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„A kimagaslóan tehetséges ember sohasem kötelességszerűen 
teljesít, tevékenységét nem a siker és az elismerés motiválja: 

az ilyen embert egyszer megfog ja valami, 
és többé nem tud szabadulni tőle.“

(Ranschburg Jenő)
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A történelmi Városháza 
dísztermében Fekete Irén, a 
Komáromi TV elnöke köszön-
tötte a résztvevőket és egyben 
bemutatta a meghívott ven-
dégeket és előadókat. Rozsnyó 
város polgármestere, Vladislav 
Laciak örömét fejezte ki, hogy 
a történelmi bányászváros a 
tanítónap idején évről évre a 
szlovákiai magyar pedagógu-
sok szakmai konferenciájának 
adhat otthont. Kihangsúlyozta,  
büszkeséggel tölti el, hogy a vá-
rosban sohasem voltak és nem 
is lesznek szlovák-magyar ellen-
tétek, valamint reményét fejezte 
ki, hogy a következő években 
is zavartalanul folyhat a szak-
mai konferencia, melyhez min-
den pedagógusnak tartalmas 
és hasznos szakmai feltöltődést 
kívánt. A városvezetés részéről 
Burdiga Pál alpolgármester a 
pedagógust, mint személyiséget 
és példaképet emelte ki, mégha 
sajnos a társadalom részéről 
nem illeti meg őket a megérde-
melt anyagi és erkölcsi megbe-
csülés. Szerencsés János, kassi 
főkonzul az anyanyelvi oktatás 
fontosságára hívta fel a figyel-
met. Szigeti László,  egykori 
oktatásügyi miniszter bevezető 
köszöntőjében szólt arról, hogy 
az iskolák és pedagógusok sor-
sát mindig figyelemmel kísérő

Hatékony szervezet – eredményes iskola
Közel 200 pedagógus részvételével került sor immáron 17. alkalommal hagyományosan 

Rozsnyón, a szlovákiai magyar pedagógusok országos találkozójára. 

Magyar Koalíció Pártjáról a vál-
ságos időkben sem feledkeztek 
meg a találkozó szervezői. Kitért 
a szakmai konferencia témájára, 
a szervezett erő képviseletére, 
a szervezett iskola szerepére. 
A Pedagógusszövetség elnöke, 
Pék László az ünnepi hangulat 
mellett kritikusan szólt az okta-
tásügyben lejátszódó negatív je-
lenségekről is. (Erről bővebben 
a 4. oldalon olvashatnak.)

A plenáris ülés Radó Péter, 
oktatáspolitikai elemző elő-
adásával – PISA-mérések után 
és előtt: tanulságok, üzenetek 
– vette kezdetét. Az előadást 
három témakörre bontotta le: 
a teljesítmény profilok összete-
vőinek jellemzésére, az európai 
regionális teljesítményre és a 
kontextushoz illeszkedő ok-
tatáspolitikai mintákra. A sta-
tisztikai felmérésekből kitűnik, 
hogy Szlovákia és Magyarország 
PISA-eredményeinek vizsgála-
ta során nincs lényeges eltérés 
a két ország között. Köztudott, 
hogy a PISA felmérések tükré-
ben a legjobban teljesítő diá-
kok  Finnországban, Hollandi-
ában és Norvégiában tanulnak. 
Eva Jamrichová, a Certifikált
Mérések Nemzeti Intézetének 
(NÚCEM) munkatársa Változá-
sok és tervezések az oktatásban 
címmel a szlovákiai PISA felmé-

réseket vette górcső alá. Setényi 
János oktatáskutató a törvényi 
és szakmai elvárások tükrében a 
holland minta alapján 9 sikerté-
nyezőt elemzett és írt körül. Ez-
után Barlai Róbertné közokta-
tási szakértő az iskola szervezeti 
működéséről tartott előadást. A 
rendezvény délutáni részében 
a szekcióülésekre került sor. A 
4  szekcióban a pedagógusok 
gyakorlati foglalkozások kere-
tében ismerkedhettek meg a 
délelőtti előadások problemati-
kájával. (Az egyes ülésekrők kü-
lön tájékoztatjuk olvasóinkat.) 
A szombati nap fénypontja az 
ünnepi est volt, melynek kere-
tében gömöri népi játékokkal 
és táncokkal mutatkozott be a 
dernői Kincskereső gyermek 
néptánccsoport és ugyancsak a 
dernői alapiskola mellett műkö-
dő  Borostyán néptánccsoport. 
A hangulatos tánc után került 
sor a pedagógus díjak átadására 
az egyes kategóriákban. (A díja-
zottakat külön bemutatjuk la-
punkban.) A Felvidéki Magyar 
Pedagógus Díjat az idén László 
Béla, a Nyitrai Konstantín Filo-
zófus Egyetem egykori dékánja 
kapta. A díjeső utáni ünnepi 
fogadáson Simon Zsolt mező-
gazdasági miniszter köszöntötte 
a pedagógusokat. Arra biztatta 
őket, hogy bátran álljanak ki a 

magyar nyelvű oktatás mellett. 
Vasárnap Hanesz Angelika, 
a Márai Sándor Alapiskola és 
Gimnázium tanára vezette a 
plenáris ülést, melynek kereté-
ben felkérte a szekciótitkárokat, 
hogy tartsák meg beszámolóikat 
az egyes szekciók tevékenységé-
ről. Ezt követte az ELTE egyete-
mi tanárának, Halász Gábornak 
előadása a tanuló iskoláról avagy 
a XXI. század iskolájáról. Sok 
tanulságot tartalmazó előadását 
azzal zárta, hogy megállapítása 
szerint a szlovákiai magyar is-
kolák képesek intelligens, azaz 
tanuló szervezetekké válni. Erre 
kötődően indította el Fodor At-
tila, a Comenius PI igazgatója 
a pódiumbeszélgetést. Beszél-
getőtársai Várnai Andrásné, a 
budapesti Deák Diák Általános 
Iskola igazgatója, Kulik Szilvia, 
a pelsőci alapiskola igazgatóhe-
lyettese, Morvay Katalin, a po-
zsonyi Duna utcai Alapiskola és 
Gimnázium igazgatója, valamint 
Szokol Dezső, a Gútai Magyar 
Tannyelvű Szolgáltató és Kéz-
művesipari Szakképző Magán 
Középiskola tulajdonosa voltak. 
A rendezvény zárszavát Tamás 
Erzsébet, az SZMPSZ Rozsnyói 
TV elnöke mondta el. Czabán 
Samu szobrának megkoszo-
rúzásával ért véget a kétnapos 
országos találkozó. A szobornál 
az elmúlt év fő díjazottja, Varga 
Lajos mondott ünnepi beszé-
det, melyben kitért az aktuális 
oktatáspolitikai visszásságok-
ra is. Az országos találkozó jó 
hangulatban és kellemes tavaszi 
időben zajlott. Köszönet a részt-
vevőknek és külön köszönjük az 
előadóknak, oktatási szakértők-
nek is, hogy mindkét nap részt 
vettek a rendezvényen, s ezáltal 
volt lehetőségük behatóbban 
megismerkedniük hazai oktatá-
sunk mai helyzetével is.

Hajtman Béla

A találkozó megnyitó ünnepségét mindig nagy érdeklődés kíséri
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Az idei rozsnyói pedagógustalálkozó választ keresett az iskolaveze-
tőket és pedagógusokat egyaránt foglalkoztató kérdésre: mitől válik az 
iskola hatékony szervezetté? Az előadások, a szekcióülések, a pódium-
beszélgetés más-más oldalról közelítették meg a kérdést – egy biztos, 
a pedagógustalálkozó résztvevői számos továbbgondolásra alkalmas 
választ vetettek fel. Az iskola nem működhet hatékony szervezetként 
az iskolavezetés és a tanári kar összhangja, együttműködése nélkül. 
Hasonlóképpen nem tudjuk elképzelni a hatékony szervezetként mű-
ködő iskolát világosan kijelölt, pontosan meghatározott célok híján. 
Mindez azonban mit sem ér a pedagógusok lelkes, odaadó munká-
ja, kreativitása nélkül. A hatékony szervezetként működő iskolának 
– a huszonegyedik század iskolájának –  változatlanul a pedagógus a 
kulcsszereplője.

A pedagógustalálkozó évről évre alkalmat ad a köszönet kifejezé-
sére is. Meggyőződéssel hiszem és vallom, hogy hálás szakma a miénk. 
Egy szempontból biztosan. A derűsen csillogó gyermekszemek óráról 
órára igazolhatják vissza a jól végzett munkát. Néha azonban elfogy a 
derű, mosolytalanná válnak a szemek. Jó lélekkel és kitartással végig-
menni ezen a pályán nem lehet derű és ború nélkül. Ezért nem lehet 
pályatársainknak elégszer megköszönni az odaadó munkát, a törődést, 
a kitartást. A kitüntetett kollégák jogos büszkeséggel állhatnak a pe-
dagógustalálkozó publikuma elé. Varázstalanított világunkban gyak-
ran önmagunkat fosztjuk meg annak lehetőségétől, hogy tiszta szívből 
köszönetet tudjunk mondani. Pedig a köszönöm csak egy szó, de néha 
fontosabb minden díjnál.

A világ tényleg varázstalanítva lett. Nem tudom, miért dúdoltam 
Cseh Tamás dalát Rozsnyóról hazafelé tartva. Talán azért, mert mos-
tanság gyakorta evidenciákat mondunk ki új felfedezés gyanánt. És 
valóban: újnak hat, aminek megszokottnak, berögzültnek kéne lennie. 
Összhang, együttműködés, jól körülhatárolt célok, hatékony szerve-
zet. Lám, ilyen egyszerű a siker receptje. A hétköznapok mókuskereke 
azonban más ütemre forog. Modern pedagógiai iskolák áthallásaival 
telezsúfolt – de a jelek szerint meg nem értett – oktatási programok 
egyfelől, a katedra másik oldalán – remélhetőleg, tényleg csak a másik 
oldalán – pedig funkcionális analfabéták tízezrei. Teljesítményorien-
tált iskola, elkallódó tehetségek. Sok-sok gyermek, aki ahelyett, hogy 
felbukna az árból, elbukik a rosszul értelmezett követelményrendszer 
valamelyik grádicsán.

Ha valami nem megy igazán, talán a jó példa segít. Számomra 
nem a díszcsomagolásban átnyújtott evidenciák miatt volt fontos a 
rozsnyói hétvége. Az igazi értékét ezeknek a napoknak a nem is annyi-
ra tálcán kínált, de a nyitott szemmel járó által könnyen felfedezhető jó 
példák adták. A változó körülmények ellenére is hatékony, sikeres isko-
la példája a szekcióülésen, a mély, tartalmas beszélgetések a kollégák-
kal. Hasonlóan maradandó, egyszersmind megható élményt jelentett 
számomra a konferenciát lezáró gondolatcsokor, amelyet a Felvidéki 
Pedagógus Díj múlt évi kitüntetettje, Varga Lajos, a búcsi általános 
iskola nyugalmazott igazgatója nyújtott át a hallgatóságnak. Erkölcsi 
értékek, szellemi tartás és fizikai gyengeség. Hitről, hazáról és pedagó-
giáról csak kellő komolysággal gondolkodhat az ember. Még akkor is, 
ha rámegy az élete és az egészsége. Mert csak így érdemes: derűs hittel 
és olykor naiv lelkesedéssel.

Kolek Zsolt

Az iskola, 
mint 
hatékony 
szervezet
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Intézményvezetőink és 
pedagógusaink bizonyára 
indíttatást kapnak arra, ho-
gyan kormányozhatják isko-
lájukat az eredményesség és 
a hatékonyság irányába. Az 
iskolának az értékek módo-
sulásai között kell egyrészt 
biztonságot jelentenie – kö-
zösséget megtartani, értéket 
őrizni, másrészt követni a 
változásokat, fejlesztése-
ket előidézni. Mindehhez 
folyamatos, de átgondolt 
megújulásra van szükség. A 
tanuló iskola kifejezés nem 
csak új módszert takar, de 
közös gondolkodást jelent, 
mely lendületet adhat a cse-
lekvésnek, melynek során 
a viszonylagossá vált eddigi 
igazodási pontok új értel-
met nyerhetnek, és a hagyo-
mányostól eltérő szervezési 
keretek, megoldások a ki-
hívásokra adott jó válaszok 
létrejöttét segíthetik. 

Az iskolavezetők és peda-
gógusok számára nem mind-
egy, hogy szakmai kérdé-
sekben a többségi iskolával 
megegyezően a nemzetiségi 
iskola is támaszkodhat-e a 
szakosodott intézményháló-
zat szolgáltatásaira, melynek 
keretében az kidolgozott 
tanterveket, jól összeváloga-
tott tananyagtartalmakat, az 
oktatás nyelvén pedagógus-
továbbképzéseket kínál fel, 
segít eligazodni a törvények 
útvesztőiben és a rendele-
tek értelmezésében, meg-
felelő színvonalú és időben 
kiadott tankönyveket bizto-
sít a diákoknak, a kétnyelvű 

„Szerveznünk kell a munkát,  
tudnunk kell a célt!“

A rozsnyói pedagógustalálkozók kiemelten fontos szerepet játszanak a szlová-
kiai magyar pedagógustársadalom szellemi és szakmai építkezésében. Akik egyszer 
részt vesznek a rendezvényen, azok a következő években is elzarándokolnak ide, az 
egykori bányászvárosba. A hangulatos főtér, a várost övező hegyek csokra, Betlér, 
Krasznahorka vára, a környék történelmi és kultúrtörténeti emlékei megigézik az ide-
látogató idegent is, s még inkább az értékek iránt elkötelezett felvidéki pedagógust.

dokumentáció kényszeré-
vel nem nehezíti a pedagó-
gus és az iskolavezetés napi 
munkáját.

Mindezen gondok mel-
lett és az intézményi szer-
kezeten túl, ne tagadjuk, 
vannak szép pillanatok, em-
bert próbáló nekifeszülések, 
felemelő példák iskoláink-
ban, az osztálytermekben, 
az iskolai rendezvényeken. 
Vannak emberi léptékű 
történések, amikor egy-egy 
jóindulat okán elámulunk, 
meghatódunk, amikor odafi-
gyelünk egymásra, amikor a 
diák és tanító lelke csücske 
összeér, és örömkönny csil-
log a szemekben. És van-
nak közösségi események, 
melyek során felforrósodik 
az iskola levegője, példamu-
tató tettek, a tehetségek és 
a nehéz, szorult helyzetek-
ből felkapaszkodók sikerei, 
melyek mozgósítanak. Is-
koláink, újabbkori történel-
mük hatvan esztendejével 
a hátuk mögött, sok tapasz-
talattal bírnak, a szervezet 
hatékonyságát növelő mód-
szerek – reméljük – tovább 
segítik eredményességüket.  

A társadalmi és a gazda-
sági környezet hatását sem 
becsülhetjük alá. Ha az élet 
minden területét uralni aka-
ró politikai hatalom számára 
az általános emberi értékek 
vezérlő elvként szolgálná-
nak, ha az ország megterem-
tené kisebbségei számára is 
a nyelvhasználat gyakorlati 
érvényesülését, ha a magyar 
nemzethez való tartozá-

sunkra, mint normális álla-
potra tekintenének, akkor 
talán jobbkedvűek lennénk. 
Ahol a mártírsorsot vállaló 
nagyjainkat háborús bűnös-
ként tartják számon, ahol a 
szlovák szövegkörnyezet-
ben lánglelkű költőnk nevét 
még mindig hibásan írják, 
ahol érdek és kényszer szül-
te megegyezésekre rendez-
kedünk be, ott sok még a 
tennivaló iskoláink és taní-
tóink számára. 

Sokszor elbolygunk a vi-
lág zűrzavarában, hunyorog-
va a mesterséges fényben, 
pedig az élet micsoda érté-
keket és bőséget kínál fel 
minden napban. Az ember 
akkor él, ha épít valamit. Az 
építéshez, a tettek végrehaj-
tásához tisztánlátás, elszánt-
ság és példa szükségeltetik.  

A múlt héten testvér-
szervezetünk, az RMPSZ 
közgyűlésén vettem részt. 
A hazafelé való úton régi 
adósságomat törlesztettem 
önmagam felé, sikerült el-
jutnom Sztánára, Kós Ká-
roly a huszadik század re-
neszánsz polihisztorának, 
építészének, grafikusának, 
iskolaalapítójának, írójának, 
újságszerkesztőjének lak-
helyére. Mindig felnéztem 
a cselekvő emberekre. Ő is 
egy ilyen cselekvő emberi 
példa. Többek között 1919-
ben a wilsoni önrendelkezési 
elvek alapján megszervezte 
a Kalotaszegi Köztársaságot, 
amit Bánffyhunyadon 40.000 
ember előtt mondtak ki, s 
mely számára címert, pénzt, 

zászlót és bélyeget terve-
zett.

Az ő egyértelmű meg-
fogalmazásai ma is megfog-
nak: 

„Nem szabad ámítani ma-
gunkat, számba kell vennünk 
erőinket; szerveznünk kell a 
munkát; tudnunk kell a célt. 
Aki fél, aki gyáva, aki nem bí-
zik, aki nem hisz, aki gyenge, az 
lépjen ki a sorból.  Az nekünk 
bajt csinál, az a mi munkánkat 
akadályozza, az a mi lábunk 
elé gáncsot vet.  Az lesz a mi-
enk, amit ki tudunk küzdeni 
magunknak. A bátraknak kiál-
tok hát, a harcolni akaróknak, 
a kötelességtudóknak, a látni 
akaróknak, az előrenézőknek. 
Lesznek, akik utánam jönnek, 
az én maradékaim. Amikor én 
már elpihentem, erős ifjú lá-
bakkal nyomomba lépnek ők. 
És nem szállnak le a hegyről, 
hogy láncos rabjai legyenek hír-
nek, dicsőségnek és idegen kul-
túráknak.”

Tisztelt pedagógusok, 
pályatársaim! 

A közeli napokban tartott 
Pedagógusnap alkalmából 
ezen gondolatok jegyében 
kívánok jó erőt, egészséget, 
kedvet, elszántságot, türel-
met mindennapi munkájuk-
hoz! Kedves vendégeinknek 
is megköszönve a megtisz-
telő figyelmüket, szellemi 
frissességet, jó munkát, 
kellemes órákat kívánok 
mindnyájuknak a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok XVII. 
Országos Találkozóján!

 Pék László 
(Részlet az elhangzott ünnepi beszédből)
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Nyílt levél a felvidéki pedagógus kollégákhoz!

A Pódiumbeszélgetés főszereplői (balról jobbra): Kulik Szilvia, 
Morvay Katalin, Várnai Andrásné és Szokol Dezső

Tisztelt Kollégák!
2011. április elején az 

a megtiszteltetés érte sze-
mélyemet, hogy a Rozsnyói 
Református Egyházközség 
Alapiskolájának vezetője, 
Tóth Sándor igazgató úr 
meghívásának köszönhe-
tően, részt vehettem Rozs-
nyón a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok XVII. Orszá-
gos Találkozóján.

Mivel Vácon, a Cházár 
András Többcélú Közokta-
tási Intézetben dolgozom, 
ezer szállal kötődöm Rozs-
nyóhoz, és a város mellet-
ti kis faluhoz Jólészhez, 
így a Felvidékhez is. Mi 
ennek az oka? – kérdez-
hetik. Munkahelyem név-
adója Cházár András, aki 
1745. június 5-én született 
Jólészen, és 1816. január 
28-án halt meg Rozsnyón. 
Cházár András áldásos te-
vékenységének köszön-
hetően, a Váczi Királyi 
Magyar Siketnéma Inté-
zet 1802. augusztus 15-én, 
Nagyboldogasszony nap-
ján, elsőként az országban, 
megnyithatta kapuit. Ezzel 
az európai országok között 
is élen jártunk a gyógype-
dagógiai oktatás-nevelés 
terén. Intézetünket a ma-
gyar gyógypedagógia böl-
csőjeként tartja számon a 
szakma, itt indult útjára a 
gyógypedagógusok képzé-
se is. 

Gömör adta nekünk 
Cházár Andrást, általa a 
sors Vácot és Jólészt össze-
kötötte mindörökre.

Ezen előzmények alap-
ján talán nem csoda, hogy 
április 2-án némi megha-
tottsággal léptem a törté-
nelmi Városháza falai közé, 
ahol a találkozó szakmai 
programjai zajlottak. Már 
a megnyitón elhangzottak 

megerősítették azt a véle-
ményemet, hogy ha a Jó 
Isten „kiválasztottja” va-
laki, akkor azt az embert a 
pedagógus pályára tereli az 
élet. Úgy gondolom, hogy 
ez a megállapításom a ki-
sebbségi sorsban élőkre 
még inkább igaz! 

Pék Lászlónak, az 
SZMPSZ országos elnö-
kének, köszöntő szavai 
ezért biztatóan hatottak. 
Megnyugtató volt hallani, 
hogy mint mondta: „bár 
a megbecsülés még nem 
elégséges, és a törvényho-
zók hadakoznak a pedagó-
gusok feje fölött, mégis: a 
felvidéki magyar pedagó-
gus erős, küzdeni akaró, 
előrenéző és elszánt”. 

Szigeti László oktatás-
politikus határozott gon-
dolatai szintén erőt sugá-
roztak, ő azt hangsúlyozta, 
hogy saját kézbe kell venni 
a felvidéki magyar oktatás 
ügyét. 

A köszöntőket követő 
„HATÉKONY SZERVE-
ZET – EREDMÉNYES 
ISKOLA” téma köré szer-
vezett tudományos elő-
adások sok tanulsággal 
szolgáltak számomra. A 
szervezőket elismerés ille-
ti a magas színvonalú szak-

mai program megszervezé-
se miatt, de ami rám igazán 
mély hatást gyakorolt, az a 
találkozó eszmei tartalma 
és üzenete volt:

„A magyarság megma-
radásáért a pedagógusok 
teszik a legtöbbet!”

A tudományos konfe-
rencia kiegészítő rendez-
vényeinek sorában kedves 
színfoltot jelentett, szó 
szerint is, a „Művészeti 
oktatás a komáromi Jókai 
Mór Alapiskolában“ című 
kiállítás. További sok si-
kert kívánok a művészeti 
munkát irányító kolléga-
nőnek!

Az ünnepi est első ré-
szében elvarázsolt a nép-
táncosok előadása, mely 
a gömöri népi játékok és 
táncok gazdag világába en-
gedett bepillantást. Üdén 
hatott, hogy már komoly 
hároméves táncos is sze-
repelt a fellépők között. 
Szívet melengetett, ahogy 
csengő hangon szóltak a 
magyar népdalok, ahogy 
repültek a kötények, a sza-
lagok, a szoknyák!

Az ünnepi est második 
részében, amikor a szak-
mai szervezetek különbö-
ző elismerései kerültek 
kiosztásra, konkrétan is be-

pillanthattam a határon túl 
élő pedagógusok küzdel-
mes napjaiba. Az életutak 
felidézésével, a méltatások 
során olyan fogalmakkal 
szembesültem, mint az 
„anyanyelvi oktatás meg-
teremtése”, „anyanyelv 
védelme”, „iskolaháború”, 
„iskolamegmentés”. 

TISZTELT KOLLÉ-
GÁK – csupa nagybetűvel 
–, el kell ismerni, ezekkel a 
problémákkal, egy anyaor-
szágban élő pedagógusnak 
nem kell megküzdenie! 
…És Önök, és Ti mégis 
lelkiismeretesen szolgál-
ják-szolgáljátok e szent 
hivatást! … Tartást tanul-
tam, gazdagodtam, köszö-
nöm! Gratulálok a díjazot-
taknak!

És még valami: azt min-
denki tudja, hogy a sikeres 
oktatáshoz-neveléshez el-
engedhetetlenül fontos a 
szakmai felkészültség, de 
e mellé még életvidámság 
is kell. Hát hiányt ebben 
sem tapasztaltam!  Erre a 
legjobb bizonyíték az esti 
fogadás hangulata volt. A 
sok küzdelem és nehézség 
ellenére tiszta szívből tud-
ta magát ünnepelni és ez-
zel megtisztelni a felvidéki 
pedagógus társadalom. 

Elismerés a szervezé-
sért, és az áldozatos min-
dennapokért!

Köszönet, hogy ott le-
hettem, köszönet a ven-
dégszeretetért!

Hála azért, mert beszé-
lik még a magyar nyelvet a 
Felvidéken!

Üdvözlettel és a leg-
őszintébb tisztelettel:

Ványi Lászlóné, 
gyógypedagógus
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László Béla
Felvidéki Magyar Pedagógus Díj

Dr. László Béla tanszékvezető, 
a Magyar Tudományos Akadémia  
Arany János és Lónyai Menyhért Pla-
ketteknek és a Magyar Professzorok 
és Tanárok Világszövetsége Érdem-
rendjének birtokosa, aki elévülhe-
tetlen érdemeket szerzett a Nyitrai 
Konstantin Filozófiai Egyetem Kö-
zép-európai Tanulmányok Karának 
a létrehozásában és a nyitrai peda-
gógus képzés színvonalának egye-
temi rangra való emelésében. 

László Béla tanár úr 1940. júli-
us 4-én született a Gömör megyei 
Hanván, s innen jutott el a Nyitrai 
Közép-Európai Tanulmányok Kara 
dékáni posztjának betöltéséig, aki-
nek a szlovákiai magyar felsőokta-
tásért kifejtett munkáján kívül köz-
életi elkötelezettséget, emberséget 
is köszönhetünk.

Gimnáziumi tanulmányait 
Tornalján végezte, ahol nagyon jó 

indíttatást kapott a tanári pályára és 
a matematika irányába. 

A pozsonyi pedagógiai főiskola 
természettudományi karán ma-
tematikát és ábrázoló geometriát 
tanult. Az egyetem elvégzése után, 
1963-ban került Nyitrára, a Pedagó-
giai Fakultás Matematika Tanszéké-
re, ahol számelmélettel foglalkozott. 
A kisdoktorit, a kandidátusi és a pro-
fesszori munkáját is ezzel a szakkal 
foglalkozva szerezte meg. Szlovákiai 
magyar pedagógusok több nem-
zedékének adott szakmai, emberi 
tartást, nevelést, tudást, mutatott 
példát: kisebbségi sorsban hogyan 
kell emberként, magyarként meg-
maradni.

Ifjúkorától tagja a Csemadok-
nak, egyetemi évei alatt az Ifjú Szí-
vekben tevékenykedett. 

Nyitrán 1964-től foglalkoztatta 
a magyar pedagógusképzés önálló-

ságának, a nemzeti kisebbség sorsá-
nak, a szlovákiai magyar értelmiség 
kinevelésének gondolata. Szakmai 
tevékenysége mellett meghatározó 
lett közéleti tevékenysége is. 

Feladatának tekintette, hogy 
megismertesse az egyetemistákkal 
a demokratikus és emberi jogokat, 
hogy ezekkel éljenek is. A 70-es 
években, amikor tanári szakokat 
nem nyitott a nyitrai egyetem, az a 
kérdés foglalkoztatta, hogyan lehet 
ennek ellenére a pedagógushiányt 
orvosolni a szlovákiai magyar isko-
lákban. 

A 80-as években a tanárkép-
zés visszaállításáért folytatott küz-
delmet koncepciók készítésével, 
aláírásgyűjtéssel. A 89-es fordulat 
meghozta az eredményt, 2003-ban 
a megalakult Közép-európai Tanul-
mányok Kara, ő pedig az egyetem 
nemzetiségi rektorhelyettese lett. 

Céljai között szerepelt az önálló ma-
gyar egyetem létrehozása, melyhez 
alapul a nyitrai kar szolgált volna.

A 80-as években a jogvédő bi-
zottságnak volt tagja, mely feladatá-
nak tekintette a szlovákiai magyar-
ság jogainak védelmét. A politikát 
eszközként használta, célként soha. 

Szervezője, létrehozója és sok-
éves munkájával, gondolkodásával  
segítője volt a Szlovákiai Magyar Pe-
dagógusok Szövetségének.

Pedagógiai ars poeticája Pó-
lya György tanári tízparancsolata. 
Szerinte a pedagógusi pályán való 
megmaradás alapja a hit, a szere-
tet, a lelkesedés, hitelesség, amit a 
TANÁR úr hosszú és sikeres pályafu-
tása alatt emberként és tanárként is 
gyakorolt. Tanítványai számára Ő a 
PÉLDAKÉP.

Ádám Zita

“A tudományok királynője a matematika, és rajta a korona: a számelmélet”
Ez a díj mindazokhoz szól, 

akik a múltban és a mai napig 
a nyitrai magyar felsőoktatás-
ban dolgoztak, s jelenleg is ott 
tevékenykednek. Szól ez a díj 
azokhoz a hallgatókhoz, akik a 
nyitrai felsőoktatás részesei vol-
tak, s ma a szlovákiai magyar-
ság megmaradását szolgálják, 
szól ez a díj minden szülőhöz, 
aki gyermekét Nyitrára íratta 
be. Dobos László szerint sen-
ki nem tett és nem tesz annyit a 
szlovákiai magyarságért, mint a 
szlovákiai magyar pedagógus. E 
gondolat kapcsán jutott eszembe, 
hogy a tudományok királynő-
jének a matematikát tartják és 
rajta a korona a számelmélet. 
Úgy hiszem, hogy ilyen korona a 
nyitrai magyar pedagógusképzés 
is. Ez olyan korona, amely meg-
őrzésére, továbbvitelére, védelmé-
re ezt az utat adta számomra a 

Mindenható. Ezt a koronát úgy 
érzem, kicsiszoltan, szépen átad-
hatjuk az utókor számára. 

Hálával tartozom a Min-
denhatónak azért, hogy olyan 
embereket rendelt mellém, akikkel 
együtt tudtam dolgozni. Hálával 
tartozom a Mindenhatónak, hogy 
egy olyan asszonyt adott mellém, 
aki a viharos időszakokban is 
mindig mellettem volt, aki aggó-
dott ellenzéki tevékenységem mi-
att is a politikai ellenszélben. E 
mellett a kitartása és hűsége mel-
lett azt is el kell mondjam, hogy 
nagyon jól is főz, és a geometriát 
sem tanította rosszul. 

Hálás vagyok a Mindenha-
tónak, hogy két betlehemi csillag-
gal mutatta meg az életutamat, 
és ez a két csillag a matematika 
és a tanítás. Ennél szebb nincs, 
mindkettő tiszta lelket igényel.

Ebből az alkalomból, hogy a 
díjátadás utáni percekben Önök 
előtt állhatok, engedjék meg, hogy 
néhány intelmet is elmondjak. 
Pólya György nagyon szépen 
megfogalmazta a matematikata-
nárok Tízparancsolatát, ennek 
mintájára én is elkészítettem a 
szlovákiai magyar pedagógusok 
Tízparancsolatát. Ebből néhá-
nyat szeretnék kiemelni. 

Az egyik a magyarság meg-
tartása: tartsd meg a nemzetisé-
gedet! Másik intelem: a küzde-
lem. Küzdelem nélkül nincs ízes 
kenyér. Küzdeni kell azokért a 
jogokért, amelyeket megérdemel 
a szlovákiai magyarság. Har-
madik parancsolatként az ösz-
szefogásra szeretnék mindenkit 
felszólítani. Összefogás nélkül 
nem tudjuk fenntartani a szlo-
vákiai magyarságot, ez a mi kül-
detésünk. 

Végül a Mindenhatónak kö-
szönhetem azt is, hogy ott lehet-
tem 1990-ben Nyitrán, ahol ki-
kiáltottuk a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusszövetséget. A Szövet-
ség letéteményese annak a koro-
nának is, amelyről már szóltam. 
Végezetül el szeretném mondani 
az apostol szavaival, hogy a 
nemes harcot tovább kell vinni, 
a futást tovább kell folytatni és 
a hitünket meg kell tartani, ked-
ves pedagógusok! Ehhez kérem 
a Mindenható áldását, és kívá-
nom, hogy továbbra is ilyen szép 
pedagógustalálkozókat tudjanak 
szervezni!

( László Béla díjátadás utáni 
rögtönzött beszédéből)
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Fibi Sándor
Pedagógus életpálya díj

Fibi Sándor több mint 
négy évtizedet töltött a szlovákiai 
magyar oktatásügy szolgálatában, 
vagyis egész életét a számunkra oly 
fontos ügynek szentelte. Munka-
helyi beosztásaiból eredően aktí-
van bekapcsolódott a pedagógiai 
kutatómunkába, a tankönyvírással, 
tankönyvkiadással kapcsolatos gya-
korlati és koncepcionális feladatok 
megoldásába. Publikációs tevékeny-
sége a nyolcvanas évektől kezdődő-
en nyomon követhető a szlovákiai 
magyar, de a  szlovák nyelvű saj-
tóban is, emellett rendkívül érté-
kesnek tekintjük bátor és gerinces 
véleménynyilvánítását a hazai elek-

tronikus médiában. Betöltött tiszt-
ségei mindegyikében következetes és 
őszinte kiállásával kivívta a szlováki-
ai magyar pedagógustársadalom el-
ismerését. Szövetségünk munkájába 
szinte a kezdetektől bekapcsolódott, 
tagja az SZMPSZ Országos Választ-
mányának és Elnökségének.

Fibi Sándor pedagógiai te-
vékenységét 1968-ban a Vásár-
úti Magyar Tannyelvű Alapisko-
lában kezdte. Felettesei 1971-ben 
Dunaszerdahelyre helyezték, ahol 
egy év múlva – 26 évesen –  az or-
szág i egyik legnagyobb magyar 
alapiskolájának igazgatóhelyettesévé 
nevezték ki. 1979-től l990 májusá-

ig a Szlovák Köztársaság Iskolaügyi 
Minisztériuma nemzetiségi osztályá-
nak előadója, központi  tanfelügye-
lője, majd vezetőjeként dolgozott és 
főszerkesztőként biztosította a magyar 
pedagógusok akkor egyetlen szakmai 
folyóiratának, a Szocialista Nevelésnek 
a rendszeres megjelenését. 

1990 májusától a 
Dunaszerdahelyi JNB iskolaügyi 
szakosztályát vezette, majd a járás 
tanügyi igazgatójaként dolgozott. 
Tapasztalatait teljes mértékben ka-
matoztatta aktív pályafutásának 
utolsó tíz évében a dunaszerdahelyi 
Vámbéry Ármin Alapiskola igazga-
tójaként. Irányítása alatt – a peda-
gógusok szemléletváltása révén – a 
Vámbéry az ország egyik legismer-
tebb gyermekközpontú iskolájává 
vált, ahol valóban humánus, demok-
ratikus légkör uralkodik. Külön elis-
merésre méltó, hogy az iskola okta-
tási-nevelési koncepcióját már több 
magyar iskola alkalmazza sikeresen. 
Meggyőződésünk, hogy Fibi Sán-
dor következetessége, szakmai tudá-
sa, nézeteinek bátor vállalása, írásai-
nak, előadásainak elgondolkodtató, 
mozgósító, a nemzetiségi oktatásügy 
színvonalának emelését segítő jellege 
kivívta számára a szakma elismerését 

is. A személye iránt érzett tisztelet 
megnyilvánulásának tekintjük azt 
a tényt, hogy az SZMPSZ Magyar 
Iskolaigazgatók Társulásának elnö-
keként képviselheti kollégáit a szak-
ma, a politika minden szintjén, de a 
hazai és a külföldi médiában is. Fibi 
Sándor 2010 júniusától nyugdíjas, 
aktív életpályája véget ért.

Gúgh Béla

Danis Tamás
Pedagógus életpálya díj

Dr. Danis Tamás 
1925-ben született Feleden, értel-
miségi családban. Indulása, életpá-
lyája, munkássága a 20. század (a 2. 
világháború utáni korszak) szlová-
kiai magyar értelmiségi sorsának 
megpróbáltatásokkal teli, de  szép 
és nemes példája. 1950-ben szer-
zett jogi doktorátust a budapesti 
Pázmány Péter Tudományegyete-
men, melynek mára arany- és gyé-
mántdiplomása. Hazatérve szülő-
földjére nem kapott képesítésének 
megfelelő állást, ezért pályafutását 
a korponai kereskedelmi iskola ta-
náraként kezdte. 1951-ben kötött 
házasságot Pólos Katalinnal, aki 

akkor a pozsonyi Pedagógiai Gim-
názium tanára volt, így Danis Ta-
más is Pozsonyban keresett állást. 
Két évig tanított az ipari szakkö-
zépiskolában, majd a Pedagógiai 
Tankönyvkiadó felelős szerkesztő-
je lett. Tankönyvfordítóként 7 tan-
könyvet ültetett át magyar nyelvre 
az általános iskolák, a gimnáziu-
mok, a közgazdasági középiskolák 
és a szakközépiskolák számára. 
Közben a Természet és Technika 
ifjúsági folyóirat szerkesztését is
végezte. Történelem, földrajz sza-
kos diplomát szerzett a Pedagó-
giai Főiskolán Pozsonyban. 1951 
és 52 nyarán ő maga is részt vett 

a magyar pedagógusok képzésében 
Pozsonyban.

Az újrainduló magyar nyelvű 
oktatás idején Gömörbe költözött, 
ahol oroszlánrészt vállalt a magyar 
nyelvű iskolák szervezésében. 

1954-ben feleségével együtt 
alapítói voltak a rimaszombati Köz-
gazdasági Középiskolának, ma Ke-
reskedelmi Akadémia, ami az egy-
kori Széman-intézet, a lánynevelés 
1939-től 1945-ig működő gömöri 
fellegvárának, kereskedelmi szak-
tanintézetének hagyományait vitte 
tovább. Ennek az intézménynek 
volt lelkes és meghatározó szelle-
miségű tanára 40 éven keresztül. 
20 éven át vezette a szakszerve-
zet Honismereti Táborozását, 
megismertetve a Rimaszombatba 
érkező pedagógusokat a várossal 
és Gömörrel. Munkája elismeré-
seképpen  az iskola nyugalmazott 
tanárként is igényt tartott szakmai 
és emberi kvalitásaira, még 10 éven 
keresztül  tanított óraadó vagy he-
lyettesítő tanárként. 

Dr. Danis Tamás a számos 
esztendő során végzett kulturá-
lis és közművelődési munkájának 
elismeréseképpen 2001-ben a Ri-
maszombat Város Díja kitüntetést 
kapta, a város díszpolgára lett.  

Helytörténészként a járás ne-
ves személyiségeinek munkásságá-
val, életével foglalkozott. Publikált 
a Hétben, s a mai napig publikál 
a Gömöri Hírlap, a Honisme-
ret, a Remény, a Fáklyavivő  és a 
Gömörország hetilapokban, illet-
ve folyóiratokban. Írásainak gyűj-
teményes kötete 2006-ban jelent 
meg  Visszapillantások címmel.

Danis Tamás pedagógusnak, 
embernek, közösségi embernek 
kiváló, példamutató élete, munkás-
sága követésre méltó a szlovákiai 
magyar pedagógusok számára. Ri-
maszombatban etalon, sokan hoz-
zá igazítják életüket.

Ádám Zita
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Pelle István
A tehetségek felkarolásáért és gondozásáért

A pedagógus kolléga jelen-
leg a Bátorkeszi Kováts József 
Alapiskola, valamint a Búcsi Ka-
tona Mihály Alapiskola pedagó-
gusa. Gömörország szülöttje. Az 
alapiskoláit Gömörpéterfalán, 
majd Gesztetén végezte. A füleki 
gimnázium után tanulmánya-
it Nyitrán folytatta l–4. szakon. 
1983-ban szerezte meg diplo-
máját, s később 1996-ban elvé-
gezte a történelem szakot is. 

Az 1985/86-os tanévtől a 
Búcsi Katona Mihály Alapisko-
la pedagógusa, ahol az igaz-
gatóhelyettesi funkciót is be-
töltötte 1990-től 2001-ig. Ekkor 

az áthelyezését kérte lakóhe-
lyére, Bátorkeszire a Kováts Jó-
zsef Alapiskolába, ahol nagy 
szeretettel fogadták. A két isko-
lában kimagasló eredménye-
ket ért el a tehetséggondozás 
terén, elsősorban a történelem 
iránt érdeklődő tanulók felkaro-
lásával. Ezt a diákjai által elért  
eredmények, az országos 
regionális, hazai és magyar-
országi történelmi versenye-
ken elért dobogós helyezései 
bizonyítják. Példaként megemlít-
hetjük az SZMPSZ, illetve Kated-
ra folyóirat által rendezett törté-
nelmi versenyeket.

Kollégánk ezenfelül aktív 
publikációs tevékenységet foly-
tat. Előadásokat tart a nyilvános-
ság számára. 2007-től a Peda-
gógusfórumban cikksorozatot 
jelentet meg a jelentős történel-
mi évfordulók kapcsán. Számos 
egyéb közéleti, pedagógiai és 
történelmi tárgyú cikke is meg-
jelent a Pedagógusfórumban, 
a Katedrában, az Új Szóban, a 
Szabad Újságban, a Bátorkeszi 
Lapban, valamit a Fórum Társa-
dalomtudományi Szemlében. 

Jutott ideje arra is, hogy kive-
gye részét az SZMPSZ munkájá-
ból, hiszen a helyi, a regionális és 
országos szinten tisztséget töl-
tött be. Elnöke volt az SZMPSZ 
búcsi alapszervezetnek, később 
a bátorkeszi alapszervezetnek, 
tagja volt a komáromi területi vá-
lasztmánynak is. Később orszá-
gos választmányi tag, országos 
elnökségi tag, s 2006 és 2010 kö-
zött pedig az SZMPSZ országos 
alelnöke. Jelentős részt vállalt az 
1998-as ún. iskolaháború során 
a búcsi és bátorkeszi petíciós bi-
zottság tagjaként a hatalommal 
szembeni sikeres ellenállás szer-
vezésében is. 

Kiváló pedagógus, diákjai köré-
ben igen népszerű, a szlovákiai ma-
gyar pedagógustársadalom ismert 
és joggal elismert alakja az utóbbi 20 
esztendőben. A közelmúltban töltöt-
te be 50. életévét, és eddigi munkás-
ságának méltó elismerését jelenti az 
SZMPSZ díjának odaítélése.

Novák Ferenc

Bodon Andrea
A tehetségek felkarolásáért és gondozásáért

Bodon Andrea a 
kassai Magyar Tanítási Nyelvű 
Gimnázium elvégzése után a po-
zsonyi Comenius Egyetem ma-
gyar-angol szakán szerzett tanári 
oklevelet. 

18 éve a kassai Márai Sándor 
Gimnázium és Alapiskola tanára. 
18 éve hűséges egykori alma ma-
teréhez, ahol messze földön híres 
magyaróráit tartja. Szerénytelen-
ség nélkül állíthatjuk ezt, hiszen 
volt diákjai mind emlékeznek le-
bilincselő előadásmódjára. S nem-
csak a tanórákon mutatkozik meg 
a magyar nyelv és irodalom iránti 
elkötelezettsége. Szabadidőt nem 

kímélő feladatvállalása példaérté-
kű.

18 éve készíti föl tehetséges-
nek mutatkozó diákjait a Tompa 
Mihály Vers- és Prózamondó Ver-
senyre, melynek országos forduló-
jára, Rimaszombatba évente álta-
lában 2–4 szavalója jut el: közülük 
21-en nyertek helyezést, s ebből 
14-szer az 1–3. helyen végeztek. E 
mögött bizony nem kevés munka 
áll.

Az 1996-ban általa alapított 
Kassai Gimnazisták Színjátszó 
Társulata évről évre több diákot 
vonz a sorai közé. Rendszeres 
résztvevői a hazai színjátszó fesz-

tiváloknak, de az anyaországban 
is megcsillogtatták már tehetsé-
güket. A csapat az évek folyamán 
rengeteg díjjal gazdagodott: a fő-
díjak és nívódíjak mellett arany-
sávos minősítésben is részesül-
hettek, átvehették a legkreatívabb 
előadásért, a legjobb rendezésért, 
a legjobb férfi és női alakításért
járó díjat is – hogy csak néhányat 
emeljek ki a sok közül.

A színjátszó társulat mellett 
1998-tól lírai színpadot is mű-
ködtet, mely ugyancsak kimagasló 
előadásokkal és eredményekkel 
képviseli a kassai Márai Sándor 
Gimnáziumot.

A 90-es évek végén az Implom 
József Helyesírási Versenyre is 
nagy lelkesedéssel készítette fel 
diákjait, akik nemcsak országos 
szinten, hanem a magyarországi 
döntőben is az élmezőnyben vé-
geztek.

Ennyi munkát, eredményt 
felsorolni sem könnyű, elvégez-
ni, elérni pedig szinte erőn felüli 
teljesítmény. S minden eredmény 
mögött ott van az ember. Egyfe-
lől egy odaadó tanár, másfelől a 
boldog diákok sokasága, kikből 

mára színinövendékek, színészek, 
pedagógusok, többek közt kitűnő 
magyartanárok lettek. S ő mégis 
szerény, alázatos maradt mindmá-
ig. Munkáját nem szavai, hanem 
eredményei igazolják. Kívánjuk, 
hogy maradjon meg kitartása, 
elhivatottsága s a diákok iránti 
szeretete, mely példaértékű mind-
nyájunk számára!

Mártha Eszter
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Szalay Szilvia
Kiváló módszertani, nevelési, szakmai  

és tudományos eredményekért

Szalay Szilvia a po-
zsonyi konzervatóriumban szerezte 
meg képesítését hárfa és oboa sza-
kon. 1980-ban a komáromi Művésze-
ti Alapiskolában kezdte meg zenepe-
dagógusi pályafutását, ahol furulya és 
a fúvós hangszerek oktatója. 1991 és 
1996 között az intézmény igazgatói 
tisztét töltötte be.  

Tanítványai sikeresen szerepel-
nek a regionális, kerületi és országos 
szintű  versenyeken, valamint számos 
nemzetközi megmérettetésen kapott 
elismeréssel gyarapítják Komárom és 
a Művészeti Alapiskola hírnevét. 

Az iskola furulya szakos diákjai-
ból megalakította a Consonantia fu-
rulyazenekart, ami az országos szintű 
kamarazenekarok fesztiválján komoly 

szakmai elismerésben részesült. Mun-
kájukat két CD örökítette meg. A ze-
nekar bejárta Szlovákia településeit, 
rendszeresen szerepel az iskola nyil-
vános hangversenyein, kiállításokon 
és Komárom város rendezvényein. Te-
hetséges diákjai ott vannak a CapelIa 
Istropolitana zenekarban és a Szlovák 
Filharmóniában is. 

Szalay Szilvia énekesként tagja a 
Concordia vegyes karnak, a Vass La-
jos Magyar Tanítók Vegyes Karának, a 
Kodály Zoltán Daloskörnek, a Kölcsey 
Kórusnak, valamint a Comorra kama-
razenekar állandó tagja. 

Pedagógusi tevékenységén kívül 
aktívan szervezi a szlovákiai magyar 
zenepedagógusok szakmai életét, 
fejlesztését. Az SZMPSZ megalaku-

lásától kezdve kulcsszerepet játszik 
a zenepedagógusok továbbképzése 
terén, szervezője a nyári egyetemek 
ének-zene szakcsoportjának, külön-
böző konferenciáknak.

A komáromi Művészeti Alapisko-
la SZMPSZ alapszervezetének elnöke. 
Ezt a feladatot nagy lelkesedéssel tölti 
be. Szalay Szilvia kreatív, elkötelezett 
pedagógus. 

Az SZMPSZ égisze alatt 25 alka-
lommal szervezte meg a komáromi 
Művészeti Alapiskolával közösen a 
mesterkurzusokat. 

A mesterkurzusokra előadók-
nak a legkiválóbb magyar zon-
gora-, hegedű-, fúvós-, énekes-, 
szolfézs¬tanárokat nyerte meg, akik 
a magyar zenekultúra kincseit, sikeres 
oktatási módszereit hozták magukkal 
a résztvevőknek. 

A szakmai továbbképzése-
ken a művészeti alapiskolák ze-
nepedagógusai vettek részt 
PozsonytóI Nagytapolcsányig, illetve 
Ipolybalogig.

Ő volt a motorja a zenepedagó-
gusok szakcsoportja megszervezésé-
nek, az ő munkája által teremtődött 
meg folyamatos képzésük. 

Az SZMPSZ Komáromi Nyári 
Egyeteme zenei szakcsoportjának lel-
ke Szalay Szilvia. 1994 óta a Komáromi 
Pedagógia Napok lelkes szervezője.

Emberként, kollégaként kiváló, a 
problémák megoldására nyitott, krea-
tív pedagógus. Szalay Szilvia a Komá-
romi Művészeti Iskola tantestületének 
elismert tagja. Szakmai felkészültsége 
mellett embersége, rátermettsége, 
empátiája, közvetlensége megbízha-
tósága teszi közkedveltté nemcsak di-
ákjai, hanem kollégái és a szülők kö-
rében is.

Jókai Tibor

Urbán Zsolt
A szlovákiai magyar nyelvű oktatást  

támogató tevékenységért

Urbán Zsolt 1959-
ben Zalabán születe�, a
Lévai járásban. A Zselízi 
Magyar Tanítási Nyelvű 
Gimnáziumban ére�ségi-
ze�. A pozsonyi Szlovák
Műszaki Főiskola Gépészeti 
Karán 1983-ban mérnöki ok-
levelet szerze�. Rövid ideig
a tolmácsi gépgyárban ter-
vezőmérnökként dolgozo�. 

1985-től a Szlovák Pe-
dagógiai Könyvkiadó szer-
kesztője, ahol a magyar isko-
lák tankönyvei kiadásának 

előkészítésével, szerkesz-
tésével, kiadásával foglal-
kozik. 2000-től a kiadóban 
főszerkesztői munkakörben 
látja el feladatait. Munkáját 
szakértelemmel és felelős-
séggel végzi. 

Szoros kapcsolatot tart 
fenn a szlovákiai magyar is-
kolákban tevékenykedő pe-
dagógusokkal – tankönyv-
írókkal. Gondot fordít arra, 
hogy a gyermek életkorának 
megfelelő, tartalmilag és 
esztétikailag igényes tan-

könyvek kerüljenek ki kezei 
közül, és jussanak el a ma-
gyar iskolák diákjaihoz. 

A tankönyvkiadásban ér-
dekelt intézményekkel, vál-
lalatokkal, a tankönyvek jó-
váhagyásával és kiadásával 
megbízo� állami szervekkel
megegyezésre törekszik, de 
a szakmaiságra és a nyelvi 
igényességre vonatkozó el-
veiből nem hajlandó enged-
ni. A történelem és a föld-
rajz tankönyvek esetében 
a névhasználati kérdések 
tisztességes megoldására 
törekszik, ennek érdekében 
fokozo� aktivitásokat fejt
ki. 

Szakmai sikerként tartja 
számon a magyar tannyel-
vű alapiskolák 5. évfolya-
ma számára kiado� szlovák
irodalom tankönyvet, mely 
az ő gondozásában láto�
napvilágot, és 2009-ben el-
nyerte a Szlovákia legszebb 
tankönyve címet. 

Az SZMPSZ Országos 
Elnöksége, értékelve Urbán 
Zsoltnak a szlovákiai ma-
gyar iskolák diákjai számára 
szakértelemmel létrehozo�
tankönyvek megjelentetésé-
ben kifejte� munkáját,  2011-
ben a Pedagógusszövetség 
díját adományozza.

Pék László
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Schiller Pál
Kiváló módszertani és nevelési eredményekért

Schiller Pál 1951-ben 
született Losoncon, 1969-ben Füleken 
érettségizett és a nyitrai Pedagógiai 
Karon 1974-ben matematika-kémia 
szakos tanári diplomát szerzett. 

Pe d a g ó g u s i  p á l y a f u t á s á t 
Ajnácskőn kezdte, aztán rövid ideig 
Várgedén tanított és 1976-tól mind 
a mai napig a Sajógömöri alapiskola 
tanítója. Az iskolában eddig eltöltött 
35 év alatt mozgalmas, színes és sok 
kihívást rejtő pedagógiai utat járt be. 
Betöltötte az iskola valamennyi ta-
nító által betölthető funkcióját: volt 
osztályfőnök, módszertani csoport 
vezetője, nevelési tanácsadó, igazgató-
helyettes, igazgató.

Örök diák – mondhatnánk rá, 
mert a diploma megszerzése után 
soha sem szűnt meg tanulni, mindig 
megtalálta az időt, a módot szakmai 
továbbfejlődésére. Saját szakja mel-

lett rendkívüli érdeklődést tanúsított 
a modern technológiák, elsősorban 
a számítógépek a számítástechnika 
iránt, és a számítógépek iskolai beve-
zetésének hőskorában egy személyben 
volt iskolaigazgató, rendszergazda és 
számítástechnikai oktató. A számítás-
technika iránti vonzalma mind a mai 
napig megmaradt és fiatal kollégák
ambíciójával, fáradhatatlanul tanulja, 
kutatja a legújabb ismereteket. Ismere-
teinek bővítése érdekében számtalan 
kurzuson, továbbképzésen vett részt.

A szakmai kérdések mellett sokat 
foglalkozott a pedagógiai módszertani 
kérdéseivel. Évek óta rendszeres részt-
vevője a nyári egyetemeknek, konfe-
renciáknak, pedagógustalálkozóknak 
és az itt megszerzett módszertani tu-
dást didaktikai tesztek összeállításánál 
hasznosította. II. minősítő vizsgájának 
témájául a diákok tanulási szokásainak 
vizsgálatát és elemzését választotta. 

Érdeklődési köre ezzel még ko-
rántsem merül ki. Ezt bizonyítja, hogy 
a kisiskolások lapja, a Tücsök éveken 
keresztül sorozatban közölte matema-
tikáról, számítástechnikáról, földrajz-
ról, térképekről szóló írásait.

A pedagógusszövetségnek meg-
alakulása óta tagja. A bő húsz év alatt 
a szövetségnek helyi, járási és országos 
szinten is különböző funkcióit töltötte 
be és az már szinte természetes, hogy 
az országos pedagógustalálkozónak 
rendszeres résztvevője.

Tevékenységét még hosszan so-
rolhatnám, ám pedagógiai munkás-
ságának értéke mégsem itt keresendő. 
Schiller Pál elsősorban kémia szakos 
tanító. Mégpedig nagybetűs kémia sza-
kos. Kevés olyan kollégával találkoz-
tam, aki ennyire szerelmese lett volna 
szakjának, mint ő. S hogy megértsük 
ezt a szakmai szerelmet, ahhoz be kell 
lépnünk a tantermekbe, ahová a kollé-
ga naponta félelem nélküli kémia órá-
kat varázsol: Ezek a kémia órák a játék 
az öröm forrásai, ahol minden kisdiák 
45 percre kémikussá, laboránssá, ve-
gyésszé, feltalálóvá és főleg sikeressé 
válik. A gyerekek iránti végtelen tü-
relme, megérő, önzetlen magatartása, 
játékos formájú ugyanakkor magas 
színvonalú órái sok kisdiák számára 
tették vonzóvá a kémia rejtelmeit, s 
ma már tanítványai köszönnek vissza, 
akik nyomdokaiba léptek, akik számá-
ra példakép lett. 

Kémiaóráinak egyik segédeszkö-
ze a saját maga által írt kémiakönyv. S 
hogy a szakma méltatlanul mellőzte a 

könyvet, a legkevésbé sem keserítette 
el, a könyv ugyanis nem a szakmának 
készült, hanem a gyerekeknek.

Schiller Pál kolléga az idén 60 
éves. Ehhez a szép évfordulódhoz erőt, 
egészséget, további végtelen türelmet 
és elégedettséget kívánok neked, hogy 
a költő szavaival élve még sokáig ké-
pes legyél: 

Osztani magad, hogy így sokasodjál, 
Kicsikhez hajolni, hogy magasodjál, 
Hallgatni őket, hogy tudd a világot. 
Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz.

És meglehet pedagógiai pályafutá-
sod az utolsó szakaszába lépett, mégis 
azt  kívánom a magam és a sajógömöri 
iskola nevében, hogy pedagógiai mun-
kásságod még sokáig csaljon örömet, 
vidámságot a gyerekek arcára, hogy 
hivatásszereteted, emberséged még 
sokáig teremtsen értéket az iskolánk-
ban.

Ferencz Anna

Szakál Éva
Óvodapedagógiai díj, kiváló módszertani  

és nevelési eredményekért

Szakál Éva óvónő, igaz-
gatónő, az Óvópedagógusok Orszá-
gos Társulásának egykori elnöke.

A Lévai Pedagógiai Szakközép-
iskolában érettségizett és szerzett 
óvónői képesítést.

1971-től a Nádszegi Óvoda 
óvónője, majd az óvoda igazgató-
nője lett. 1995-ben a Benedek Elek 
Óvóképző Főiskolán, Sopronban 
szerzett diplomát.

2003/2004-ben ismét óvo-
davezető lett Nádszegen. 2009-
ben nyugdíjba vonult. 1995-től az 
SZMPSZ tagja, az Óvónők Szakmai 

Társulásának alapító tagja. Rozs-
nyón 3 alkalommal nyert helyezést 
pályamunkáival. 

1992-től aktív résztvevője a 
nyári egyetemeknek, több alka-
lommal kézműves foglalkozásokat 
vezetett Kassán, Rimaszombatban, 
Dunaszerdahelyen, Komáromban. 
Gyönyörű kézimunkái elkápráztat-
ták kollégáit, szívesen és örömmel 
tanította a kézügyesség fortélyait. 
Évekig az Óvodapedagógiai Tár-
saság pénztárosa volt a Galánta-
Vágsellye körzetben, majd orszá-
gos elnöke lett a Társaságnak.

Országos szakmai konferenciát, 
kirándulásokat, valamint szakmai 
napokat, Magyarországra kirándu-
lásokkal egybekötött óvodalátoga-
tásokat szervezett.

1997-től meghívott vendég-
ként részt vett a Játékkal, mesével 
nevelő óvónők országos konfe-
renciáján Magyarországon, amely 
minden évben más-más helyszí-
nen került megrendezésre, 6 éve 
az egyesület tagja is.

A Néphagyományőrzők Orszá-
gos Konferenciájára 6 alkalommal 
kapott meghívást, szintén Magyar-
országra. Több éven át részt vett 
Budapesten az Óvónők Nemzetkö-
zi Konferenciáján. 2004-ben a kon-
ferencia első három napját Felvi-
déken töltötték, melynek az egyik 
főszervezője volt.

A Comenius Pedagógiai Inté-
zet által szervezett vezetőképzés 
előadója.

Egészségi okokból az elnöki 
tisztségről lemondott, de a Galánta-
Vágsellye régióban  az Óvodape-
dagógiai Társaság vezetőségi tag-
ja maradt. Tapasztalatait és ötleteit 

szívesen megosztja, ma is buzdítja 
és felkarolja a fiatalokat.

Hazai és külföldi szintű ismert-
sége, szakmai és emberi hozzáállá-
sa és segítőkészsége példaértékű.

Berky Angelika
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Újszerű művészeti nevelés 
a Jókai Mór Alapiskolában

Az iskola pedagógiai programja 
a magas színvonalú anyanyelvi okta-
tás mellett a tanulók vizuális, zenei 
valamint mozgáskultúrájának fej-
lesztésére irányul. 

A nevelőtestület számára fon-
tos, hogy a pedagógiai közösség által 
meghatározott és elfogadott prog-
ram legyen a mindennapi szakmai 
tevékenység élő része, ám ne legyen 
merev követelmény, hanem a kihí-
vások és elvárások szerint rugalma-
san értékelődjön át. Az iskolában 
központi szerep jut a tehetséggon-
dozásnak. A tanórákon folyó okta-
tó-nevelő munka mellett a sokrétű 
és színes skálájú szakköri tevékeny-
ség nagyban hozzájárul a tanulók-
ban szunnyadó tehetség kibonta-
koztatásához. 

L. Ritók Nóra művésztanár neve 
már ismerősen cseng a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövetsége ál-
tal szervezett szakmai rendezvénye-
ket látogató, a korszerű módszerekre 
felfigyelő és a tanultakat felhasználó
tanítók körében. A Jókai Mór Alap-
iskolában több éve sikeresen alkal-
mazzák a magyarországi szakem-
berek által kidolgozott programot, 
mely az élményszerű vizuális neve-
lésre épít, és jól alkalmazható a XXI. 
század iskolájában. Olyan anyago-
kat és eszközöket használ a feladatok 
megoldása közben, amelyek min-
denki számára elérhetőek, ám fel-
használásuk módja sokszor újszerű, 
szokatlan. Épp ezzel tudják tanít-
ványaikat kísérletezésre, kreativitás-
ra nevelni. A hazai és nemzetközi 

szervezetek által meghirdetett kép-
zőművészeti pályázatokon rendkívül 
sikeresen szerepeltek a tanulók alko-
tásai. Szép eredményeket hoztak az 
SZMPSZ országos képzőművészeti 
alkotóversenyei, a Ferenczy István 
képzőművészeti verseny, az „Európa 
az iskolában”, a „Világűr a gyerme-
kek szemével” elnevezésű szlovákiai 
rajzverseny, a Duna Menti Tavasz 
képzőművészeti versenye. Egy dí-
jazott alkotást a pozsonyi vár galé-
riájában állítottak ki. Nemzetközi 
megmérettetéseken is részt vesznek, 
a „Világ egy kert szívemben” című 
pályázaton egy tanulójuk alkotását 
a szakmai zsűri beválasztotta a leg-
jobb munkák közé, melyek egy ván-
dorkiállítás kapcsán körbeutazzák 
a világot. Az UNESCO által meg-
hirdetett rajzpályázaton Japánban 
öt tanuló alkotása szerepelt, míg 
egy másikat korcsoportjában Eu-
rópa legjobb 8 alkotása közé rang-

sorolták. Nagy elismerés számukra, 
hogy a 2010/2011-es  tanév máso-
dik félévétől az iskolában vizuális és 
művészeti nevelési műhely működik 
a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács te-
hetségpontjaként. 

A mostani kiállítás anyagát az 
elmúlt 5 év terméséből állították 
össze az iskola pedagógusai. A szín-
pompás gyermeki fantáziát tükröző 
rajzok bizonyítják a vizuális nevelés 
értékteremtő erejét. A gyerekek gaz-
dag színvilága, a munkában való el-
mélyültség tükröződik ezekben az 
alkotásokban. Példaértékű, ahogy 
ebben az iskolában a rajztanítás kor-
szerű formáit alkalmazzák, és a ne-
velési tantárgyak szerepét hangsú-
lyozzák. Ennek hatására egyre több 
tehetséges gyerek bontogatja szár-
nyait a képzőművészeti foglalkozá-
sokon, és fedezi fel önmaga számára 
annak szépségét. 

A tárlat megvalósításáért köszö-
net illeti a Jókai Mór Alapiskola pe-
dagógusait: elsősorban Jókai Évát és 
Balázsy Gézát. 

Fekete Irén

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok XVII. Országos Találkozójának 
kísérőrendezvénye volt a komáromi Jókai Mór Alapiskola képzőművé-
szeti kiállítása. Röviden az iskola tevékenységét mutatjuk be. 

RMPSZ közgyűlés Szovátán

A tisztújító közgyűlés megkö-
szönte Lászlófy Pál István eddigi 
elnöknek két évtizedes eredményes 
munkáját, aki méltósággal, sze-

rénységgel szolgálta a szakmát és 
a romániai magyar közösséget. Az 
ő vezetési stílusa, munkatársaival 
szembeni bizalma, optimizmusa, 

kezdeményezőkészsége, nyitottsága, 
egészséges humorérzéke, egyenes ka-
raktere, közvéleményt formáló egyé-
nisége, szerénysége példaként szolgál 

a Szövetség megválasztott új vezetői 
számára. A küldöttek az eddigi főtit-
kárt, Burus Siklódi Botondot válasz-
tották meg elnöknek, Halász Ferenc 
temesvári történelemtanárt, Virág 
Erzsébet kolozsvári magyartanárt, 
és Kiss Imre székelyudvarhelyi ma-
tematikatanárt alelnöknek. 

Az új elnök hangsúlyozta, hogy 
az RMPSZ elsődleges érdeke és cél-
ja, működési filozófiájának alapelve:
a minőség, a hitelesség és a tisztes-
ség. Ennek érdekében igyekezetük 
arra fog irányulni, hogy a romániai 
magyar iskolákban a tradicionális 
tanulási környezetet a progresszív 
tanulási környezet váltsa fel, ahol 
többek között, a tények és szabá-
lyok, kész megoldások megtanításá-
nak helyét a készségek, kompetenci-
ák, jártasságok, attitűdök kialakítása 
foglalja el. A kölcsönösség jegyében 
igyekeznek bővíteni együttműködé-
süket az anyaországi partnereikkel, 
és szorosabbra fűzni kapcsolataikat 
a Kárpát-medencei szakmai érdek-
védelmi pedagógus szervezetekkel, 
szövetségekkel. Az RMPSZ ez év de-
cemberében ünnepli fennállásának 
huszadik évfordulóját. 

(PL)

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének tisztújító közgyűlése 2011. március 26-án Szovátán, 
a Teleki Oktatási Központ dísztermében ült össze. A közel száz küldött előtt Lászlófy Pál István elnök 
értékelte a Szövetség elmúlt húsz évének tevékenységét. A résztvevők meghallgatták az oktatási köz-
pontok (Nagyvárad, Temesvár, Kolozsvár, Szováta, Csíkszereda), a Tankönyvtanács és az Ábel Kiadó 
vezetőinek szakmai beszámolóit, valamint elfogadták a Szövetség Alapszabályát és az elkövetkező évek-
re szóló új Programját.

Burus Siklódi Botond, az RMPSZ új elnöke (balról) átadja a köszönet 
és tisztelet virágcsokrát Lászlófy Pál István, leköszönő elnöknek
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A mi kis iskolánk!
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda, Péder

A községi iskolát 1896-ban 
építették, melyet azután az ál-
lam vett át. A II. világháború 
alatt az iskola épülete annyi-
ra megrongálódott, hogy lehe-
tetlenné vált benne az oktatás, 
ezért ideiglenesen a kultúrhá-
zat rendezték be iskolának, s itt  
kezdődött meg a tanítás 1945-
ben. Mivel ekkor anyanyelven 
nem engedélyezték, így szlovák 
nyelven folyt az oktatás. 1950-
ben hasonlóképpen, mint a 
többi magyarlakta településen, 
Péderben is megnyílt a magyar 
nyelvű iskola. 1951-re a szülők 
segítségével befejezték az iskola 
restaurálását, s megkezdődött a 
tanítás.  1975-ben épült fel a 
közösségben egy új iskolaépü-
let, amelyben minden szükséges 
eszköz megtalálható volt a taní-
táshoz. Az 1976-os évben indult 
újra az óvodai nevelés és az is-
kolai oktatás. Majd amint azt 
említettem, egy rövid időre ke-
vés létszám miatt bezárták, így 

a gyerekek kénytelenek voltak 
Szepsibe járni iskolába. Miután 
a falu iskolaköteles gyerekeinek 
a száma elérte a szükséges mi-
nimális létszámot, újra megnyílt 
községünkben a magyar tanítá-
si nyelvű iskola. Röviden talán 
ennyit lehetne megemlíteni az 
iskola történelmi hátteréről.

Az intézmény működése a 
falunak köszönhető, a falu tartja 
fenn az iskolát, az állam ugyan-
is átadta a falu kezébe az irá-
nyítást. Ebből kifolyólag mind-
azt, amire az iskolának, illetve 
az óvodának szüksége van, a 
falu vezetősége biztosítja be. A 
Péderi Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola a kisiskolák közé so-
rolandó, hiszen diákjainak lét-
száma nem éri el a tizet. Az egy 
osztályos iskola közös épületben 
található a szintén magyar nyel-
vű óvodával, amelyet – mint az 
alapiskolát – szintén kilenc kis 
csemete látogat. Az iskola és az 
óvoda is két-két tanerővel ren-

delkezik.  Az iskola tanulói szá-
mára lehetőség van különböző 
szakkörök látogatására, mint 
pl. a számítástechnika, illetve 
az angol nyelvi szakkör. Az is-
kolából kikerült negyedikesek 
tanulmányaikat a Szepsi Ma-
gyar Tannyelvű Alapiskolában 
folytatják. Az iskola és az óvoda 
is viszonylag jól fel van szerel-
ve. Az épületben megtalálható 
az öltöző a gyermekek részére, 
informatikai terem, étkező, tor-
naterem, napközi, valamint az 
óvodában külön hálóterem a 
gyermekek délutáni alvásigé-
nyeinek kielégítésére. Az ud-
varon egy kis homokozó talál-
ható, hinta, mászóka, kisebb 
méretű kosárlabdapálya, vala-
mint egy csúszda, télen pedig a 
gyerekek a jégpályát is igénybe 
vehetik, amit a helyi éneklőcso-
port férfi tagjainak a segítségé-
vel alakítanak ki.

Az intézményben találha-
tó dolgok (könyvek, játékok) 
egy része adományok által ke-
rült hozzánk. Itt szeretném meg-
említeni az ajándékcsomagot, 
amelyet az iskola és az óvoda – 
2011 januárjában – a Rákóczi 
Szövetségtől kapott. Az ajándé-
kok átadására a Buzitai Magyar 
Tannyelvű Alapiskolában került 
sor, amelyre a környező  ma-
gyar tanítási nyelvű alapiskolák 
és óvodák pedagógusait  hívták 
meg. Az ajándékokat magyar-
országi lakosok gyűjtötték össze 

a felvidéki iskolák és óvodák 
számára, ezzel is ápolva a Ma-
gyarország és a Felvidék közöt-
ti baráti viszonyt. A csomagok 
édességet, játékokat és könyve-
ket tartalmaztak. Azonban nem 
ez az egyetlen segítség, ame-
lyet az elmúlt évek folyamán az 
iskola és az óvoda kapott.  Az 
iskola udvarán található ko-
sárlabdapálya és a hordozható 
csúszda az ovisok számára szin-
tén ajándéknak tekinthető. Az 
intézmény ezekre egy motoros 
találkozó alkalmával tett szert 
2008-ban.  A már-már hagyo-
mányosnak mondható motoros 
találkozó során a motorosok 
Péderbe is ellátogattak. Tiszte-
letükre a falu éneklő csoportja, 
valamint az iskola és az óvoda 
növendékei is egy kis műsorral 
kedveskedtek. E találkozó alkal-
mával a motorosok adakoztak 
az iskola és az óvoda számára, 
ebből készült el a fent említett 
kosárlabdapálya, valamint a 
csúszda. 

Mind az iskola, mind az 
óvoda tanulói – a péderi vegyes 
kar mellett – aktív részt vállal-
nak a falu kulturális életének 
fenntartásában. Minden ünnep-
re, ill. jelentős eseményre – le-
gyen az karácsony, anyák nap-
ja, Csemadok évzáró, március 
15., tanévnyitó vagy éppenség-
gel tanévzáró – kultúrműsorral 
készülnek a gyerekek. A fellé-
pésekre való gondos felkészülés 

Az elmúlt évben iskolák sorai ünnepelték fennállásuk 60. év-
fordulóját. Hogy csak a környékünkön említsek egy párat, 
ide sorolhatnám a Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskolát és 
Gimnáziumot, a Márai Sándor Gimnáziumot és Alapiskolát 
Kassán, vagy éppenséggel a Buzitai Magyar Tanítási Nyel-
vű Alapiskolát. A Péderi Magyar Tanítási nyelvű Alapiskola 
nem ünnepelhette meg a 60 éves évfordulóját, mivel a kevés 
létszám miatt az iskolát egy időre bezárták. Ebből kifolyólag 
nem is erről lesz itt most szó, csak rövid áttekintést szeretnénk 
nyújtani a mi kis iskolánkról és óvodánkról, annak történelmi 
hátteréről, valamint említést tenni jelenlegi helyzetéről.

Március 15-én az egész falu előtt mutatták be műsorukat az óvodások is

Itt még a farsangi hangulat uralkodik
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Szalka és környéke adottságaiból, 
a természetvédelem mellett, a hagyo-
mányőrzés az, amit iskolánk szívügy-
ének tekint. Épp ezen a két pilléren 
alapszik iskolánk pedagógiai és neve-
lési programja. Ennek az irányzatnak 
megfelelően indítottuk a 2010/2011-
es iskolaévben a regionális nevelés 
órát. Az ötödikes gyerekek a tanterv 
keretén belül – heti 1,5 órában –ismer-
kednek a falusi élet jellegzetességeivel, 
szűkebb régiónk kultúrájával, iroda-
lomtörténetével. A faluban évek óta 
működő Ipoly Menti Kulturális és Tu-
risztikai Társasággal szorosan együtt-
működve a diákok közelebb kerülnek 
rég elfeledett népszokásokhoz, népvi-
seleteket, hagyományokat ismernek 
meg. Havonta egyszer egy háromórás 
foglalkozás keretében a helyi Tájház-
ban kézműves foglalkozásokon vesz-
nek részt. Az ott dolgozó ügyes kezű, a 
régi mesterségek csínját-bínját ismerő 
hölgyek segítségével kötelet vernek, 
szőnyeget szőnek, gyöngyöt fűznek, 
agyagból és kukoricacsuhéból külön-
böző dísztárgyakat, vesszőből kosara-
kat, bőrből karkötőt készítenek. 

Októberben csaknem egész na-
pos foglalkozáson a magyarországi 
Szokolyáról érkezett Matusz Pál kera-
mikus mester segítségével megtanul-
hattak korongozni is. Mindenki elké-
szíthette élete első kerámiavázáját, 
melyet aztán – annak rendje és mód-
ja szerint – a kemencében kiégettek. 
Decemberben, az adventi készülődés 
jegyében természetesen a mézeska-

Hagyományőrzés Szalkán
A Szalkai MTNY Alapiskola az utóbbi években sikeresen küzd a megmaradásért. Öt év alatt a 72-es létszámú, 
bezárásra ítélt iskolából 108 diákkal működő, egyre biztosabb alapokon álló intézménnyé fejlődött. 

A korongozáshoz türelem és kézügyesség is kell

lácssütés sem maradhatott ki. Janu-
árban nagy sikert aratott az az óra, 
amelyeken az ötödikesek a fafaragás 
rejtelmeivel ismerkedhettek meg. A 
Diósjenőről érkezett Fricz János fafa-
ragó mester irányításával elkészített 
faragványok különböző, a gyerekek 
által választott motívumot ábrázol-
ták. 

A második félévben a regio-
nális óra helyi irodalomtörténettel 
folytatódik. A diákok megismerked-
hetnek Szalka és a szűkebb régió 
híres szülöttjeivel (Turczel Lajossal, 
Csepreghy Ferenccel, Gyurcsó István-
nal, Radványi Kálmánnal) és életmű-
vükkel. A folytatódó kézműves foglal-
kozások mellett a környék jellegzetes 
építményeit (mint pl. a bényi templo-
mot és rotundát, a börzsönyi várat) is 
megtekinthetik.

Az SPP (Régiók öröksége) meg-
nyert pályázatának köszönhetően 
lehetőség nyílik arra is, hogy nem-
csak az ötödikesek, hanem iskolánk 
valamennyi tanulója részt vehet ilyen 
jellegű kézműves foglalkozásokon.  A 
Tájház – Dikácz Zsuzsa vezetésével 
– kéthetente más-más osztályt lát 
vendégül, ahol ők is elmerülhetnek a 
rég elfeledett mesterségek világában. 
Mivel a nagy munka mellett az éhes 
gyomorra is gondolni kell, az asszo-
nyok olyan finomságokkal várják
a gyerekeket, mint pl. a tájházleves 
vagy a kemencés lepény.

Szalkán több rendezvénysoro-
zatnak is hagyománya van, ame-

A diákok felváltva, közösen szőtték 
a tarka szőnyegeket

lyeken diákjaink is aktívan közre-
működnek. Az Ipolyparti Randevú, 
az Ipolymenti Szüreti Ünnepség és 
a Gyermek-folklórfesztivál műsorát 
egyaránt gazdagítja diákjaink éneke, 
tánca, színjátszása.

Valamennyien – gondolok itt is-
kolánk pedagógusaira, a falu veze-
tésére, a község kulturális és polgá-
ri társulásaira – tudatosítjuk, hogy 
nyelvünk, gyökereink megőrzése ér-
dekében szükség van a hagyomá-
nyok ápolására, elsősorban gyerme-
keink bevonásával. Ennek érdekében 
mindent meg kell tenni, hiszen ők 
azok, akik a jövőben a legtöbbet te-
hetnek falunkért, régiónkért, s annak 
kultúrájáért.

Lelocký Krisztina, 
 az iskola igazgatónője

– természetesen – az iskolában 
és az óvodában dolgozó peda-
gógusoknak köszönhető.

Farsang idején a legjelen-
tősebb esemény a „maszkabál” 
volt, amelyen mindenki valami-
lyen jelmezben tündökölt. A je-
lenlévőknek az iskola és az óvo-
dai tanulói szintén egy rövid kis 
műsorral kedveskedtek, vala-
mint a szakács nénik süteményt 
sütöttek. A következő sikeres 
műsor, amelyre hetekkel előt-
te teljes erőbedobással készül-
tünk, a március 15-re rendezett 
fellépés volt, amelyen az iskolá-
sok és óvodások verses-énekes 
műsorral szerepeltek az egész 
falu közönsége előtt. (Műsora-
ink megtekinthetők a falu hon-

lapján: www.peder.sk)
Bemutatkozásképpen ta-

lán ennyit lehetne elmondani 
a péderi alapiskoláról és óvo-
dáról. Mi – az intézmény peda-
gógusai – bízunk abban, hogy 
az előttünk álló pár év egyre 
több gyermeket vonz majd az 
iskolába és az óvodába, mert 
az elmúlt évben több gyermek 
született a faluban, így van 
utánpótlás is.  Reméljük, hogy 
minél több magyar szülő szeret-
né, hogy a gyermeke anyanyel-
vén tanuljon egy ilyen kis közös-
ségben, ahol családias légkör 
várja a gyermekeket.

Sztasko Monika, Krátky Melinda  
az iskola pedagógusaiGyere pajtás katonának... énekelték az iskola tanulói március 15-én
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Pedagógusfórum    7 kérdés + 7 válasz

Fontos számomra 
a nemzetiségi
oktatásügy területe
Interjú Száz Krisztinával, 
a Nyitra megyei Kerületi Tanügyi 
Hivatal elöljárójával
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 Kérem, vázolja fel eddigi 

pedagógiai tevékenysé-
gét a Pedagógusfórum ol-
vasóinak!

Gyógypedagógusi diplo-
mámat 1995-ben vettem át a 
Komenský Egyetem Pedagó-
gia Karán. A következő évben a 
Duna utcai Gimnázium és Alap-
iskola alsó tagozatán kezdtem 
tanítani, itt dolgoztam 3 évet. 
1998-ban váltottam, állami hi-
vatalnokként majd magánvál-
lalkozóként dolgoztam. 2007-
ben a Vágsellyei Pázmány Péter 
Alapiskola gyógypedagógusa 
voltam.

 Megyei elöljárói tisztsége 
betöltésével milyen célo-
kat tűzött ki maga elé?

Egy állami hivatal irányítá-
sáért felelősséget vállalva első-
sorban a kormányprogramban 
foglaltak teljesítése a cél, kerü-
leti szintre bontva, az Oktatás-
ügyi Minisztérium irányítása 
alatt. Mindezt egy rugalmasan, 
hatékonyan működő hivatal-
lal képzelem el, az iskolák és az 
oktatásügyben tevékenykedő 
szervezetek segítése érdeké-
ben, nyitott, kétirányú kommu-
nikációval.

 Kinevezése óta mennyi-
re sikerült megismerked-
nie a vezetése alá tartozó 
oktatási intézmények éle-
tével és magukkal a pe-
dagógusokkal, különbö-
ző munkacsoportokkal, 
szervezetekkel, szakmai 
társulásokkal?

A Nyitrai Kerületi Tanügyi 
hivatal 32 speciális iskolának, 
7 pedagógia-pszichológiai ta-
nácsadónak, valamint egy két 

tanítási nyelvű gimnázium 
fenntartója. Októberi kinevezé-
sem óta ezen iskolák felét sike-
rült személyesen meglátogat-
nom és megismerkednem az 
ott dolgozó kollégákkal. Ezen-
kívül a középiskolák fenntartó-
jával, a Nyitrai Kerületi Tanügyi 
Hivatal oktatásügyi osztályával, 
az állami gimnáziumok és szak-
középiskolák egyesületével, a 
módszertani központ és a tan-
felügyelőség nyitrai vezetőjével 
több alkalommal találkoztam. 
Nagy örömmel találkoztam Pék 
Lászlóval, a SZMPSZ elnökével, 
akitől egyébként annak idején 
az érettségi bizonyítványomat 
vettem át.

 Melyik az a szakterület, 
amelyikkel behatóbban 
és részletesebben szeret-
ne foglalkozni?

Nehezen választok szakte-
rületet, mivel az iskolákkal kap-
csolatos problémakör sokrétű, 
ebből kifolyólag a hivatal irá-
nyításánál minden szakterület-
tel foglalkoznom kell, viszont 
gyógypedagógusként a „szívem 
csücske” a speciális oktatás és 
az iskolai integráció. Természe-
tesen kisebbségiként nagyon 
fontos számomra a nemzetiségi 
oktatásügy területe.

 A 2008-ban bevezetett 
oktatásügyi reformot sok 
kritika érte a pedagógi-
ai program készítése és a 
tankönyvkiadás kapcsán 
is. Ön miben látja a gyor-
san elfogadott oktatás-
ügyi törvény buktatóit?

A törvény gyors elfogadása 
után a még gyorsabb hatályba 
lépésében látom a legnagyobb 

buktatót, mindezt úgy köve-
telve, hogy a lehető leggyor-
sabban látható eredményeket 
hozzon. Véleményem szerint, 
az iskolaügyben nagyon meg-
fontolt, minden részletében át-
gondolt, lehetőség szerint ki-
próbált változtatásokat lenne 
szabad hatályba léptetni. Több 
oldalnyi terjedelemben lehetne 
boncolgatni a 2008-as törvény 
hiányosságait: a fenntartói ha-
táskörökből következő gondok-
tól a tankönyvhiányig, viszont 
az effajta elemzés ebben a pil-
lanatban azért fontos, hogy a 
közeljövőben elfogadásra váró 
módosítások a múltban kiala-
kított rendszer hiányosságait 
mindenkorra kiküszöböljék. És 
bizonyára mondanom sem kell, 
sok munka vár még ránk.

 Hivatali teendői mellett 
mennyire jut ideje megis-
merkednie Nyitra megye 
oktatási intézményeinek 
életével, ezen belül a ma-
gyar tanítási nyelvű isko-
lákban folyó tevékeny-
ségekkel és a problémás 
esetekkel?

A kinevezésem utáni első 
hónapokban szinte csak a hiva-
talban dolgoztam, mivel célom 
a hivatal gyors megismerése és 
első feladatként a 10%-os le-
építése volt. Fokozatosan egyre 
több alkalommal sikerül elláto-
gatnom egy-egy iskolába, en-
nek nagyon örülök, hiszen azt 
gondolom, hogy egy személyes 
találkozó, beszélgetés minden-
nél többet ér.

 Sajnos, a pedagógusok 
társadalmi megbecsülése 
még mindig várat magá-
ra. Ön szerint a jövőben 

van-e arra esély, hogy a 
pedagógus a társadalom 
és a széles nyilvánosság 
részéről mind erkölcsi, 
mind anyagi szempontból 
nagyobb népszerűségnek 
fog örvendeni, mint nap-
jainkban?

Sajnos, úgy látom, az össz-
társadalmi értékrend változik 
olyan irányba, ahol egyre keve-
sebben becsülik, tisztelik és fo-
gadják el fenntartások nélkül a 
másik embert, munkáját, más-
ságát. Szerintem, ezzel függ 
össze a pedagógus szakma ala-
csony társadalmi megbecsülé-
se is. Nehezen tudom megítél-
ni, mennyi időre és „jó cseleke-
detre” van szükség ahhoz, hogy 
a kialakult állapot javuljon, csak 
bízni tudok benne és nap mint 
nap ennek érdekében dolgoz-
ni. Az anyagi megbecsülés, úgy 
érzem, ennél jóval könnyebben 
elérhető. 

 Köszönöm a beszélgetést.
Hajtman Béla

Felhívjuk kedves 
olvasóink figyelmét, 

hogy az oktatásgüggyel 
kapcsolatos 

információkat, aktuális 
versenyfelhívásokat, 

a járási, kerületi, 
illetve országos iskolai 

rendezvények időpontjait 
a Nyitra megyei Kerületi 

Tanügyi Hivatal 
honlapjáról – 
www.ksunr.sk  
– tölthetik le.



15Pedagógusfórum    Stafétabot

Csicsay Alajos: 

Találkozás a szeretettel I.

— Ne félj, nem fogsz megbuk-
ni! — vigasztalta Veronikát egyete-
mista unokahúga Barbara, akinek 
van némi tapasztalata a vizsgákat 
illetően. Ám az unokanővér csak 
tovább jajveszékelt:

— De megbukok, Bea néni le-
nyel, kikészít. Be is pisilek! — Elne-
vették magukat.

— Nem olyan komoly az a vizs-
ga v magyarázta mosolyogva Bar-
bara anyukája Rózsika, az aggodal-
maskodó lány nővére. v Különben 
higiéniai szempontból kisgyerek 
kora óta semmilyen probléma 
sincs Veronikával.

— Milyen iskolába jár? — kér-
deztem.

— Készségfejlesztőbe, mivel a 
speciálisat már több mint tíz éve 
befejezte, de mert Barbara egye-
temre — szerinte iskolába — jár, 
ő is tanulni akart, ezért szüleim na-
ponta hordják őt Szerdahelyre. Mel-
lesleg azt az iskolát anyukám vívta 
ki még a rendszerváltozás előtt, 
most már több mint húsz éve, ép-
pen a húgom érdekében.

Ahhoz már nem kellett külön 
magyarázat, hogy lássam, Veronika 
Down-kóros. Találkoztam már sok 
ilyen gyerekkel, társaságban is. Volt, 
akit szégyellt a családja, különösen 
akkor, ha olyasmit mondott vagy 
tett, ami rácáfolt a jólneveltségre. 
Ilyenkor bocsánatkérések közepet-
te ki szokták vezetni a delikvenst, 
de Kulcsáréknál Nagyudvarnokon 
az ilyesmi kizárt dolog. Veronika tel-
jes jogú tagja a családnak, bármikor 
beülhet a vendégek közé, és bele-
szólhat a társalgásba. Akkor is ezt 

tette, amikor többedmagammal 
náluk jártam. Beszélgetés közben 
hol az egyik, hol a másik család-
taghoz hajolt, megpuszilta és azt 
súgta neki, szeretlek. Én is téged, 
adták vissza a közeledést hasonló-
képpen, és folyt tovább az eszme-
csere, mintha mi sem történt volna. 
Ők ilyenek, mármint a Down-kóro-
sok, mondják. Közismerten kedve-
sek, engedelmesek, de persze igen 
könnyen meg is tudnak sértődni, 
haragudni, s ilyenkor keresetlen 
szavakat mondanak, amiket nem 
szabad komolyan venni. Érzelme-
ik pillanatok alatt megváltoznak, 
egyik végletből a másikba csapnak 
át. Fogamzásuk idején űzött velük 
kegyetlen tréfát a sors, pontosab-
ban a kromoszómáik elrendeződé-
se játszódott le szabályellenesen. 

— Tényleg vizsgáztatják 
őket? — kérdeztem. 

— Á, dehogy. Amolyan já-
tékféle az is. De ha tényleg érdekli, 
hogyan foglalkoznak velük, amikor 
Szerdahelyen jár és lesz ideje, egy-
szer nézzen be az iskolájukba. A pe-
dagógusok biztosan örülni fognak 
a látogatásának – mondta Rózsika. 

Szót fogadtam. Zuhogó eső-
ben, egy márciusi péntek délelőtt, 
találtam rá az újonnan, Szabó Gyu-
la festőművészről elnevezett utca 
1-es száma alatt levő speciális isko-
lára. Hiszen ez az építőipari szakkö-
zépiskola egyik épülete, állapítot-
tam meg magamban. Egy másik 
pavilonjában szoktuk tartani egy-
koron a Katedra Napokat. A kollégi-
um bejárata előtt három egyforma 
kisméretű irányjelző tábla mutatja, 
merre menjek. Fölöttük egy na-

gyobb, szlovák felirattal: SPOJENÁ 
ŠKOLA Gyulu Szabóa 1. A részle-
gek neve már két nyelven van fel-
tüntetve, mert hát a nevelés nyelve 
kizárólag magyar. Kissé groteszk ez 
az útbaigazító szóözön, ám ki bán-
ja. Megszoktuk már, ezt várja el az 
állami regula. Benyitok. Tudom az 
illemet, az intézmény igazgatójánál 
kell bejelentkeznem. Várt ugyan, 
mert Kulcsár Rózsika elintézte, 
hogy fogadjon, de éppen sürgős 
elintéznivalója akadt, ezért fél óra 
türelmet kért tőlem. Én meg azt 
kértem, engedje meg, hogy addig 
bemehessek valamelyik osztályba. 
Szívesen áttessékelt „Bea néni” osz-
tályába, épp abba a kis helyiségbe, 
amelyikbe Veronika is jár, de pec-
hemre ő éppen hiányzott. Viszont 
meglepetésemre itt egy régi isme-
rősömmel, László Irénkével talál-
tam magam szemben. Úgy tartot-
tam őt számon, mint a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Vass Lajos 
Kórusának egyik tagját, azokból az 
időkből, amikor a párkányi vendég-
szerepléseiket és a hétvégi próbái-
kat szerveztem. Nem tudtam, hogy 
Irénke gyógypedagógus, és annak 
az iskolának volt alapító igazga-
tója, amelyik iránt éppen érdek-
lődöm. Beszélgetésünk folyamán 
meglepő dolgok derültek ki. Töb-
bek között az is, hogy iskolájuk az 
egyetlen magyar nevelési nyelvű 
intézmény Szlovákiában, amelyik 
közepesen és súlyosan fogyatékos 
gyerekek nevelésére (oktatására), 
illetve készségfejlesztésére specia-
lizálódott. 

A speciális, régebben kisegítő 
iskolákat ma három csoportba so-
rolják, amelyeket „variánsok”-nak 
neveznek: A. variáns az enyhén, B. a 
közepesen és C. a súlyosan sérültek 
iskolája. Ezekbe az iskolákba beso-
rolandó gyerekeket a régi szakiro-
dalom gyenge elméjűekként emle-
gette és debilis, imbecillis, valamint 
idiótaként csoportosította őket, 
egészen a hetvenes évek közepé-
ig. E kifejezések ma már nemcsak 
hogy nem állják meg helyüket, ha-
nem sértő, sőt megalázó kicsengé-
sük miatt el is vetendők. 

Információim szerint az ún. ki-
segítő iskolák (szlovákul osobitné 
školy) enyhén fogyatékos gyere-

kek számára az iskolahálózat része-
ként már a hatvanas években tért 
hódítottak, és lehetőséget adtak 
a gyerekek anyanyelvű oktatásá-
ra-nevelésére is. Dél-Szlovákiában 
leginkább a szlovák iskolák magyar 
tagozataiba sorolták be őket, de 
létrejöttek önálló magyar tanítá-
si nyelvű iskolák is. Viszont a köze-
pesen és súlyosan sérült gyerekek 
iskolája csak Pozsonyban, Nyitrán 
és Trenčianská Teplán működött, 
azaz működik ma is, szlovák nyel-
ven. A magyar családok sérült gye-
rekei számára ilyen iskola nem nyílt 
1988-ig, holott a törvény előírta, 
hogy „mindenki, aki embernek szü-
letett” képezhető, és 18 éves korá-
ig joga és kötelessége állapotának 
megfelelő nevelésben (oktatás-
ban), képességfejlesztésben része-
sülni. Akár anyanyelvén is. De hát 
hogyan is másként? Ezt tudta meg 
a nagyudvarnoki Makki Rozália, a 
fent említett Veronika édesanyja. 
Először a kommunista párt járási 
bizottságához fordult kérelemmel, 
ahol személyesen a fő elvtárstól, aki 
bár magyar ember volt, otromba 
elutasító választ kapott. Szó szerint 
ezt mondta: „Majd pont a gyüge 
gyerekeknek fogunk magyar iskolát 
nyitni Dunaszerdahelyen.” El lehet 
képzelni, mit érzett a támogatásért 
hozzá forduló anya e szavak halla-
tán. Ám nem olyan fából faragták 
őt, hogy az első arculcsapás miatt 
meghátráljon. Elment Pozsony-
ba, az iskolaügyi minisztériumba, 
hogy a magyar iskolák felügyele-
téért felelős főosztály vezetőjétől, 
Fibi Sándortól kérjen segítséget. 
Talán meg is lepődött, amikor Fibi 
az iskola megnyitására vonatkozó 
engedélyt teketória nélkül meg-
adta. Hogy mit kapott azért, mert 
a basáskodásáról hírhedt pártkori-
feus álláspontját semmibe vette, az 
most legyen mellékes. Fő, hogy az 
iskola megnyitásának lehetősége 
törvényessé vált. Igény volt rá több 
család részéről is, most már csak 
megfelelő épületet és szakképzett 
pedagógust kellett találni. Ez utób-
bit hol kereshették volna másutt, 
mint valamelyik kisegítő iskolában? 
És megtalálták.

(folytatás a következő számban)

Ballagási kép: az első végzősök  a készségfejlesztő osztályból
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300 évvel ezelőtt történt 

Kompromisszum Szatmáron
„H át ez-e jutalma a hazáért és szabadságért vért ontó dicsoségnek? Ez-e az értelme nem csak 

a confoederationknak, hanem a régi magyar nemzet törvénye természetének?
(II. Rákóczi Ferenc)

A csaknem nyolc éve tartó sza-
badságharc már a végnapjait élte, 
amikor Vay Ádám kuruc udvari 
főmarsall vajai kastélyában 1711. 
január 31-én érdekes találkozóra 
került sor. A résztvevő felek II. 
Rákóczi Ferenc, Magyarország 
vezérlő fejedelme és Pálffy János 
gróf, a császári hadak magyaror-
szági főparancsnoka voltak. A ta-
lálkozó nehezen jött össze. Károlyi 
Sándornak, Szatmár megye örökös 
főispánjának, a vezérlő fejedelem 
egyik legbefolyásosabb emberé-
nek sokat kellett fáradoznia azért, 
hogy Rákóczi tárgyalóasztalhoz 
üljön a Magyarországon és Erdély-
ben 1711 elejére kialakult katonai 
és politikai helyzetet a lehető leg-
békésebb módon megoldani akaró 
labanc tábornaggyal. 

*

1703 tavasza óta nagyot fordult 
a világ. Akkor, májusban, a Rákó-
czi Ferenc és Bercsényi Miklós 
által aláírt brezáni kiáltvány had-
ba hívta a török kiűzése után jobb 
időket váró, ám helyette az osztrák 
zsarnokságot nyakába kapó, s azt 
hamar megelégelő „megbántódott 
nemzet” minden rendű lakosát. 
Amikor június 16-án II. Rákóczi 
Ferenc Vereckénél ténylegesen át-
lépte Magyarország határát, „mint 
Caesar a Rubicont”, a Felső-Tisza 
vidéke több településén már lo-
bogtak a Lengyelországból néhány 
héttel korábban hazaküldött „Cum 
Deo pro Patria et Libertate” fel-
iratú zászlók. A „föld népe” várta 
a „fejét”. S az meg is jött. Elkez-
dődött a nagy kísérlet: „a törvény-
telen és szenvedhetetlen iga alól” 
való felszabadító harc.

Az első évek az egyre duzzadó 
kuruc tábor fölényének jegyében 
teltek el. Ez persze elsősorban 
nem Rákóczi vezérei hadi tudo-
mányának volt köszönhető, sokkal 
inkább annak, hogy az 1701-ben 
kirobbant spanyol örökösödési há-
ború miatt a császári csapatok dön-
tő többsége a Bécs felé nyomuló 
franciák és bajorok ellen harcolt. 
A XIV. Lajossal szövetséges Rákó-

czinak a szabadságharc kezdetén 
jóformán csupán a császári hely-
őrségekkel kellett megküzdenie. 
Nem véletlen, hogy a Rákóczi-sza-
badságharcon az első komoly sebet 
nem is Magyarországon ejtették, 
hanem a Duna mellett fekvő ba-
jorországi Höchstädtnél. Itt 1704. 
augusztus 13-án a francia-bajor 
sereg súlyos vereséget szenvedett 
a Savoyai Eugén vezette császári 
és a lord Marlborough irányította 
angol csapatoktól. Ezzel szerte-
foszlott a nagy álom: arról, hogy 
Bécs városát a Napkirály és Rákó-
czi hadai közösen vegyék ostrom 
alá. Ráadásul Rákóczi elszigete-
lődött, s az amúgy sem túl magas 
francia pénzbeli segély pedig a 
minimálisra apadt. I. Lipót császár 
ugyanakkor egyre több új hadosz-
tályt tudott átcsoportosítani a „re-
bellisek” ellen. Ennek ellenére 
1705 végére Rákóczi kezére került 
Magyarország területének jelen-
tős többsége. A kurucoknak még 
a sokáig „fatalis terrá”-nak tartott 
Dunántúlon is sikerült megvetni 
a lábukat, ellenben az Erdély el-
foglalására tett kísérlet a Zsibónál 
elveszített csatával meghiúsult. 
II. Rákóczi Ferenc jelentős poli-
tikai sikereket is elért: 1704-ben 
Gyulafehérváron Erdély fejedel-
mének, 1705-ben Szécsényben a 
magyar rendek konföderációjának 
képviselői Magyarország vezéré-
nek (a kettő összekapcsolásából 

keletkezett a „vezérlő fejedelem” 
kifejezés) választották. Az I. Lipót 
halála után összehívott szécsényi 
országgyűlésen megkezdődött a 
kuruc állam új hatalmi és gazdasági 
szerveinek kiépítése. A szabadság-
harc azonban fokozatosan súlyos 
gazdasági, katonai és politikai vál-
ságba került. Az 1707. évi ónodi or-
szággyűlésen Rákóczinak már saját 
vármegyei ellenzékével kellett 
szembenéznie. A véres leszámo-
lás után az országgyűlés kimondta 
a Habsburg-ház (személyesen I. 
József) trónfosztását, ami lehetővé 
tette, hogy a magyar trónt jelentős 
fegyveres segítség reményében 
valamilyen külföldi fejedelemnek 
kínálják fel. A kuruc diplomácia 
azonban nem járt sikerrel. A franci-
ák sorozatos vereségeket szenved-
tek a spanyol örökösödési háború 
frontjain. A Napkirály 1709-ben 
teljesen beszüntette Rákóczi anya-
gi támogatását. Az új potenciális 
szövetségesek, I. Péter orosz cár, 
a Porta és a tatár kán sem nyújtot-
tak semmi kézzelfoghatót. A trónra 
kiszemelt bajor választófejedelem, 
illetve porosz trónörökös közül 
egyik sem lett magyar király. XI. 
Kelemen pápa pedig Rákóczi elle-
ni fellépésre szólította fel a katoli-
kus klérust. 

1708 februárjában I. József ösz-
szehívta Pozsonyba az ún. labanc 
országgyűlést, ezzel elbizonytala-
nította a fejedelem oldalán harcoló 

nemesek egy részét. Ugyanezen 
év augusztusában Rákóczi serege 
katasztrofális vereséget szenvedett 
Siegbert Heistertől a Vág mentén 
lezajlott trencséni csatában, ami 
végképp megpecsételte a szabad-
ságharc sorsát. Egyre többen hagy-
ták el a vezérlő fejedelem zászla-
ját. S még tetézte a bajt, hogy az 
országra rázúdult a „fekete halál”. 
A pestisjárvány 1709–1710-ben 
csaknem félmillió áldozatot köve-
telt, alaposan megtizedelve a fel-
kelők táborát. A császári seregek 
ezzel párhuzamosan fokozatosan 
visszavették a kurucok által addig 
birtokolt területeket. 1710–1711 
fordulóján már csupán Északkelet-
Magyarország képezte Rákóczi bá-
zisát. A vezérlő fejedelem azonban 
még mindig bízott a Nagy Péterrel 
1707 szeptemberében kötött varsói 
szerződésben foglalt orosz ígére-
tekben…  

*

II. Rákóczi Ferenc rossz elője-
lekkel érkezett a vajai találkozóra. 
I. Péter bizalmasa, Dolgorukij her-
ceg közölte vele: amennyiben az 
Oszmán Birodalom háborút indít 
Oroszország ellen, a cár semmi-
lyen, a császár ellen irányuló akció-
ban nem vehet részt.

A szabadságharc vezetője nem 
először találkozott a bécsi udvar 
képviselőivel. Már a 17. századi 
Habsburg-ellenes mozgalmak-
ban gyakorlattá vált, hogy szinte 
a fegyveres harccal egy időben a 
felek felvették egymással a tár-
gyalás fonalát. Ezúttal sem történ 
másként: I. Lipóttól Széchényi 
Pál kalocsai érsek már 1704 elején 
felhatalmazást kapott a Rákóczival 
való tárgyalásra. Előbb Gyöngyö-
sön, majd Selmecbányán zajlot-
tak megbeszélések – különösebb 
eredmény nélkül. 1706-ban már 
a spanyol örökösödési háborúban 
a Habsburg Birodalommal szö-
vetségben harcoló nyugati tenge-
ri hatalmak, Anglia és Hollandia 
diplomatái is beavatkoztak a tár-
gyalásokba. Nagyszombatban arra 
próbálták meg rávenni Rákóczit, 

II. Rákóczi Ferenc Pálffy János



17Pedagógusfórum    Történelmi évforduló / Sikereink

Az Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium négy diákja – Lőrincz Gabriella, Gyebnár Gábor, Tóth Gábor és Zahorec Zsolt 
– lehetőséget kapott arra, hogy iskolájukat képviselve, részt vegyenek egy Budapesten megrendezett, az Európai Unióval kapcsolatos 
nemzetközi vetélkedőn. Felkészítő és kísérő tanárunk Tóth Tibor volt.

2011. március 9-én, reggel utaztunk a magyar fővárosba, majd a Kós Károly Kollégiumban kaptunk szállást. A verseny 16.00-kor 
vette kezdetét a kollégium színháztermében. A vetélkedőn tizenegy csapat vett részt, ebből egy felvidéki és egy erdélyi csoport. A 
zsűrit egyetemi professzorok alkották. A verseny két fordulóból állt. Az első fordulóban az európai intézmények funkcióit kellett 
bemutatni. A feladatok megoldására csupán néhány percet kaptunk, majd amikor lejárt az idő, válaszaink a zsűrihez kerültek és a 
kivetítőn figyelemmel kísérhettük az oda folyamatosan felkerülő eredményeket. A két forduló közt a vendéglátók egy kis rágcsál-
nivalóval kedveskedtek nekünk, ám még jól ki se fújtuk magunkat, a verseny máris folytatódott tovább. A második fordulóban az 
európai szervezetek működését és elnökeit kellett jellemeznünk. Ennek befejezése után minden csapat izgatottan várta az ered-
ményhirdetést.

Az első helyen az erdélyi csapat, a székelyudvarhelyi gimnázium végzett. Csapatunk nagyon izgatott volt, de mikor kimondták, 
hogy a második helyezést értük el, nagyon-nagyon boldogok voltunk. Az emléklapot és a vásárlási utalványokat csapatunk nevében 
Tóth Gábor vette át. A kihirdetés után a csapatok tagjai a tömegbe vegyülve gratuláltak addigi vetélytársaiknak, majd újra egyesülve, 
minden gárda a saját tanárával hagyta el a mérkőzés helyszínét. Mi nagy vigyorral az arcunkon indultunk ünnepelni, majd a közös 
vacsora után fáradtan dőltünk ágyba. 

A következő napra már csak a pakolás maradt, majd a hazaút előtt még egy kis kiruccanás a Westendbe, ahol mozizásra és vá-
sárlásra is egyaránt időt tudtunk szakítani. Nagyon örülök annak, hogy én is ezen csapat tagja lehettem, s hogy ilyen eredménnyel 
tudtuk képviselni iskolánkat az anyaországban. 

Lőrincz Gabriella

Ipolysági gimnazisták sikere Budapesten

hogy válassza a békés megegyezés 
útját. Rákócziék ekkor 23 pontból 
álló követelést terjesztettek elő; 
ebben lényegében az abszolút kor-
mányzat által felszámolandó rendi 
alkotmány visszaállítását kívánták 
elérni. Ám a császári delegáció 
számára négy pont (több ország ga-
rantálja a megkötött békét; Erdély 
önállósága saját fejedelme alatt; az 
1861. évi soproni és az 1687. évi 
pozsonyi országgyűlési határozatok 
eltörlése, az Aranybulla ellenállási 
záradékának visszaállítása; az ide-
gen hadsereg kivonása) elfogadha-
tatlan volt. Megegyezés nem szü-
letett, a háború folytatódott.

Pálffy János labanc fővezér a 
vajai megbeszélésen közölte: I. 
József számára Rákóczi valameny-
nyi kérése, kikötése elfogadható, 
kivétel az Erdélyi Fejedelemség 
önállósága. Kérte a fejedelmet: 
írjon hódoló levelet a császárnak, 
s akkor I. József mind Magyaror-
szágnak, mind Erdélynek megadja 
„a törvényeken alapuló minden 
szabadságát”, továbbá közkegyel-
met a még hadban levőknek. Ha 
azonban Magyarország akadékos-
kodna, úgy járhat, mint Csehország 
1620-ban a fehérhegyi csata után. 

Rákóczi nem kért a felkínált 
kegyelemből, helyette 1711. feb-
ruár 21-én Lengyelországba távo-
zott, hogy újból az orosz segítségről 
tárgyaljon a cár megbízottaival. A 
béketárgyalások folytatásával Ká-
rolyi Sándort bízta meg, aki nagyon 
nehéz helyzetbe került. A többszö-
rösen meghosszabbított fegyver-
szünet lejárt. Vagy a kilátástalan 
háború mellett voksol (Pálffynak 
50 ezer katona állt rendelkezé-
sére, míg a kuruc sereg tulajdon-
képpen ekkorra már szétmállott), 
vagy elfogadja a felkínált békét. 
A szatmári főispán – Rákóczi tilta-
kozása ellenére, ugyanakkor kör-
nyezete támogatását élvezve – az 
utóbbit választotta. A Szatmáron 
gyülekező magyarországi és erdé-
lyi konföderátusok 1711. április 
29-én elfogadták a békepontokat, 
s az alig két héttel korábban várat-
lanul elhunyt I. József nevére el-

mondták a hűségesküt. A szatmári 
egyezményt egy nappal később, 
április 30-án szentesítették. Má-
jus 1-jén mintegy 12 000 kuruc a 
nagymajtényi síkon földbe szúrta a 
zászlót. A nyolc évig tartó szabad-
ságharc véget ért.

A szatmári béke néven ismert 
dokumentum 11 pontból áll. Tel-
jes amnesztiát ad minden résztve-
vőnek, beleértve Rákóczit is. Vele 
kapcsolatban annyit ír elő, hogy a 
kegyelem mellett biztosítja min-
den vagyonát Magyarországon és 
Erdélyben egyaránt. A hűségeskü 
letételére az okirat háromhetes ha-
táridőt ad, viszont a várait köteles 

azonnal átadni. Ha külföldön akar 
élni, azt is megteheti, ám a császár 
iránt hűséget kell tanúsítania.

A szatmári kiegyezés nem a 
győzők diktátuma volt, hanem egy 
kompromisszum – annak minden 
jó és rossz oldalával. Lemondást 
jelentett bizonyos politikai célok-
ról, ugyanakkor visszaszerezte a 
magyar államiság jelentős részét. 

II. Rákóczi Ferenc ennek elle-
nére a szatmári békét nem fogadta 
el. Számára más út nem maradt, 
csak az önként vállalt számkive-
tettség.

Pelle István

Károlyi Sándor A szatmári békeokmány az aláírásokkal
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A szenci magyar tanítási nyelvű 
alapiskolai oktatás hat évtizede

Fantasztikus sebességgel rohan az idő, egyszerűen meg-
állíthatatlan annak zuhataga. A napokban – egészen 
pontosan április 2-án – Szencen is sokszor felemleget-
ték e mindennapi életünkben olyannyira gyakori meg-
állapítást. Szóltak minderről idősebbek, középkorúak és 
az ifjabb generációhoz tartozók is, akik részt vettek azon 
a megható, csodálatos ünnepségen, melyet a magyar 
nyelvű alapiskolai oktatás hatvanadik évfordulója alkal-
mából rendeztek a Napfényes tavak városában.

Végh Miklós, egykori igazgatót Takács Erika, 
megbízott igazgatónő köszönti

Rögvest az elején leszögezen-
dő, hogy az emlékezők, az ünneplők 
egy valóban fantasztikus hangvitelű 
kultúrműsornak lehettek szemlé-
lői az istentiszteletet követően. Az 
alapiskolások a város művelődési 
központjában telt ház előtt színvo-
nalas kultúrműsorral kedveskedtek 
mind jelenlegi, mind volt pedagó-
gusaiknak, de éppúgy mindazok-
nak, akik jelenlétükkel megtisztel-
ték ezen megható emléknapot a 
városban. Szencen ugyanis hatvan 
évvel ezelőtt ismét kinyithatta ka-
puit a magyar tanítási nyelvű iskola. 
Történt mindez az 1950/51-es tan-
év első tanítási napján, azaz 1950. 
szeptember 1-jén. Akkoriban – ter-
mészetesen – még egészen más 
jellegű felépítéssel láttak hozzá az 
oktatáshoz a pedagógusok, teljesen 
más feltételek és körülmények köze-
pette vitték az iskolába nebulóikat 
a szülők, nagyszülők, de az biztos, 
hogy nagyon boldogan. Hiszen is-
mét anyanyelvükön tanulhattak a 
szenciek, mondták örömmel anyu-
kák, apukák és nagyszülők egyaránt. 
Az úgynevezett beindító tanévben 
öt évfolyammal kezdődött meg az 
oktatás az iskolában, melynek hiva-
talos neve Magyar Nyelvű Nemzeti 
Iskola volt, igazgatója pedig Kipke 
Georgina. Az írást és olvasást elsa-
játítani kezdők együttesen negy-
venheten jöttek össze: 19 lány és 
28 fiú. Az osztályfőnöki szerepet
Jungkönig Sarolta kapta, aki a gye-
rekekkel megszerettette a magyar 
nyelv és beszéd csodálatos elemeit, 
valamint a mértant, az írást, az érte-
lemgyakorlatot is. Az elsősökön kívül 
a magyar tannyelvű iskolába jártak 
nagyobb diákok is, a második és a 
harmadik összevont osztály volt 39 
tanulóval, míg a negyedik az ötödik-
kel társult 32 diákot összevonva egy 

osztályban. Mindenképpen említést 
érdemelnek azok a pedagógusok, 
akik ott bábáskodtak a szenci ma-
gyar alapiskolás kezdeteknél. A már 
említett első osztályos főnöknőn 
kívül a második-harmadik évfolyam 
vezetője Jánosovics Gusztávné volt, 
míg a negyedik–ötödik évfolyamot 
Kipke Györgyi vezette nagy szakér-
telemmel.

Az iskola megnevezésének 
változásai is érdekesen alakultak az 
egyes tanévek során. Az 1950/51-es 
tanévben Vegyes Nemzeti Iskola-
ként szerepelt, majd egy évvel ké-
sőbb már Magyar Nyelvű Nemzeti 
Iskola lett a magyar tannyelvű intéz-
mény hivatalos megnevezése. An-
nak felsőfoka a Vegyes Középiskola 
megnevezést kapta, az 1953/54-es 
oktatási évben Nyolcéves Magyar 
Tannyelvű Középiskolaként műkö-
dött az intézmény. 1957/58-ban az 
alaptagozat nyolcéves volt, míg a 
felső tagozat 3 éves, így logikusnak 
is tűnik a Tizenegyéves Középiskola 
megnevezés. 1960/61-től Kilenc-
éves Alapiskola lett a szenci is, majd 
egészen 1984/85-ig, ekkor követ-
kezett be az újabb névváltoztatás 
Alapiskolára – amikor a kötelező 
évfolyamszám nyolcra csökkent. 
Az 1997/98-as tanévtől ismét ki-
lenc év az alapiskola kötelező évfo-
lyamszáma.

Az eltelt hat eredményes évti-
zed kapcsán természetesen szólni 
kell azokról is, akik az iskolát türe-
lemmel, kitartással és nagy-nagy 
szakértelemmel igazgatták. Vagyis 
következzen az igazgatók névsora: 
Kipke Georgína, Margitfalvy József, 
Polák Imre, Párkány Antal, Herdics 
János, Farkas Ferenc, Végh Miklós, 
Kovács Péter, ismét Végh Miklós, 
Vincze Erzsébet, Metzner Zoltán, 
Takács Erika.

A szenci magyar alapiskola ta-
nulóinak a létszáma a múlt század 
hatvanas éveinek közepe táján 
érte el a csúcsot, amikor 717 diákot 
mondhatott magáénak az oktatási 
intézmény. Ma 173 tanulója van az 
iskolának...

Takács Erika igazgatónő elmon-
dása szerint mélyen fejet kell hajtani 
azok előtt, akik az ötvenes évek ele-
jén érezték, hogy össze kell fogni az 
anyanyelvi oktatás érdekében. „Ne-
kik köszönhetően ünnepelhettünk 
most, mégpedig egy ilyen gyönyö-
rű jubileumot. Mi naponta azért és 
azon tevékenykedünk, hogy a mai 
kaotikus világunkban legyenek fo-
gódzók, biztos tájolási pontok, le-
gyenek ünnepeink, és megmarad-
jon, megerősödjön a közösségünk. 
Amíg lesz magyar nyelvű oktatás, 
lesznek ünnepeink és örömeink“– 
mondta az igazgatónő.

A templom melletti iskola egy-
kori diákjainak életpályái igencsak 
sokrétűen alakultak. Az exdiákok kö-
zül lettek pedagógusok, politológu-
sok, villamosmérnökök, vegyészek, 
orvosok, operaénekesek, fordítók, 
szociális tanácsadók, közgazdász-
ok, lelkészek, újságírók, fizikusok,
kutatók, gyógyszerészek… És a sok-
színűséget még folytatni lehetne. 
Rengeteg főiskolai-egyetemi vég-
zettségű volt szenci magyar alapis-
kolás diák éppen pedagógus lett. S 
kik azok, akik a szenci magyar alap-
iskolában huszonöt éven át – vagy 
még annál is huzamosabb ideig 
– oktattak, oktatnak? Íme a gazdag 
névsor: Algayer József, Balajti Er-
zsébet, Dolán Ágota, Gőgh Gizella, 
Győri Viktória, Hoksa Szidónia, Jan-
kó Ilona, Jasaň Szerén, Jánosovics 
Rozália, Katona Roland, Katona Vik-
tória, Klenovič Éva, Kovács Margit, 
Mészáros Erzsébet, Mészáros Lász-

ló, Mészáros Katalin, Polák Margit, 
Simon Piroska, Tóth Anna, Varga 
Margit, Végh Miklós, Polák Margit 
(könyvtáros). Ezek a pedagógusok a 
jeles évforduló alkalmából emlékla-
pot vehettek át Takács Erika igazga-
tónőtől.

A színvonalas kultúrműsort kö-
vetően az ünnepi délután résztve-
vői a művelődési otthonból az alap-
iskola épületéhez mentek át, ahol 
az udvarban kopjafaavatásra került 
sor, majd pedig az épületben egy 
kiállítás megnyitására – és sok-sok 
emlékezésre a kötetlen beszélgeté-
sek során.

Végezetül pedig még néhány 
gondolat Takács Erika igazgatónőtől: 
”Szívet melengető érzés végignézni 
azon tanulóink életpályáját, akik eb-
ben az intézményben kapták meg 
az alapokat, s ezzel, az anyanyelven 
szerzett tudással felvértezve tudtak 
érvényesülni, tudták úgy alakítani 
az életüket, hogy hivatásukban si-
keres, eredményes, elégedett fel-
nőtté váljanak. A mi munkánk akkor 
eredményes, ha tanítványaink gyer-
mekeiket kézen fogva visszatérnek 
egykori alma materükbe.”

Susla Béla

A Ballán lányok is az iskola 
tanítványai, most már 

operaénekesnek tanulnak
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Ötévesek vagyunk
Mivel most zajlik az öt-hatéves gyermekek iskolába való beíratása, sokan erre az eseményre 

fókuszálnak. Ebben az esetben nem erről van szó. Öt éve alakult meg Galántán  
a Mentálisan Sérülteket Segítők Társulása Pék Anna vezetésével.

Időrendi sorrendben ezt az 
együ� töltö� öt évet nehezen
lehetne részletekre bontani. 
Több oldalon férne csak el, mi 
minden is történt ebben a vál-
tozatos, sokrétű, számos ese-
ményt felölelő öt évben.

A mentálisan sérült fiatalja-
ink életében az öt évvel ezelő�i
hideg, fagyos január örömteli 
várakozást és mint később ta-
pasztaltuk, szívderítő meleg-
séget, vidámságot hozo� .Első
perctől kezdve tapasztaltuk a 
hat fiatal összetartását, kibon-
takozásukat, kitárulkozásukat. 
Zenehallgatás, tánc, festés, 
éneklés stb. a heti egyszeri ösz-
szejöveteleken. Majd később a 
kézműves foglalkozások kötöt-
ték le figyelmüket. Köszönet a
galántai pedagógusoknak, akik 
kezdetben segíte�ek ezekben a
szárnybontogatásokban.

Látva fiataljaink buzgósá-
gát, már jeleneteket is tanul-
tak, szavaltak, műsorral ked-
veskedtek két alkalommal is a 
helyi Pátria nyugdíjas o�hon
lakóinak. Nem kis meglepetés-
re saját készítésű munkákat is  
vi�ek  ajándékba. Mindinkább
megmutatkozo�, hogy jó nekik
együ� lenni.  A sikeres év meg-
koronázása az ötnapi kovács-
pataki kirándulás volt.

Megszülete� a gondolat,

hogy versmondó fesztivált 
szervezzünk. Több kerületből 
jelentkeztek a versmondók, ami 
már szintén két alkalommal va-
lósult meg, hatalmas sikerrel.

Évről évre ügyesednek fia-
taljaink. A kézműves foglalko-
zások kitartó irányítója, László 
Ildikó pedagógus. Irányításá-
val figyelemre méltó munkák
kerülnek ki kezük alól .Gyako-
rolják az üvegfestést, gyöngy-
fűzést, batikolást, nemezelést 
stb.

Egy régebbi szívmelenge-
tő emlék kívánkozik ide. Egy 
alkalommal meghívták cso-
portunkat Pozsonyeperjesre. A 
kérés: fiataljaink tanítsák meg
nemezelni az o�ani iskoláso-
kat. Igen, az élet felkínált ilyen 
lehetőséget is. Szerete�el vár-
tak, szerete�el mentünk. Tehát
ado� volt a cél: megismertetni
az alapiskolás gyermekeket a 
nemezelés „tudományával”.  A 
megnyerő, nyílt tekintetű, ara-
nyos, fegyelmeze� kis nebulók
gyorsan munkához is lá�ak.
Hamar elsajátíto�ák a techni-
kát, minden gyermek három-
négy figurát is készíte�, fantá-
ziájuk nem ismert határokat. 
Leírhatatlan volt a kölcsönös 
sikerélmény. Megállapíto�uk, 
„így kerek a világ!“. A borús 
időjárás ellenére, derűs, nap-

fényes lélekmelegítő délutánt 
éltünk meg akkor.

És most i� a jelen. A farsang
kínálta lehetőséget kihasznál-
va a Galántai Mentális Sérül-
teket Segítők Társulása újból 
megszervezte a Farsangi bált, 
a taksonyi TAXON vendéglő-
ben, melyre a dunaszerdahelyi 
társulás fiataljai hozzátartozó-
ikkal, barátaikkal együ� szép
számmal jelentek meg. Így már 
viszonozha�uk az ő kétszeri
meghívásukat. Hozták ők is 
az ajándékokat. Gyűltek a tá-
mogatást kifejező ajándékok a 
tombolához.

Ha már papírra vetődö�
egy kellemes emlék a közel-
múltból, most egy kevésbé 
örömteli esemény kínálkozik 
ide. Személyes megkereséssel 
fordultunk a helyi KAUFLAND 
vezetőségéhez, tudnák-e támo-
gatni ezt a rendezvényt, egyút-
tal átadva a báli meghívót is. 
Mivel nem volt egyértelmű a 
válasz, a hét folyamán még két-
szeri személyes érdeklődéssel, 
négy alkalommal telefonhívás 
útján vártuk a választ. Végül az 
utolsó napon történő érdeklő-
désünkre adták át az üzenetet, 
a vezérigazgató és a helyi ve-
zetés döntésére hivatkozva az 
– elutasítás volt. Mi nagy nai-
van beterveztük, hogy a bécsi 

székhelyű Nestlé cég ajándék-
csomagjai mellé 2-2 db naran-
csot is teszünk. Ez a 14 db gyü-
mölcs (7 személy részére) 2,10 
euróba került volna a cégnek. 
Tudomásul ve�ük, hogy ez az
összeg esetleg „megrendíte�e“
volna a multi cég gazdasági fo-
lyamatát… De az elutasításnak 
ilyen formája, stílusa példátlan, 
otromba. Hogy mi  mégis hi-
szünk abban,hogy „így kerek 
a világ“ ez annak tudható be, 
hogy a KAUFLAND épületé-
ben dolgozó magánszemély, 
nevezetesen Deák Erika, továb-
bá a taksonyi kisüzletek vezetői 
és még sok-sok magánszemély, 
emberi hozzáállástól vezérelve 
küldtek ajándékokat a tombola 
gazdagításához. Mindenkinek 
külön-külön köszönet!

A báli hangulat egyébként 
remek volt, a jó zene ritmusára 
szinte állandóan foglalt volt a 
táncparke�. Kulturált, jó han-
gulatú, vidám bál volt. A sike-
resség abból is lemérhető, hogy 
hajnali fél háromkor le� vége.

Köszönetünket fejezzük ki 
azoknak is, akik  jelenlétükkel 
megtisztelték ezen rendez-
vényt, akik hozzájárultak az est 
sikeréhez, a jó hangulathoz.

Bencze Piroska

Barátságos sportnap
A nemeskajali iskolások izgatottan várták április közepét. A vágai iskolától ugyanis barátságos sport-

napra kaptak meghívást.

Mindenki izgatottan várta az autóbuszt, amely elvitt minket a szomszéd község „nagy” iskolájába. 
Czakó Attila, az iskola igazgatója bemutatta a gyerekeknek a jól felszerelt osztályokat, szaktantermeket, 
műhelyt, tornatermet, a folyosón pedig megtekinthettük a csodálatos színes rajzokat, kézimunkákat. A pedagógusok ezt a rövid időt is ki-
használták arra, hogy tapasztalatot cseréljenek, ötleteket adjanak egymásnak. Időközben az esős időszak után végre a nap is kisütött, így 
semmi akadálya sem volt a kinti sportjátékoknak. A két iskola csapata fociban, floorballban és pingpongban mérte össze erejét, s míg a fiúk 
rúgták a bőrt, a lányok Adamec Darina felügyelete alatt húsvéti tojásokat készítettek szalvéta-technikával. Közben az iskola tízórait és frissítő-
ket szolgált fel a résztvevőknek. A versenyekbe mindenki bekapcsolódott, hol egyik, hol másik csapat teljesített jobban.

A sportnap végén a rendezvényt Szalay Nándor polgármester is megtisztelte. Reményét fejezte ki, hogy, többször is találkozik még a két 
iskola, akár sport-, akár más rendezvényeken., s talán néhányan ahhoz is kedvet kapnak, hogy ötödiktől ebbe az iskolába járjanak. 

A nap végén a gyerekek és pedagógusok emléklapot, serleget és kulcstartókat kaptak. Az ajándéknak mindenki nagyon örült. Tulajdon-
képpen nem is az volt a lényeg, ki a jobb, ki a gyengébb, ezzel a nappal mindenki, felnőtt és kisdiák is, egyaránt csak nyert. 

Futó Mária
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Tankönyvek ennyi hibával?
(Véleményem az új, Biológia a gimnáziumok 1. osztálya számára, illetve az ugyancsak új,
Kémia a gimnáziumok 1. osztálya számára c. tankönyvfordításokról)

A minap a könyvespolc-
ról leemeltem egy élénk na-
rancsszínű kötetet.

Kedves emlékem, sokat for-
gattam annak idején, amikor 
megjelent. A Hűség nyelvéről 
van szó. Nosztalgiával futot-
tam át a fejezeteket, átbön-
gészve a lábjegyzeteket, és 
megdöbbenve tapasztaltam, 
hogy a „minap harminc éve” 
(régi füleki gimnazisták értik 
az idézőjelet), de legalábbis 
huszonöt éve mind ennek.

Jól emlékszem gimnazista 
éveimre, amikor a Csehszlo-
vák Rádió magyar adásában 
riportereinknek természetes-
nek látszó módon kellett meg-
erőszakolniuk anyanyelvün-
ket – számot adni a busincei 
efsz hektárhozamairól, a 
rozsnyavai fejőnők tervteljesí-
téséről vagy épp a kimondha-
tatlan moldava nad bodvoui 
borüzem békeharc-sikerei-
ről. No, egy ilyen miliőben je-
lent meg 1985-ben a Madách 
Könyv- és Lapkiadó gondozá-
sában, Zalabai Zsigmond szer-
kesztésében A hűség nyelve 
– csehszlovákiai magyar írók 
az anyanyelvről című gyűjte-
mény –, ezúton is őszinte tisz-
telet érte. Nekünk, akkori gim-
nazistáknak, lázadásunkat 
segített beazonosítani. Ön-
magában persze a könyv nem 
lett volna ehhez elegendő. Is-
kolánk, a Füleki Gimnázium, 
jó útravalót adott, de nem-
csak ehhez, érzékennyé tettek 
bennünket tanáraink nemzeti 
dolgaink alakulására is. Ma-
gyar matematikát, magyar bi-
ológiát, magyar kémiát tanul-
tunk. Magyarul lettünk felnőtt 
emberek. Így tudtuk könnyen 
folytatni tanulmányainkat 
idegen nyelven – szlovákul, 
csehül vagy lengyelül, bol-
gárul esetleg oroszul – ki-ki a 
maga sorsa szerint. Az itt szer-
zett tudatosságnak köszönhe-

tően nem alakult ki gondolko-
dásunkban fogalomzavar. Ezt 
a nemzetfilozófiát erősítették
meg bennünk A hűség nyelve 
szerzői is.

De miért is ez a nosztalgi-
ázás?

Gyakorló pedagógusként 
– gondolom, kollégáim nevé-
ben is fogalmazhatok – esszük 
a tanügyi reform keserű ke-
nyerét nap mint nap. Már so-
kadszor szembesülünk azzal 
– farral a vályúnak helyzettel – 
hogy előbb volt iskolaprogra-
munk, tantárgykompetencia-
tervezetünk, mint tisztességes 
tankönyveink, pedig aki ko-
molyan veszi ezeréves okta-
tásügyünk tapasztalatait, az 
jól tudja, hogy tankönyv nél-
kül nem lehet.

Persze, nem mindegy, hogy 
milyen a tankönyv – hát még 
a fordítás!

Az emlegetett könyvben 
megdöbbentem Hubik István 
írásának jelenlegi aktualitá-
sán. Cikkéből, leszámítva az 
akkori (1985!) kötelező ideo-
lógiai villantásokat – úgy ér-
zem, nem tanultunk semmit. 
A teljesség igénye nélkül áll-
jon itt néhány, részemről ma is 
aktuálisnak tartott idézet:

,,Tankönyvet az fordít jól, 
aki otthonos a tárgykörben és 
akinek megvan a kellő nyelv-
készsége. A szakmai pontos-
ságra törekvés ürügyén men-
tegetni szokták a fordítás 
nyelvi hibáit. Pedig nem lehet 
szakmailag sem pontos az, 
ami nyelvileg nem világos , 
nem szabatos, és nem hang-
zik magyarul és magyarán… 
Ha egy gyatra magyarságú 
szépirodalmi fordítás kerül 
kezünkbe, legfeljebb félredob-
juk, de a gyerekeink… nem 
dobhatják félre a tanköny-
vet, hiszen attól függ az isko-
lai boldogulásuk (vagy abban 

gyökerezik a kudarcuk), ami 
aztán egész életükre kihat.”

„Bizonyság ez amellett, 
hogy mihelyt merünk magya-
rul gondolkodni, rögtön tu-
dunk fordítani is magyarra.”

„Annak idején Janus Pan-
nonius a «semminél a gyen-
ge is több» jelszóval ajánlotta 
Mátyás királynak egyik fordí-
tását… a tankönyvek fordítá-
sában mi ezt az elvet igazán 
nem tehetjük magunkévá, és 
határozottan el kell vetnünk.

Inkább az az elv vezéreljen 
bennünket, hogy a rossz for-
dítás, függetlenül az eredeti-
től, rossz könyv, és nem több, 
hanem végső soron kevesebb 
a semminél. Amely szöveg 
nem világos, nem érthető, il-
letve nemcsak egyféleképpen 
érthető, az egy tankönyvben 
rossz szöveg. Ha fordítás, rossz 
fordítás, és nem alkalmas esz-
köz a befogadó ismereteinek 
gyarapítására, sem gondolko-
dásának fejlesztésére.”

„De mire támaszkodjék a 
tankönyvfordító, miből okul-
jon, honnan vegye a mércét? 
Nos, nem tehet okosabbat, 
mint hogy valamilyen úton-
módon beszerzi a megfelelő 
magyarországi tankönyvet, és 
arra támaszkodik. Nyelvi szín-
vonal és terminológia szem-
pontjából jobb forrás nincs, 
rosszabbal pedig nem szabad 
beérnünk… Forrás, segéd-
könyv tekintetében nem lehet 
hát ok panaszra; van mihez 
nyúlniuk tankönyvfordítóink-
nak is, van hol eligazodást 
keresniük. A rátermettség 
mellett hajlandóság kérdé-
se az egész.” (Hubik István: A 
csehszlovákiai magyar fordí-
tás általános problémái. In: A 
hűség nyelve – csehszlovákiai 
magyar írók az anyanyelvről, 
Madách Könyv – és Lapkiadó, 
1985.,162-163. old,)

Ezek a gondolatok az új 
Biológia és Kémia gimnáziu-
mi tankönyvek* fordításának 
kapcsán jutottak eszembe.

Ne vegye senki személyes-
kedésnek, de a két tankönyv 
fordítása hagy némi kívánni-
valót maga után. A fordítót, 
Lacza Tihamért személyesen 
nem ismerem, nem is szeret-
ném bántani.

Valószínűnek tartom, 
hogy felkérést kapott – mint 
magyarul beszélő ember – a 
tankönyvek „lefordítására”. Ő, 
mint lelkes amatőr, jóindulat-
tal nekilátott és legjobb tudá-
sa szerint „áttette magyarra” a 
két tankönyvet. A probléma 
ezzel csak az, hogy fordítása 
nyomdába került, mindenféle 
nyelvi lektorálás – ellenőrzés 
nélkül, a tankönyv pedig a ti-
zenéves gimnazista tanulók 
padján landolt. No és persze a 
pedagógusén is.

Húsz éve tanítok gimna-
zistákat biológiára és kémiá-
ra. Megvallom, e két tanköny-
vet csak úgy tudom használni, 
hogy párhuzamosan el kell 
hozzá olvasnom a szlovák ere-
detit is. A szlovák nyelvű ki-
adás jó. Szlovák nyelven, szak-
nyelven gondolkodó és alkotó 
biológusok, vegyészek írták. 
A magyar fordítás rossz. Nem 
magyarul íródott. Tükörfordí-
tás. Sok helyen találunk a ma-
gyar nyelv törvényeit teljesen 
mellőző mondatokat, mon-
dat- és szószerkezeteket. A 
szakkifejezések újraalkotása 
pedig komolytalan.

De vegyük sorba a teljes-
ség igénye nélkül:

A fordító által használt 
nyelvezetben rögtön a tan-
könyv impresszumában elmé-
lyülhetünk.

Olyan szókapcsolatokat 
találunk benne, mint: „… a fel-
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vételek szerzőségének megál-
lapítása során” vagy ”nem rep-
rodukálható a jogtulajdonos 
beleegyezése nélkül” – való-
színűleg arra kell gondolnunk, 
hogy a kiadványt szerzői jog 
védi és engedély nélkül nem 
másolható.

Megtudhatjuk továbbá, 
hogy a fényenergiát a zöld 
festék – a klorofill nyeli el. Én a
zöld festékről eddig úgy tud-
tam, hogy kapura kell kenni, 
merthogy fotoszintézisre in-
kább a zöld színanyag alkal-
mas.

További zavarkeltésért 
nem kell messzire lapozni, 
mert az is világossá válik, hogy 
„a szerves anyagok, amelyeket 
a növény előállít az ún. elsőd-
leges biomasszát (primér pro-
dukciót) alkotják”. Ebben a 
mondatban a tankönyv erede-
ti verziója szerint új fogalma-
kat vezetünk be, ezért hasz-
nálat előtt egyértelműen kell 
definiálnunk őket. Helyesen
így lenne: A növények szer-
ves anyagot  állítanak elő. Ezt 
a folyamatot primér produkci-
ónak, termékét pedig elsődle-
ges biomasszának nevezzük.

Egy kicsit tovább lapozva 
az állatokról azt tudjuk meg, 
hogy: „vízhiány esetén néme-
lyek csökkentik aktivitásukat”. 
Helyesen úgy mesélhetnénk 
ezt el tudásra szomjas diákja-
inknak, hogy vízhiány esetén 
az állatok kevesebbet mozog-
nak, vagy mozgásuk lassul.

Magyartalanul hangzik a 
,,Dolgozzatok csoportokban 
és prezentáljátok megállapí-
tásaitokat!”

Nem lenne egyszerűbb, ha 
az utasítás után felszólítanánk 
a csapatokat, hogy mutassák 
be közös munkájuk eredmé-
nyét?

A botanikai szakkifejezé-
sek is új formát kapnak, a köz-
ismert szártagcsomó (nódusz) 
vagy szártag (internódium) 
idézőjelbe téve válik ,,csomó”-
vá és „csomóköz”-zé.

A halakról azt olvashat-
juk, hogy oldalvonallal ren-
delkeznek, „amellyel felfog-
ják a remegéseket” – ez lehet 

hogy így van a ragadozó ha-
lak esetében, amikor pánikba 
esett áldozataikkal találkoz-
nak, egyébként hullámokról 
és rezgésekről lenne itt helyes 
beszélni.

Nem mentes melléfogal-
mazásoktól a Kémia könyv 
sem. Kezdem rögtön az ele-
jén:

Nem értem, hogy lehet a 
„Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu” intéz-
ménynevet „Szlovák Köztársa-
ság Oktatásügyi, Tudomány, 
Kisérlet és Sport Minisztériu-
ma” névre cserélni.

De merítkezzünk meg a 
kémia gyönyöreiben is, bár az 
eredeti szóhasználatból nem 
mindig derül ki, hogy ott já-
runk.

Lássuk a bevezetőt a 8. ol-
dalon:

„A bemenő adatok, akár-
csak a kiszámítandó feladatok 
megoldásának eredményei, 
nincsenek összhangban az ér-
vényes számok alkalmazásá-
val”. Megjegyzem, nem igazán 
értem miről is van szó. 

Keressünk néhány szakki-
fejezést is.

„Atomi tömegegység” – az 
atomtömegegység helyett, 
érdekes az anyagmennyiség 
definíciója is: ,,a mintában ta-
lálható alaprészecskék szá-
mának meghatározására szol-
gál…” – mintha léteznének 
kiegészítő részecskék is. 

Móltömeg helyett követ-
kezetesen moláris tömeget al-
kalmaz. Alapvetően hibás – és 
nemcsak a fordítás miatt – a 
koncentráció meghatározása: 
,,anyagmennyiségkoncentráci
ó” (helyesen mólkoncentráció, 
vagy egyszerűen csak kon-
centráció) azt fejezi ki, hogy az 
az egységnyi térfogatú oldó-
szer az oldottanyagnak mek-
kora anyagmennyiségét tar-
talmazza.”

Alapiskolai tanulmá-
nyainkból emlékszünk rá, 
hogy ez nem így van. A 
mólkoncentráció ugyanis az 
oldott anyag anyagmennyisé-
gének és az oldat térfogatának 
hányadosa. Igaz, hogy a de-

finíció további részében már
helyesen szerepel ez az adat, 
de ezt csak mi, kémiai alap-
kurzuson már túljutott felnőt-
tek vesszük észre. A gyermek 
fejében viszont zavart kelt!

Haladjunk azonban to-
vább!

Megtudhatjuk, hogy a 
,,radionuklidokat” felhasznál-
ják az áramló folyadékok vas-
tagságának meghatározásá-
ra, vagy speciális növényfajok 
nemesítésére (növényneme-
sítési genetika). Helyesen nö-
vénynemesítésre, speciális 
fajok létrehozására (növényi 
géntechnológia), a folyadék 
vastagságát meg egyenesen 
nem értem – talán fizikus kol-
légáim igen.

Megtudtam azt is, hogy az 
orbitálokat újabban már „ato-
mi elektronpályáknak” fogom 
tanítani, azt hogy az elektron-
konfigurációt hogyan kellene
a könyv szerint definiálnom,
már leírni sem merem.

Nem marad érintetlen te-
rület a szervetlen kémia sem. 
El kell felejtenünk a binér ve-
gyületek fogalmát, helyette 
„az oxidációs szám kifejezé-
se kételemes vegyületekben” 
történik, bár az oxidációs szá-
mot inkább megállapítanám.

Szóba jönnek az „oxigént 
nem tartalmazó savak”, idéző-
jelezve szerepel a helyes „sa-
vanyú sók” elnevezés, helyette 
viszont következetesen rosz-
szul ismétlődik a hidrogénsók 
szlovák tükörfordítás.

Csemegézhetünk szórendi 
falatkákat is:

„Ha a kalcium-karbonát 
hevítését abbahagyjuk, el-
bomlása megáll – reakció nem 
folyik.”

Helyesebb lenne talán így: 
A kalcium-karbonát hevítés 
nélkül nem bomlik tovább. A 
reakció leáll.

A fordító nem feledkezik 
meg a manapság oly divatos 
agymosó ezoterikus hangu-
latkeltésről sem, ti. „a sók hid-
rolízisével kapcsolatos álta-
lános érvényű ismeretek azt 
teszik lehetővé, hogy megjó-
soljuk oldatának lehetséges 

kémhatását” (ha már kártya-
vetéssel nem megy!) – ebben 
az esetben valószínűleg a 
predpovedať szót fordította, 
alkalmazta hibásan.

Itt lassan fáradni kezdtem, 
de lankadó figyelmem új erő-
re kapott, amikor a csapadék-
képző reakciókról azt kellett 
megtudnom, hogy „kicsapási 
reakciók”. Ez meg becsapási 
fordítás!

Sorolhatnám még tovább 
az „acidi – alkalimetriás” titrá-
lástól kezdve a munkavédel-
mi szabályokon át (helyesen 
biztonsági szabályok) a folyé-
konytrágya-oldatig (talán táp-
oldatról van szó)… de már én 
sem tudom…

Végül nem szeretnék ki-
oktatni senkit, távol áll élet-
felfogásomtól, de szeretném 
megkérni a tankönyvek szer-
kesztőit, mielőtt nyomdába 
kerülne egy – generációk gon-
dolkodását, nyelvezetét befo-
lyásoló – tankönyv, juttassák 
el hozzánk, magyar nyelven 
tanító, gyakorló pedagógu-
sokhoz, legalább észrevétele-
zésre –, biztos vagyok benne, 
sokan szívesen segítenénk a 
„nagy ügyet” – akár ingyen is! 
– szívességből, anyanyelvünk, 
hazánk iránt tanúsított tiszte-
letből és szeretetből.

Merjünk végre magyarul, 
magyarán gondolkodni!

Benko Pál

*
Cím: Biológia a gimnázium 1. évfolyama 
számára
Szerző: doc.RNDr. Ušáková Katarína és 
kol.
Lektorálták: doc.RNDr. Viera Feráková 
a kol.
Kiadó: EXPOLPEDAGOGIKA,kft.Pozsony, 
első kiadás, 2010
Jóváhagyta  az SZK OM CD-2008-23197/
49085-1:912 szám alatt, ISBN 978-80-
8091-216-1
Fordítás: Mgr. Lacza Tihamér, 2010

Cím: Kémia a gimnázium 1. évfolyama 
számára
Szerző:prof.RNDr.Peter Silny PhD.és kol.
Lektorálták:prof.RNDr.Miroslav Prokša 
a kol.
Kiadó: EXPOLPEDAGOGIKA kft., Pozsony, 
2010, első kiadás
Fordítás: Mgr. Lacza Tihamér, 2010
Jóváhagyta a SZK OM 2010 - 494/2434-
1:5-919 szám alatt, ISBN 978-80-8091-
219-2
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Bölcs derű. A lélekbúvár pe-
dagógus professzor habitusának 
talán legjellemzőbb tulajdonsá-
gára utal ez a két szó. Szenve-
délyes hangú, magával ragadó 
előadásait ugyanis nem csupán 
a magas színvonalú szakmaiság 
és hozzáértés jellemezte, hanem 
egy sokat tapasztalt ember derűs 
bölcsessége is, „aki már az élet 
vizét átszűrte, átlépett a hordalé-
kon, és zsebében hordja a fényes 
köveket.”

Szellemesség, anekdotázó 
kedv, érzékletes gyakorlati pél-
dák, ragyogó humor szőtte át 
mondandójának pompás kel-

HOGYAN KEZDJÜNK HOZZÁ? 
A Magyartanárok Egyesületének nyári módszertani tábora, Szekszárd, 2011. július 4. – július 8. (hétfőtől péntekig)

Tisztelt Kollégák! 
Várunk minden, a magyartanítás ügye, az iskolai módszerek, a tanítási gyakorlat felfrissítése, a mai magyar irodalom taníthatósága iránt érdek-

lődő kollégát egy ötnapos nyári módszertani táborba. 1998 óta minden nyáron megrendezett táborunk 30 órás továbbképzés, az akkreditáció 
megújítása folyamatban van. Szívesen látunk nemcsak pályakezdőket és a pályán huzamosabb ideje dolgozó kollégákat, hanem egyetemistákat 
is. A munka elsősorban kiscsoportos (szemináriumi) formában zajlik; a közös elemzéseken és beszélgetéseken kívül rendezünk más fontos prog-
ramokat is: lesz filmnézés és filmelemzés, városnézés, néhány előadás, játék, valamint beszélgetés egy kortárs magyar szerzővel, Háy Jánossal.

A szakmai programok középpontjában egy klasszikus szerző, Mészöly Miklós, valamint egy kortárs alkotó, Háy János néhány műve áll. Ter-
mészetesen szóba kerülnek más, Szekszárdhoz kötődő szerzők is (Babits Mihály, Baka István, Parti Nagy Lajos).  

Törekszünk arra, hogy nyári továbbképzésünk a kellemes és tartalmas szakmai együttlét örömét adja a résztvevőknek, egyszerre legyen fel-
töltődés és pihenés.

A tábor szakmai vezetője Arató László. 
Részvételi díj: 40.000 Ft (az Egyesület tagjainak kedvezményesen 38.000 Ft), amit mint tanári továbbképzést az iskolák kifizet-

hetnek dolgozóiknak. 
Jelentkezési határidő: 2011. május 1. 
Jelentkezni az alábbi címeken lehet: magyartanarok@gmail.com vagy Magyartanárok Egyesülete, 1088 Bp. Múzeum u. 7., Kossuth Klub
További információk a http://magyartanarok.fw.hu honlapon találhatók.

BÖLCS DERŰ
Főhajtás Ranschburg Jenő emléke előtt

szándékával került képernyő-
re az egyik legsikeresebb műsor 
a Családi kör, amelynek hatal-
mas visszhangja volt. Ez hozta 
meg Ranschburg Jenőnek azt a 
hallatlan népszerűséget, mely 
egész életében végigkísérte. Ám 
nemcsak a tévében, rádióban, 
közönségtalálkozókon ismer-
hettük meg nevelési nézeteit, ha-
nem szépirodalmi munkásságá-
ból is. Versei, elbeszélései máig a 
könyveladási listák élmezőnyébe 
tartoznak.

Tisztelte a gyermekeket. Val-
lotta, hogy a gyermek csakis a 
boldog, kiegyensúlyozott csalá-
di környezetben képes egészsé-
gesen fejlődni és képességeinek 
legjavát nyújtani. Állításait több 
oldalról alátámasztotta, hiszen 
szakterülete a fejlődéslélektan, 
szocializáció és a klinikai gyer-
meklélektan volt.

A gyermekek védelmében 
folytatott tevékenységének elis-
meréseképpen kapta meg 2005-
ben a Magyar Köztársasági Ér-
demrend Tiszti Keresztjét.

Életének 75. esztendejében 
azonban kiesett a toll a kezéből, 
a bölcs derű elapadt, a „családi 
kör” megfogyatkozott.

Családja, tanítványai, mun-
katársai és tisztelői kísérték el 

utolsó útjára a Fiumei úti teme-
tőbe.

Valamennyi gyászbeszédben 
elhangzott, hogy utolsó előadá-
sát az Óbudai San Marco Sza-
badegyetemen tartotta február 
14-én.

Mi, a Komáromi Pedagógiai 
Napok résztvevői azonban tud-
juk, hogy egy nappal később a 
komáromi Selye János Gimná-
zium dísztermében több száz 
érdeklődő jelenlétében beszélt a 
maga elragadó módján a nyugta-
lan gyermekekről. Azt is mond-
hatnám, hogy védőbeszédet tar-
tott érdekükben.

Ranschburg professzor, a 
pszichológiai tudományok kan-
didátusa, 50 éve a gyerme-
kek szolgálatában, nem tagad-
ta meg önmagát. Kiállt a ma 
hiperaktívnak mondott gyerme-
kek mellett, és sok-sok szeretet-
tel, jó szóval elmagyarázta visel-
kedésük hátterét, okait.

A rá olyannyira jellemző 
bölcs derűvel.

A vastapsot megérdemelte, 
láthatóan örült is neki. A hálás 
komáromi hallgatóság elismeré-
sének emlékével ült fel az égi ka-
tedrára.

Gálfi Mária

méjét, mindemellett megőrizte a 
gyermeki lélekkel való azonosu-
lás képességét. Nem csoda, hogy 
hívták, várták, hallgatták, ün-
nepelték megannyi szakmabeli 
és szakmán kívüli közösségben 
– hiszen mindig ugyanazt nyúj-
totta: értéket és élményt.

Hívták, ő pedig eljött, me-
sélt, tanított, nevelt. Beszélt a női 
és férfi szerepekről, az anya és az 
apa feladatairól, tehetséges gye-
rekekről, nyugtalanokról, szo-
rongókról, elvált szülők gyereke-
iről, óvodásokról és kamaszok-
ról, erkölcsről, jellemről, agresz-
szióról… és a szeretet erejéről.

Hiteles volt és meggyőző. 
Mondandójának vissza-vissza-
térő motívuma a család volt. A 
család értékei, felelőssége, össze-
tartó ereje, védelmező képessé-
ge, fészek melegének maradandó 
emléke.

A hetvenes években a családi 
nevelés hibái kiküszöbölésének 
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„ Nálunk minden g yermek otthonra talál…“

Tanulóink Bényből, Kisgyar-
matról, Garampáldról, Kőhíd-
gyarmatról és természetesen 
Kéméndről érkeznek naponta 
az iskolába. 2010. szeptember 
1-jétől az 5–9. évfolyamokba, a 
hatodik kurtaszoknyás faluból, 
Bartról érkező tanulók a mi kör-
zetünkhöz is tartoznak. Nagyon 
fontos számunkra, hogy kitartó, 
becsületes, egymást tisztelő és 
szerető embereket formáljunk 
tanulóinkból. Tudatosítjuk, hogy 
minden tanulónál meg kell talál-
ni azokat a módszereket, melyek 
meghozzák számára a sikert. Mi-
vel osztályaink létszámának át-
laga 21 tanuló, ez is lehetővé 
teszi számunkra az egyéni bá-
násmód alkalmazását. Sikereink 
másik kulcsa egyértelműen az a 
tény,hogy az elmúlt években si-
került a nyugdíjba vonuló peda-
gógusok helyébe lelkes fiatalokat
találni, ezzel megújítani a tantes-
tületet.

*

Elgondolkodtak már azon, 
hogy milyen világban élünk? 
Vajon időtállóak-e azok az ér-
tékek, melyek körülvesznek 
mindannyiunkat?

Mit kell tennie, mit tehet az 
iskola, a gyermek második ottho-
na, hogy olyan értékek elsajátít-
tatására ösztönözzön, amelyek 
minden gyermek számára meg-
hozhatják a boldogságot? 

Nincs könnyű helyzetben az 
iskola, nincs könnyű helyzetben 
a pedagógus. Olyan információ-
áradattal szembe kell állítania a 
sajátját, az igazit, vagy legalábbis 
az igazabbat, amelyek  a médiá-
ból napról napra szinte kábító-
szerként áramlanak gyermekeink 
felé. Ma elég sok a negatív példa, 
ezt kell semlegesítenünk, sőt a 
mérleg nyelvét átbillenteni a po-
zitív minták felé. Hol keressünk, 
hol találunk mintákat? Hajoljunk 
le a gyökerekhez! 

Persze azt is hozzáteszem, 
hogy nem lennénk hivatásunkat 
szerető tanítók, aggódó szülők, 
felelős felnőttek, ha nem töreked-
nénk arra, hogy mi is példaképei 
legyünk tanulóinknak, gyerme-
keinknek. Hiszem, hogy ebben 
a bonyolult világban is van erre 
esélyünk.

Miért éppen Petőfi  Sándort
választottuk ?

Iskolánkat jeles személyiség-
ről szerettük volna elnevezni, 
akinek a nevét összefüggésbe 
hozhattuk községünkkel. Hosz-
szú-hosszú hónapokon keresztül 
kerestük azt a személyt, aki éle-
tével, munkásságával, cselekede-
teivel oly mértékben kötődött az 
iskolához és a faluhoz, hogy al-
kalmas lett volna erre a tisztség-
re.

Mivel ilyen személyt nem ta-
láltunk, ezért kezdtünk el kicsit 
tágabb értelemben gondolkod-
ni. Így jutottunk el az 1848–49-
es forradalom és szabadságharc 
emlékein keresztül Petőfi Sándor
nevéhez. Ezekről az események-
ről évről évre megemlékezünk 
községünkben, e forradalomnak 
és szabadságharcnak lelke és 
szívdobogása volt Petőfi Sándor.
Sőt a legenda szerint talán még 
járt is községünkben.

Miben lehet ma Petőfi példa-
képünk? Mindenekelőtt abban, 
hogy megértette korát, s teljes 
felelőséggel vállalta korának fel-
adatait. Tudta és hirdette, hogy 
meg kell változtatni a világot. Ma-

napság a mi feladataink sem ki-
sebbek, és vállalásukért ugyan-
úgy felelőséggel tartozunk, mint 
Petőfiék annak idején.

Petőfi hitt a magyar nemzet
ügyében, hitt az egész emberiség 
ügyének jobbra fordulásában. 
Életművét ma is a legbecsesebb, 
legidőállóbb művészi értékeink 
közé soroljuk, és ugyanezért vall-
ja magáénak költőnket a művelt 
nagyvilág.

Haza csak ott van, hol jog is 
van – kiáltja világgá egyik versé-
ben. Nemcsak a magyarság jö-
vőjében hitt, hanem hitt minden 
nép igaz ügyében. Életművében 
sehol sem lehet más nemzetek 
iránti gyűlöletet felfedezni.

Ma már természetes, hogy 
iskoláink nagy többsége tiszte-
letbeli nevet választott magának. 
Minket Petőfi Sándor személyisé-
ge, élete, munkássága, elszántsá-
ga és „forradalmisága“ ragadott 
meg. Példáján keresztül szeret-
nénk kialakítani tanulóinkban a 
magyarságtudatot, az igazság 
keresésének fontosságát. És ami 
még fontos: megértetni tanuló-
inkkal, hogy a mai világban és a 
mi időnkben nekünk is „forradal-
mi“ tettekre és áldozatokra van 
szükségünk magyarságunk meg-
tartásában. Észre kell vennünk, 
hogy csökken a magyarság, isko-
láink létszámproblémával küsz-
ködnek. Nem könnyű, de nem 
is reménytelen a mai tanulóink-
kal elhitetni, hogy jövőjük a saját 
kezükben is van, ugyanúgy mint 

Petőfiéknek annak idején. Petőfi
fiatalos lendülete, tenni akarása,
elszántsága, hite kell,hogy jelen 
legyen életünkben, mindennap-
jainkban. Kell, hogy jelen legyen 
oktatásunkban és a nevelésben 
egyaránt. Számtalan eseményt 
valósítunk meg, mely a magyar 
nyelv szeretetére, tiszteletére, 
megbecsülésére irányul, értéke-
ink felkutatására, megőrzésére 
és továbbvitelére. Meg kell érte-
nünk a párhuzamokat, mert csak 
így van esélyünk, hogy gyerme-
keink tudatosítsák a márciusi if-
jak rendkívüli tetteit. Ennek ér-
dekében tartunk megemlékezést 
Petőfi születésnapján, március
15-én megemlékezést és koszo-
rúzást a kopjafánál és az emlék-
táblánknál, Petőfiszavalóversenyt
a Petőfi Napok keretén belül im-
máron 9. éve, történelmi vetélke-
dőkön veszünk részt idehaza és 
a baráti iskolánkban Esztergom-
ban. Nagyon fontos számunkra, 
hogy felkutassuk azokat az em-
lékhelyeket, melyek kapcsolatba 
hozhatók Petőfi Sándorral.

Meglátogattuk a pozsonyi 
Petőfi szobrot, Petőfi szülőhá-
zát Kiskörösön , A Petőfi Múze-
umot Budapesten, de talán leg-
emlékezetesebb számunkra a 
Strasbourgi Petőfi-szobor meg-
koszorúzása volt, ahol Kincske-
resőink jártak. Mindezek az ese-
mények nagyon fontosak hogy 
megismerjük és megértsük Pető-
fi hagyatékát, de ami a legfonto-
sabb, hogy tanulóink életükben 
is táplálkozzanak ezzel a hagya-
tékkal.

Ezért is megtiszteltetés és 
egyben nagy kihívás mindany-
nyiunk számára, hogy iskolánk 
2002. november 29-én felvehet-
te Petőfi Sándor nevét.

Tarr Boldizsár, iskolaigazgató 

Bővebb információ: www.
zsmkamenin.edu.sk, e-mail: 
skola@zsmkamenin.edu.sk 

Kéménden az első magyar tanítási nyelvű iskolát 1732-ben alapították. A II. világháború után a magyar nyelvű 
oktatás 1949-ben indult újra. A tanulók létszáma akkor 86 volt. A mostani épületet 13 tanteremmel 1961-ben 
adták át. Ekkor a tanulók létszáma 427 volt. Ma iskolánkban 9 osztályban 196 tanuló tanul. 2002-től iskolánk 
tanulóinak létszáma nem csökken, ami arra enged következtetni, hogy a szülők bíznak bennünk. 2006-tól az Ér-
sekújvári  járás 18 magyar tanítási nyelvű iskolája közül a 4. legnagyobb iskola vagyunk. Mi ezt a bizalmat igyek-
szünk meghálálni.
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