Dunajský Géza – karnagy,
nyugalmazott zenepedagógus, Pozsony;
Stubendek László, mérnök
– a Csemadok Komáromi
Városi Szervezete elnöke,
Komárom.

A véleményeknek szívesen helyt adunk az SZMPSZ
honlapján. Kérjük, küldje el
meglátásait a témával kapcsolatban Szalay Szilviának a
sziszo@osbkn.sk email címre.
Köszönjük.
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Az SZMPSZ koordinátorai a járásokban és a megyékben
a népszámlálás megvalósításának segítésére
Az országos népszámlálásra 2011. május 21-én kerül sor Szlovákiában, valamint az Európai
Unió minden országában.
Az SZMPSZ is képviseltette magát Somorján a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala népszámlálással kapcsolatos előkészületi megbeszélésén. Jelen voltak a szlovákiai magyar civil szervezetek képviselői, valamint az MKP és a Híd képviselői is. Mindenki kinyilvánította együttműködési szándékát annak reményében, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a népszámláláson minél többen
vállalják magyar nemzetiségüket és anyanyelvüket.
Ez az összefogás a Pedagógusszövetség számára is feladatokat jelent. Ezért arra kérjük tagjainkat, aktív vagy nyugdíjba vonult
pedagógusainkat, hogy vállalják a népszámlálási biztosok szerepét lakóhelyükön. Az SZMPSZ koordinátorokat jelölt a megyei, illetve
a járási kampánybizottságokba. A megyei és a járási koordinátorok feladata lesz az egyes településeken – a többi szervezettel és az
önkormányzatokkal együttműködésben – a pedagógusok bevonása ebbe a felelősségteljes munkába.
Az egyes megyékben és járásokban a következő SZMPSZ tagok vállalták ezt a megbízatást:

A MEGYEI BIZOTTSÁGOKBA
Megye
Nagyszombat

Név
Pék László

E-mail
pek@szmpsz.sk

Telefonszám
0903931043

Besztercebánya

Ádám Zita

rpk.rsz@szmpsz.sk

0907051188

Nyitra

Jókai Tibor

szmpsz@szmpsz.sk

0908335804

Kassa

Tamás Erzsébet

bobike@centrum.sk

0905308520

A JÁRÁSI BIZOTTSÁGOKBA
Járás
Komárom

Név
Fekete Irén

E-mail
csiriocsa@gmail.com

Telefonszám
0907111455

Kocskovics Gabriella

kocskovics@gmail.com

0905888479

Dunaszerdahely

Gúgh Béla

szmpszds@nextra.sk

0907049963

Érsekújvár

Kollár Tibor

tibor.kollar@post.sk

0903696946

Galánta

Szetyinszky Veronika

szetyiv@azet.sk

0915425600

Vágsellye

Berky Angelika

angelika.berky@stonline.sk

0908798339

Szenc

Morvay Katalin

morvayk@gdunaba.sk

0903225394

Pozsony

Varga Mária

varga.ernone@gmail.com

0905862585

Losonc

Tomolya Adrianna

adri@tomolya.net

0908690079

Rimaszombat

Bódi Katalin

katibodi@gmail.t-com.sk

047 5698795

Rozsnyó

Tamás Erzsébet

bobike@centrum.sk

0905308520

Kassa – vidék

Sirgely Andrea

sirgelya@gmail.com

0907993866

Kassa -város

Válent Katalin

valentk@ipari.sk

0918819060

Királyhelmec, Nagykapos

Böszörményi Edit

boszormenyiedit@freemail.hu

0905893060

Bodák Enikő

0907925210

Léva

Andruska Csilla

andruska.csilla@freemail.hu

0908762001

Nagykürtös

Skabela Rózsa

skabelarozsa@azet.sk

0907785116

Összeállította:
Fekete Irén, az SZMPSZ részéről a koordinációval megbízott személy és Pék László, az SZMPSZ elnöke
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Ady-napok a párkányi Ady Endre Alapiskolában
Iskolánk 1999-ben az elsők között vette fel hivatalosan Ady Endre nevét. Igaz, Ady Endrének nincs
kötődése Párkányhoz, az akkori vezetés mégis az ő neve mellett döntött, tisztelve életművét,
új szemléletét, a mai ember számára is eligazító, személyiségformáló erejét.
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a tény, hogy az
Ady-napok rendezvénysorozat
még jóval a névfelvétel előtt
kezdődött. 1993 óta minden év
novemberének második felében
megemlékezünk a költő születésnapjáról. Az első Ady-nap
egynapos rendezvény volt két
programmal: egy iskolai vetélkedő Ady Endréről, valamint
egy rendhagyó néprajzóra.
Azóta többnapos rendezvénysorozattá nőtte ki magát.
A néprajzi kiállítás és vetélkedő
sok éven át a vezérfonalává vált,
amelyet Batta Jolán és Dávid
Márta kolléganőink vállaltak
fel, és fáradtságot nem kímélő munkával szedték össze a
környező településekről a néprajzi szoba anyagát. A kiállítás
minden évben más téma köré
szerveződött, pl. régi konyha
berendezései és használati tárgyai, régi mesterségek szerszámai, halászati eszközök stb.
A néprajzi szoba állandó
vendége volt Csókás Feri bácsi
Bényből, aki több napon keresztül töretlen lendülettel mesélt a gyerekeknek múltunkról,
népünk hagyományairól. Az
iskola krónikájába írt mondata
őrzi a kiváló népművelő szellemiségét: „Őrizzétek meg a
gyökereket, fennmaradásunk
érdekében!“
Az Ady-napok rendezvénysorozata évről évre bővült. Az
irodalmi és a néprajzi vetélkedők mellett voltak sportrendezvények, tanár-diák foci, tanulmányi versenyek és rajzpályázat
a régió iskoláinak bevonásával,
kézműves-bemutatók (kosárfonó, fafaragó, ötvösművész,
kovács, csuhéfonó, fazekas), kiállítás a napközisek munkáiból,
játszóház a legkisebbeknek, önvédelmi bemutató, rendhagyó

zeneóra népi hangszerek bemutatásával, adventi koszorúk készítése, könyvvásár stb. Egy alkalommal ellátogatott hozzánk
Budapastről a Csodák Palotája
is. Hatalmas energiabefektetést
igényelt e nagyszabású, egyhetes rendezvény lebonyolítása
minden évben.
Ezért 2004-től az Adynapok három napig tartanak
és az iskola minden diákját
bekapcsoljuk a programokba.
Egy közel 800 diákot oktató
intézményben ez sem egyszerű
feladat. A tartalom is módosult
azóta. Az egészség- és környezetvédelmi témával kapcsolatos
programokat tavasszal a Zöld
hét keretén belül szervezzük.
Célunk továbbra is a rendhagyó
tanulás, az élménydús ismeretszerzés és készségfejlesztés. A
rendezvény minden évben ünnepélyes megnyitóval kezdődik, ahol iskolánk Ady Endre
irodalmi színpada zenés-verses
összeállítással köszönti a meghívott vendégeket. A néprajzoktatás az azóta megnyílt városi
múzeumban történik. A regionális versenyekből az irodalmi vetélkedő maradt az Adynapokra, a többi tanulmányi
versenyt szétosztottuk a tanév
különböző szakaszaiba, és az
éppen aktuális évfordulókhoz
kötöttük. A környező középiskolákat több éven át meghívtuk
szakmáik bemutatására, hogy
végzős
tanulóinknak megkönnyítsük a pályaválasztással
járó döntést. Munkánkat külső
szakemberek is folyamatosan
segítik.
Idén pszichológusok tartottak előadást az iskolai erőszakról, serdülőkori problémákról, drogmegelőzésről, és
válaszoltak a gyerekek kérdéseire. Nőgyógyász beszélgetett

a lányokkal a nemi érésről. Világutazó tartott élménybeszámolót. Egyházaink képviselői
beszélgettek velük az identitástudatról és a keresztény erkölcsről. Nagy Natália Budapestről
könyvbemutatót tartott a kicsiknek. Viselkedéskultúrát is
gyakoroltunk különböző helyzetekben. Volt sportdélelőtt,
Zumba-tánc gyakorlás, színházi előadás és ﬁlmvetítés. A kémia szakkört látogató gyerekek
bevezették társaikat a kémiai
titkok kamrájába, ahol érdekes
kísérletekkel hívták fel ﬁgyelmüket a kémia érdekességére.
November vége az adventi időszak kezdete is egyben, ezért a
foglalkozásokon a karácsonyra
való készülődés is helyet kapott, mézeskalács-sütéssel, karácsonyi díszek készítésével, az
iskolaépület ünnepi díszbe öltöztetésével. Helyi vetélkedők
sokasága tette kellemessé és vidámmá ezeket a napokat.
Nem feledkezünk meg a
pedagógusokról és a szülőkről
sem. Minden évben szakmai
előadást is szervezünk, ahová
olyan előadókat hívunk, akik
hasznos információkkal látják
el az érdeklődőket neveléssel
kapcsolatos kérdésekben.

Idén első ízben rendeztük
meg az őszi szakmai napokat a
város és a régió pedagógusai részére, amellyel hagyományt szeretnénk teremteni. A kollégák
megismerkedhettek a modern
információs és kommunikációs
technikákkal és megtudhatták,
hogyan alkalmazhatók ezek az
eszközök közvetlenül az oktatásban. A muzslai és a párkányi
pedagógusok részére tréninget
szerveztünk „Erőszakmentes
kommunikáció“ címmel.
A gyerekektől minden évben kérünk visszajelzést, mi
tetszett nekik a legjobban. A
számukra élvezetes előadásokról, foglalkozásokról rendszeresen beszámolnak az iskola
„Nyitnikék“ című diáklapjában,
amely évente kétszer jelenik
meg.
Az idei Ady-napokról is
pozitívan nyilatkoztak. Remélem, a rendezvénysorozattal
hozzájárultunk tanulóink életének gazdagításához, sikerült
felkelteni ﬁgyelmüket néhány
olyan téma iránt is, amelyre
a tananyaggal zsúfolt órákon
nincs mindig lehetőség.
Fodor Zsuzsa, igazgatónő
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