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Szervezetünk életéből

Kárpátalján jártunk
Mintegy harminc lelkes, mindenre kíváncsi és új ismeretekre vágyó pedagógus vett részt
2011. szeptember 15–18-ig egy fantasztikus tanulmányúton, Kárpátalján. Jókai Tibor, az SZMPSZ
központi irodájának vezetője és Fekete Irén, a komáromi TV elnöke szervezésében valósult meg
ez a már régen betervezett álom. S a valóság – csodálatos volt. Örülök, hogy részese lehettem
e csodának, és négy rendkívül tartalmas napot tölthettünk el ezen a természeti szépségekkel
megáldott, sajátos történelemmel és kultúrával rendelkező, vendégszerető vidéken.
Utunk első állomása a magyarországi Tákos volt, közvetlenül az ukrán határ előtt. A
Bereg egyik legszebb kulturális hagyatékát őrzi ez a kis falu, az 1766-ban épült református templomot. A „mezítlábas
Notre Dame˝ érdekessége, hogy
a nép emelte magának fából,
vesszőből és sárból. Igazi értéke
a festett fakazettás mennyezet,
mely Asztalos Lándor Ferenc
munkája. Mint megtudtuk, nem
véletlenül álltunk meg Tákoson,
ugyanis az ottani templomnak
Kárpátalján van az ikertestvére… Két nappal később jó érzés volt látni Csetfalván a tákosi
templom párját, mely ugyanolyan kazettás mennyezettel
büszkélkedhet.
Beregszászon megtekintettük a Beregvidéki Múzeumot, és
látogatást tettünk a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, ahol fogadott minket dr.
Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, aki egyben a főiskola elnöke
is. Tájékoztatása alapján betekintést nyerhettünk a kárpátaljai magyar oktatási rendszerbe,
megismerhettük problémáikat
és megélhetési nehézségeiket.
Itt csatlakozott hozzánk Izsák
Tibor, földrajz szakos egyetemi
tanár, aki idegenvezetőként velünk töltötte az elkövetkező napokat, s rendkívül ízes, magával ragadó stílusban mesélt nekünk Kárpátalja értékeiről. Elkísért minket Munkácsra, ahol
elsőként a tiszteletet parancsoló, magasan a város fölé emelkedő várat tekintettük meg, s
megkoszorúztuk a ma is példaértékű várvédő Zrínyi Ilona és
a gyermek II. Rákóczi Ferenc
szobrát, akik a 17. század végén
hősiesen harcoltak az ostromló
osztrák csapatok ellen. Ezután

A komáromi TV tagjai a munkácsi várban

a Kárpátok bércei felé vettük az
irányt…
Ahogy egyre feljebb haladtunk a hegyi úton, a torkunkban dobogott a szívünk. Hiszen
tudtuk, hová megyünk. Minden
magyar hazafi szent helye várt
minket 841 m tengerszint feletti
magasságban: a Vereckei-hágó.
A saját szemünkkel láthattuk azt
a helyet, ahol 896-ban Árpád fejedelem vezetésével honfoglaló
őseink bevonultak a Kárpát-medencébe. Csodálattal szemléltük
a környező hegyvonulatokat,
akárcsak annak idején eleink.
Megindító volt hallgatni Izsák
Tibort, aki közben a Nyugat és
Kelet közötti kaput jelképező, a
hét magyar törzset szimbolizáló hét kőtömbből álló emlékmű
viszontagságairól mesélt. Addigra már mindannyiunknak
könny csillogott a szemében…
Az emlékmű megkoszorúzása
után a meghatottságtól halkan,
elcsukló hangon kezdtük énekelni a Himnuszt, majd egyre
hangosabban szállt hangunk a
Kárpátok fölé… Lelkiekben és
identitásunkban erősített, ki-

sebbségi létünkben pedig még
jobban összekovácsolt minket a
Vereckei-hágónál átélt élmény.
Ezek után szinte közeli hozzátartozóként hajtottunk fejet a
szolyvai emlékparkban a sztálini rezsim áldozatainak siratófala előtt. A márványtáblák mintegy 12 ezer kárpátaljai magyar
nevét őrzik, akiket 1944 őszén
itt gyűjtöttek össze a Gulag táboraiba való szállításuk előtt.
Izsák Tibor szerint ez a tragédia
volt Kárpátalja magyarságának
holokausztja…
Kellettek nekünk ezek a lélekmegmozgató
tapasztalatok, de természetesen átéltünk
sokkal vidámabb és felszabadultabb érzéseket hozó eseményeket is. Megcsodáltuk a 19.
századi angol Tudor-féle stílusban épült Schönborn-kastélyt Beregváron, mely egy festői szépségű hatalmas parkban
fekszik, ahol egzotikus fákat,
bokrokat és növényritkaságokat is találhatunk, és persze – a
legendának eleget téve – mindannyian buzgón mosakodtunk
az örök Fiatalság és Szépség for-

rásának vizében. Ellátogattunk
Nagydobronyba, Hidi Endre keramikus és iparművész műhelyébe, és megtekinthettük szemet gyönyörködtető dekoratív
szobrait és kerámiáit. Kárpátalja megyeközpontjában, Ungváron bejártuk a városközpontot, láttuk a nagyon impozáns
zsinagógát, a görög katolikus
templomot, a skanzent, majd
megnéztük a várat, s a várudvarban egy különleges szobrot
– egy bronzból készült hatalmas
turulmadarat, kuruckarddal a
csőrében, melyet II. Rákóczi Ferenc osztrákok ellen vívott első
győzedelmes csatájának emlékére állítottak fel 1903-ban annak helyszínén, Tiszaújlakon, s
1945-ben az akkori szoborrongálások miatt onnan menekítették a várba. Tiszaújlakon a szovjet hatalom nem engedélyezte
egy másik turulmadaras szobor
felállítását, erre csak 1989-ben
kerülhetett sor. Mi természetesen Tiszaújlakon is voltunk, és
megnéztük ezt az újabb emlékművet is. Útba ejtettük a második világháború után meghúzott
szovjet-csehszlovák határ által
kettészakított falu kárpátaljai felét, Kisszelmencet, amelynek lakosai 2005-től már átjárhatnak
a szlovákiai Nagyszelmencbe
rokonaikhoz, családtagjaikhoz.
A négy nap alatt rengeteg
nevezetességgel ismerkedtünk
meg, és csodálatos látnivalók sokaságával találkoztunk.
Olyan helyeken jártunk, melyek
nemzeti és történelmi értékük
kapcsán különleges helyet foglalnak el szívünkben. Remélem,
a résztvevő pedagógusok közül
nem csak én érzem azt, hogy
Kárpátalja meghódított – és
mindig visszavár.
Lacza Aranka
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Versenyeink
Verseny, versenyhelyzet, versenytárgyalás
– felsorolni is sok lenne, hogy ebben a fogyasztói, teljesítményközpontú világunkban hányféle szóösszetételben szerepel a
verseny szavunk. Állj ki!, Törd le!, Győzd
le!, Semmisítsd meg! Adj neki! – és még
ki tudja mennyi „beszólással” biztatják
ma a versenyzőt, aki már a biztatás agressziójától feltüzelve sem a sportszerű, korrekt versengést tanulja meg,
hanem a Győzni minden áron!, A cél szentesíti az eszközt! agresszióit.
Hol vannak a régi jó játszóterek?! Nem azok, amelyek uniós pénzeken
már nemcsak városainkban, hanem falvainkban is szaporodnak, mint a
gomba, hanem azok a „pástok” a faluszéleken, falusias kertvárosokban,
vagy a városi grundokon (hol vannak már a Pál utcai ﬁúk?!), ahol a
gyermek ügyesedhetett, a testvérek egymást vigyázták, a korcsoportok
pedig egymást tanították tisztességgel a Győzzön a jobbik! elvére; ahol a
kudarcot is megtanulták elviselni, és a siker sem szállhatott senki fejébe,
mert játszva tanulták meg azt is, hogy a szerencse forgandó, illetve, hogy
tartós siker még a játékos versengésben is csak kemény munka és soksok gyakorlás útján lehetséges.
Ma teljesítmény kell – győzni akármi áron! Csak a ritka tehetségű pedagógus ismeri fel, hogy a verseny nem cél, hanem eszköz a pedagógus
kezében. Ő az, aki nem feladatot osztogat tanítványainak hanem együtt
fedezi fel velük a világot.
Az utóbbi évtizedekben megsokszorozódott a versenyek száma. Az
SZMPSZ versenyeiről lapunk előző számának mellékletéből, illtetve a
szövetségünk honlapjáról tájékozódhatunk. Iskoláink nagy része bekapcsolódik a színvonalas Katedra-versenyekbe, ugyanakkor nincs hét,
hogy hazai és magyarországi lapokban, vagy interneten ne olvashatnánk újabb és újabb felhívásokat. Látjuk tehát, hogy versenyzési/versenyeztetési lehetőségeinknek se szeri se száma.
Felmerül a kérdés: kell-e ennyi verseny? Mennyit bírnak el még tanulóink, iskoláink? Nos, itt kezdődik az iskola szerepe! Ezeknek a felhívásoknak nem akkor teszünk eleget, ha mindenbe bekapcsoljuk – valljuk
be őszintén – legtöbbször ugyanazokat a tanítványainkat, hanem ha súlyozzuk a versenyeket: a nehezebb, nagyobb tudást és önállóságot igénylő versenyekbe a rutinosabb, tapasztaltabb, több „munícióval” rendelkező tanítványainkat, míg a kevesebb téttel bíró versenyekbe a kevesebb
önállósággal rendelkező tanítványainkat kapcsoljuk be. Természetesen,
ahhoz, hogy tanítványaink rutint szerezzenek, már kora gyermekkortól
oda kell ﬁgyelnünk az érdeklődési területeikre, hogy azokban teljesedjenek ki akár a versenyek kapcsán is.
Minek kapcsolódjunk be az olyan versenybe, ahol eleve vesztesek leszünk – hangzik el gyakran a „kinyilatkoztatás”. – Vajon a gyengébb
tanuló érdeklődését nem tudjuk-e felkelteni egy sikerélménnyel olyan
versenyen, ahol már maga a jelenlét is nyereség? Vagy olykor a pedagógus viseli nehezebben a „kudarcot”, nem törődve azzal, hogy ez által a
tanítványát is megfosztja a tapasztalatszerzés és a jelenlét örömétől?
Fontos, hogy lehetőleg minden tanítványunkat bekapcsoljuk valamilyen osztályon vagy iskolán kívüli megmérettetésbe azért is, hogy
megtanítsuk őket egy-egy témakörre összpontosítani és a megszerzett
tudást bemutatni, hogy megtanítsuk őket szerepelni, kiállni a kisebb
vagy nagyobb hallgatóság elé, helytállni egy-egy versenyhelyzetben és
a vitában. Erre jó példa és egyben bemutatkozási lehetőség a novemberben sorra kerülő Kincskeresők (ahol nincs helyezés és mindenki sikerélménnyel tér haza, bár a bemutatkozásnak évről évre tétje van), és
a TUDOK, amely komoly megmérettetés, helyezésekkel és továbbjutási
tétekkel. (Csak sajnálhatjuk, hogy ez utóbbin még mindig „Ifjú természettudósok” címen kapják majd az oklevelet a történelem témakörében
versenyzők is. Kár, hogy ismét elszalasztottunk egy esélyt – és a kormányválsággal egy időre elszáll a remény is – a változtatásra.)
Szanyi Mária
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Évfordulóink

Húszéves az állami gimnázium vegyes kara
„Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi azt akarjuk,
hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réten.”
Kodály Zoltán sorai végtelen
érzékletességgel tapintanak rá a
zene rendeltetésére, annak lényegére és hatására az emberre.
Valószínűleg a fenn említettek,
illetve az a tény, hogy a gimnázium
tananyagából hiányzik a zene, vagy
még inkább a karének iránt érzett
mérhetetlen szeretet és elhivatottság, vihette rá Béres Gábor tanár
urat és N.Tóth Anikó tanárnőt arra
a gondolatra, hogy az Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziumban megalapítsák a vegyes kart húsz
évvel ezelőtt. A kezdetben 20 tagú
együttes később, a diáklétszámtól
függően, 35–40 tagra bővült, és ritkaság számba megy, mivel az egyetlen szlovákiai magyar ifjúsági vegyes
kar.
Ez a művész házaspár felismerte, amit Kodály Zoltán frappánsan
fogalmazott meg: ,,A tiszta lelkesedés, naiv ösztön, ami felnőtt művésznél ritka adomány: minden
egészséges gyermekben megvan.
Néhány évi technikai előkészítés
után a gyermek abszolút művészi
mértékkel mérhető eredményt érhet el.“
Béres Gáborék szívós művészi odaadással, folyamatos önműveléssel és rendszeres munkával, a
kodályi és bartóki elvek szem előtt
tartásával 20 éve építik iskolánkban
ezt a zenei katedrálist. Ez a művészi
munka végtelen türelmet, akaraterőt követel, mert – diákkórusról
lévén szó – évente meg kell újulnia,
hiszen a távozó végzős diákokat az
újonnan jöttekkel kell pótolni. Az
új énekesek beilleszkedése komoly
erőfeszítést kíván tanártól, diáktól
egyaránt. De ez a sziszifuszi munka
megtérül, mert nemcsak a diákok
szépérzékét, a muzikalitás iránti
hajlamát fejleszti, hanem végzős diákjaink, elhagyván az iskolát, utazó
nagykövetei lesznek a kórusmozgalomnak, felnőtt kórusokban énekelnek tovább, sőt esetenként zenei
pályán helyezkednek el. A vegyes
karban folyó munka nemcsak esztétikai élményt nyújt, teszi zeneér-

tővé a diákokat, hanem közönségnevelő, sőt közösségnevelő hatása is
kiemelkedő.
2011.június 11-én, szombaton
a késő délutáni órákban a zsinagógában került sor arra az ünnepi
hangversenyre, amelyet az Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium Vegyeskara fennállásának 20.
évfordulója alkalmából rendeztek.
A konferáló diákok – Paulenda Éva
magyarul, Németh Viktor csehül
(tekintettel a morvaországi vendégkórusra) – üdvözölték a díszvendégeket: Lőwy János polgármestert,
Józsa Mónika karnagyot, a nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem oktatóját, Jana Krchákovát, a Valašské
Meziřičí-i ifjúsági kórus karnagyát
és énekkarát, valamint Tóth Árpád
karnagyot, zeneszerzőt.
A jubiláló kórus előadásában elsőként gregorián ének, Caccini Ave
Mariája és palóc népdalok csendültek fel. Vezényelt: Béres Gábor, fuvolán közreműködött Makovínyi
Hedvig, zongorán játszott Tóth Árpád. Az egyik kórusművet (Dubois:
Adoramus te Christe) Pál Veronika,
frissen érettségizett diák vezényelte, később szólót is énekelt.
A születésnapi koncertre mindig eljönnek az egykori kórustagok
is. Többen közülük hivatásos zenészekké lettek, mint pl. Híves Mária,
a Nagykürtösi Művészeti Alapiskola énektanára, aki „Néhány monda-

tot” énekelt el a szeretetről. Ezután
Molnár Dávid harmadikos diák
kápráztatta el a közönséget gitárjátékával, egy francia szerző, Dyens
egyik művét adta elő. Ezt követően Szkladányi Endre igazgató és
Józsa Mónika karnagy köszöntötte a húszéves kórust, majd N.Tóth
Anikó ünnepélyes bejelentést tett:
az Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium Vegyeskara a 20. évforduló alkalmából felveszi a Bartók Béla Ifjúsági Vegyeskar nevet.
Ezzel egyrészt tisztelegni szeretnének a magyar kultúra e kimagasló
személyisége előtt, másrészt: „jelezzük, hogy értjük a bartóki felhívást:
alapozni a saját hagyományra kell
és lehet, de ebbe a sajátba, a mikrokozmoszba nem szabad bezárkózni, �gyelni kell a makrokozmosz
távlataira, másságaira is, kihívásaira.
Harmadrészt a név kötelez: mindig
magasra, a lehető legmagasabbra
kell tennünk a mércét. Isten éltesse
a Bartók Béla Ifjúsági Vegyeskart!” –
fejezte be beszédét N.Tóth Anikó.
Ezután újra népdal (Maros Rudolf: Háros felől) és az El Senyor
című dal hangzott el különböző
nyelveken, majd egy tradicionális
ír dallam (An Irish blessing) és egy
zulu dal csendült fel. A koncerten
egy-egy rózsaszállal elbúcsúztatták
a leérettségizett kórustagokat is,
tőlük a megasztáros Álomvilággal
köszöntek el. Három évvel ezelőtt

ugyanitt búcsúztatták el Matyó
Máriót, aki ma Pozsonyban építészmérnöknek tanul, s mellesleg
az ottani konzervatórium ének szakát is látogatja. Giuseppe Giordani
Giordaneilo Caro mio ben című
szerzeményét adta elő. Zongorán
kísért Tóth Nikolasz harmadikos
diák.
Ezután a csehországi vendégkórus, a Valašské Meziřičí-i Gimnázium Basové G Ifjúsági Kórusa
lépett fel Jana Krcháková vezényletével. Az énekkar 1992-ben alakult, több díjat tudnak magukénak,
már 4 CD-t jelentettek meg, jártak
már Horvátországban, Görögországban és Olaszországban. Műsorukban elhangzottak – többek között – szlovák népdalok, Gastoldi:
Amor vittorioso, Václav Ptáček Ave
Mariája és a Oh, Happy Day gospel.
A cseh kórus hatalmas sikert aratott, a műveket kotta nélkül, kívülről énekelték különböző nyelveken.
A majd háromórás hangverseny
végén a két kórus közösen énekelt,
előbb egy héber dallam, majd Bárdos Lajos Dana-danája hangzott fel.
A gimikórus egykori tagjai is csatlakoztak az egyesített kórushoz. Csodálatos élmény volt! Lőwy János
polgármester köszöntője után a �náléban Kodály Zoltán fergeteges
kánonja, a Forr a világ és egy magyar
népdal, a Csitári hegyek alatt hangzott fel a jelenlévő kórustagok és a
közönség közös énekével, Józsa Mónika vezényletével.
Azt hiszem, minden túlzás nélkül elmondható, hogy lélekemelő
művészi élményben volt részük a jelenlévőknek. Idézném az egyik néző,
Pásztor Péter gondolatait: „Ezúton
szeretnék gratulálni az énekkarnak,
és szeretném megköszöni a felejthetetlen ünnepi koncertet! Nagyon élvezetes, lélekmelengető és erőtadó
volt számomra!
További sok sikert kívánok a
Bartók Béla Ifjúsági Vegyeskarnak!“
Tóth Tibor

Pedagógusfórum



Évfordulóink

5

A Zene-Tanodától a Művészeti
Alapiskoláig
150 éves az intézményes művészetre nevelés Komáromban
Komárom, a több mint
700 éves város, annak ellenére, hogy a történelem
során jellegzetes katonavárossá – a városukat szerető és nagyrabecsülő lakosai, a mindenkori lokálpatriótái által – a művészetek pártolójává is lett.
Lokálpatriótáinak a művészetek iránti igénye hívta
életre a művészeti „műhelyeket”, köztük az 1861-ben
alapított Zene-Tanodát is,a
jelenlegi Művészeti Alapiskola (MAI) elődjét.

A 150 éves intézmény jelenlegi
igazgatósága és tantestülete – Fekete Vince igazgatóval az élen – fáradságot nem kímélő, odaadó munkával,
nagy körültekintéssel, úgy állították
össze az ünnepi év rendezvényeinek
sorát, hogy azok méltók legyenek az
intézmény jubileumához. Minden
igyekezetükkel azon voltak, hogy a
rendezvények által minél több pedagógus és növendék osztozhasson
az értékteremtés örömében, s hogy
a rendezvényeknek minél többekhez
legyen üzenete és szerezzenek tudomást az iskola elért eredményeiről,
sikereiről.
A Művészeti Alapiskola jubileumi évéről, rendezvényeiről szóló írásom célja: hírt adni az iskola pedagógusainak és növendékeinek nagy
szorgalommal végzett munkájáról,
ezáltal is további lelkesedésre buzdítani őket, segíteni nekik az erőgyűjtésben; tájékoztatni a közvéleményt
a már lezajlott, és a még elkövetkező
jubileumi rendezvényeikről. A rendezvények sora januárban, a 150. évfordulót hirdető ún. Jubileumi táblák
leleplezésével, és Fekete Vince iskolaigazgató sajtótájékoztatójával indult. Majd az iskola egykori – a tanulmányaikat felsőbb fokú művészeti iskolákban folytató – növendékek
képzőművészeti munkáinak kiállításával, illetve hangversenyével folytatódott. Februárban a partner művészeti iskolák – Gúta, Ógyalla, Érsekújvár és Komárom- tánctagozatos
növendékeinek közös nyilvános fellépésére került sor a Komáromi Városi Művelődési Központban (VMK).
Márciusban a partneriskolák növendékeinek képzőművészeti munkáiból
nyílt tárlat a MAI Foyer galériájában.
Ezt követte a jubiláló iskola és a baráti művészeti alapiskolák: Komárom,
Szentendre, Nyergesújfalu, Somorja,
Dunaszerdahely, Gúta, Ógyalla és Ér-

A Művészeti Alapiskola banner-zászlóval kidíszítet főépülete
sekújvár tehetséges hangszeres növendékeinek nyilvános hangversenye a Tiszti Pavilon dísztermében.
A hazai diákok közreműködésével
tartották a Régi zene koncertjét, s
a – mindig nagy népszerűségnek örvendő – Családtagok nyilvános hangversenyét. Április is nagyon gazdag
volt rendezvényekben: a jelenlegi
diákok szereplésével hangversenyt
rendeztek a jubiláló zeneszerzők
műveiből, és megrendezték az iskola
növendékeinek Táncversenyét is. Az
intézmény zene tanszakos növendékeinek nagysikerű, színvonalas Jubileumi hangversenye – a rendezvénysorozat kiemelkedő eseménye – az
iskolaalapítás évfordulójának méltó
ünnepe volt. Az iskola 150. évfordulója címmel fotó és képzőművészeti
tárlatot is rendeztek, és a MAI dokumentumait és technikai segédeszközeit is kiállították. Májusban a hagyományos házi-, nevelő és a végzős
diákok hangversenyei mellett került
sor a – reméljük, hagyománnyá váló
– Beliczay Gyula nemzetközi hegedű és kamarazene versenyre is. Júniusban tartották meg az intézmény
egykori és jelenlegi végzős diákjainak
Táncbemutatóját a VMK-ban. A naptári év hátralévő időszakában a jubileumi rendezvények sora folytatódik. Lesz ünnepi konferencia, amelynek keretében bemutatják az iskola
életének 150 évére visszatekintő Évkönyvet, és nyilvános ünnepi pedagógiai tanácsülést is tartanak. Ezúton is szeretném felhívni mindazok
figyelmét, akik a nemesebb zenét
is igénylik, nemesebb szórakozásra vágynak: bizonyára szép és gazdag művészi élményekkel távoznak
majd, ha részt vesznek az októberre
tervezett ünnepi rendezvényeken:
az iskola pedagógusainak nyilvános
hangversenyén, az intézet egykori
növendékeinek, a ma már hivatásos

képzőművészek tárlatán és a már hivatásos zenészek jubileumi évet záró
Gálakoncertjén.
Fellapozva az iskola 150 évének
„krónikáját”, örömmel tölthet el
mindnyájunkat, hogy Komáromban
a művészetek pártolása hagyománynyá vált. Ékes bizonyítéka ennek az
a fejlődés, amely a Zene-Tanodától
– az 1908-ban, a város által jóváhagyott Komáromi Városi Zeneiskolán,
az 1950-ben a működését újrakezdő Városi Zeneiskolán, az 1961/62-es
tanévben a Művészeti Népiskolán át
(amelyben a zene mellett a képzőművészet, tánc és az irodalmi-drámai szak megnyitásával bővültek a
művészetre és művészettel nevelés
lehetőségei) az 1991-ben nevet változtatva – a Művészeti Alapiskolához vezetett.
Kodály Zoltán „üzeneteinek”
egyike így szól: „Csak a színvonal
vonz.” Bizonyára ennek okán van a
Komáromi Művészeti Alapiskolának
jelenleg több mint 1000 növendéke.
A fejlődés, a színvonal elsősorban az

intézmény mindenkori nagy szaktudással és példaértékű akarással
tevékenykedő pedagógusainak köszönhető. De mindez nem valósulhatott volna meg megértő városatyák
és gyermekeiket a művészetek felé
terelgető gondos szülők támogatása nélkül.
Mi, a város művészetpártoló
lokálpatriótái, szeretnénk remélni:
a komáromi MAI-t mind a szülők,
mind a város mindenkori képviselőtestülete a következő 150 évben is
a legmesszebbmenőkig támogatni
fogják. Tudatosítani kell: egy város
kulturáltságát nem az importált kultúra mennyisége, hanem a helyi értékteremtőinek tevékenysége által
elért eredmények jelentik. Az ifjúság
számára az értékteremtés lehetőségéhez való feltételek biztosítása a
város erkölcsi kötelessége. Csakis ily
módon nevelhető az ifjúság városát
szerető, azért tenni akaró, a valódi
kultúrára igényt tartó egészséges lokálpatriótává.
Stirber Lajos, ny. zenepedagógus

Egyszer még nagy művészek lehetünk…
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Iskoláink életéből

Ünnepeltünk...
„Öntsd a lelked ifjú lelkekbe
S az értelem győző igazát.”
(Fecsó Pál)

A tornai alapiskola is a
2010/2011-es tanévben ünnepelte a
felvidéki magyar nyelvű oktatás újraindításának 60. évfordulóját.

Az iskolai vegyes kórus

Az iskola jelenlegi és egykori vezetői: Molnár Andrea, Balázs Éva,
Pápai Katalin, Pogány István, Majancsik István

Erről a nevezetes alkalomról emlékeztünk meg 2011. május
20-án. Az ünnepi jubileum alkalmából ünnepi műsort adtunk, és
találkozót szerveztünk iskolánk volt
pedagógusaival és igazgatóival a tornai kultúrházban Vendégeinket apró
ajándékkal köszöntöttük, melynek
részét képezte a 60. évfordulóra kiadott képeslapunk – iskolánk egykori és jelenlegi épületeinek fényképeivel.
Molnár Andrea igazgatónő ünnepi beszédében tisztelettel üdvözölte minden kedves vendégünket,
többek között Szigeti Lászlót, volt
oktatási minisztert – az MKP oktatási bizottságának elnökét, Szerencsés Jánost, a Magyar Köztársaság
kassai főkonzulját. Megköszönte iskolánk volt igazgatóinak és pedagógusainak áldozatkész munkáját, akik
tudásuk legjavát igyekeztek átadni
diákjaiknak. Sajnos, sokan közülük
már nem lehetnek közöttünk, de
emlékük, munkájuk ott él volt tanítványaik és gyermekeik szívében,
akik tovább viszik a lángot, és nem
hagyják, hogy kialudjék. Kiemelte
a volt iskolavezetők kitartását és hivatástudatát, akik Pestalozzi gondolatait követve hivatásuk fáklyavivői
voltak:
„Hivatásod legyen: Élni másokért, s mások boldogságában keresni a
magadét.“
Szalacsyné Nagy Flóra
1950–1952

Derján János † 1952–1953

Dobos Vilmos † 1953–1959

Štrba Július (magyar és szlovák
közös igazgatóság)
† 1959–1968

Szalacsy József † 1968–1989

Pogány István 1989–1997

Majancsik István 1997–2003

Pápai Katalin 2003–2008
Iskolánk szilárd alapjait 60 éve
rakták le a sok nehézséggel küzdő
pedagógusok. A következő nemzedékek felhúzták a falait, tovább
építették hagyományait. A jelenkor
feladata (a mi feladatunk), hogy ne


Bábjelenet

Balról: Szigeti László,
Szerencsés János, Molnár Pál

A Bódva színjátszócsoport

engedjük lerombolni a hat évtized
alatt felépített magyar nyelvű oktatás eredményeit, ápoljuk hagyományait, építsük jövőjét.
Pogány István, iskolánk volt
igazgatója köszöntőjében értékelte a hat évtized fejlődését, az iskolaügyben beálló változásokat, az itt
töltött idők emlékét idézve. Molnár
Pál, Torna község polgármestere pozitívan értékelte az iskolánkban folyó pedagógiai munkát és a közös
tevékenységet. Szerencsés János és
Szigeti László felszólalásukban a Felvidéken folyó magyar nyelvű oktatás
fontosságát méltatták.
A 60 éves jubileum alkalmából
iskolánk vezetősége díszokleveleket
adott át iskolánk volt igazgatóinak.
Az ünnepség első részét a kultúrműsor zárta, melynek végén a jelenlegi
tantestületből és a műsorban szereplő gyerekekből alakult énekkar dalai
csendültek fel.
Ünnepségünket az iskola folyosóján folytattuk, ahol az állófogadás
keretén belül a meghívott vendégek
egy fotókiállítást tekinthettek meg a
60 éves történelmünkről.
Szívet melengető érzés végigtekinteni azon tanulóink életpályáját,
akik ebben az intézményben kapták meg az alapokat, s ezzel az édes
anyanyelven szerzett tudással felvértezve érvényesülni tudtak az életben.
Bizonyították az anyanyelvi oktatás
létjogosultságát, mert tudták „magyarnak lenni, mit jelent” (Sajó Sándor).
A tornai alapiskolában folyó oktató-nevelő munka eredményességét
az is mutatja, hogy volt diákjai viszszatérnek pedagógusként a „fészekbe”. Jelenleg 9 volt diák áll pedagógusként a katedra másik oldalán.
Egyike vagyok azoknak, akiket a
tornai alapiskola vértezett fel tudással, önbizalommal, a szépbe és jóba
vetett hittel. Köszönetet mondok
volt tanítóimnak, akik egyengették
és irányították érdeklődésemet a tudás rögös útjain, majd később kollégaként üdvözöltek önzetlen támogatással és szeretettel.
Jól éreztem itt magam diákként,
és örülök, hogy itt taníthatok, s így
üdvözölhetem „a mindig újakat“ .
Balázs Éva, igazgatóhelyettes
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Bödők Zsigmond

Csillagok értő szerelmese
A laikusok is pontosan tudják, hogy napjainkban a csillagok
kémleléséhez óriási teleszkópok, hatalmas kémlelő kupolák
kellenek. Ennek megfelelően aligha képzelhető el, hogy otthon csiszolt lencsékkel, konyhaasztalon összeállított távcsövekkel érdemes lenne az égboltot kémlelni. Legfeljebb csak
azért, hogy ábrándozó szerelmesek könyebben választhassanak maguknak csillagot. Bödők Zsigmond tevékenységével
cáfolta ezt az óriási tévedést: több kisbolygót is felfedezett,
iskolásokat nyári táborok keretében vezetett be a csillagos ég rejtelmeibe, megtanította őket távcsövek készítésére, többtucat egykori diákja az ő életétől és tevékenységétől
inspirálva jegyezte el egy életre magát a természettudományok valamelyik ágával, viszont Bödők Zsigmond mindenekelőtt tudományos ismeretterjesztő volt. Nem is akármilyen:
egyik műve a világ túloldalán olyan példányszámban kelt el,
amelyről még a magyarországi szerzők is csak álmodhatnak.
Ráadásul neki köszönhetjük a csillagok magyar elnevezéseinek gyűjteményét.
Jókai városában, Révkomáromban 1957. május 22én látta meg a napvilágot. A
nagymegyeri magyar gimnáziumban érettségizett 1976-ban,
ezt követően a dunaszerdahelyi
Járási Népművelési Intézet csillagászati kabinetjének a munkatársa lett. Felnőttek és gyermekek
százait avatta be a csillagászat
rejtelmeibe. Külön érdemes kiemelni az általa szervezett Konkoly-Thege Miklós csillagászati
táborokat, amelyeken nemcsak
megﬁgyeléseket folytattak, előadásokat hallgattak, de a résztvevők elsajátíthatták a csillagászati távcsőkészítés fortélyait is.
Nagy népszerűségnek örvendő
táborait 1989-ig vezette. Ezt követően a Szlovák Tudományos
Akadémia Csillagászati Intézetének munkatársaként dolgozott.
Közben 1979–1981 között a
prágai Károly Egyetem hallgatója volt, tanulmányait a pozsonyi
Comenius Egyetem ﬁzikai tanszékén fejezte be 1984-ben.
Publikációs tevékenységét a
szlovákiai magyar lapokban, folyóiratokban kezdte, majd szakfolyóiratokban folytatta. Első
könyve, a Harmatlegelő, amelyben nemcsak tudományos igényességgel írja le az éjszakai égbolt tüneményeit, de a magyar
néphit, népmondák csillagképeinek megnevezését is közzétet-

te, a szenzáció erejével hatott.
Az olvasók napok alatt elkapkodták, így több kiadást is megért. Az
öregek elbeszéléseiből vagy kéttucat csillag illetve csillagkép nevét ugyan tudjuk, viszont Bödők
könyve négyszázötven (!) megnevezést tartalmaz. Tőle tudjuk
azt is, hogy a kötetének címében
szereplő Harmatlegelő valójában
a Tejút ősi magyar neve. A későbbiekben a dunaszerdahelyi Nap
Kiadó számára megszerkesztette és megírta a Magyar Talentum sorozatot, amelyből hét kötet jelent meg, de tervei szerint
további kéttucatot még meg kívánt jelentetni. E sorozat ékköve
a hét kiadást megért, 1997-ben
publikált Nobel-díjas magyarok,
amelyben nemcsak a kitüntetettek tevékenységét mutatja be,
de azon kiváló elméket is, akik
megkaphatták volna, akiknek
meg kellett volna kapniuk a Nobel-díjat. A sorozat többi tagja, a
nagy feltalálókról, a repülés történetéről, az autózásról, a nyomdászatról, a vasút és hajózás történetéről és a számítástechnika
nagyjairól szólók is forrásértékűnek számítanak. Első könyvének
ikertestvére a 2006-ban publikált Magyarok égi képeskönyve,
amelyben remek színes felvételeken mutatja be a népi hagyományainkban szereplő csillagokat és csillagképeket. Plasztikus,
remek fotóiból több kiállítást is

szerveztek. A szakmabeliek és a
nagyközönség Budapesten (kétszer), Somorján, Nagymegyeren,
Révkomáromban, Baján, Siklóson és Kiskunhalason csodálhatta meg felvételeit. Már súlyos betegen, de még megérhette azt a
dicsőséget, ami csak nagyon keveseknek adatik meg: a magyar
Nobel-díjasokat méltató könyvét
Vietnamban ötvenezer (!) példányban adták ki.
Utolsó találkozásunk színhelye szimbolikus értékűnek is
mondható: magyar író számára
a lehető legcsodálatosabb helyen, a legjobb időpontban került rá sor négy évvel ezelőtt, az
oroszlános szökőkút tövében, a
budapesti Vörösmarty téren, június első napjaiban, az Ünnepi
Könyvhét alkalmából. Mindketten a felvidéki könyvsátorban,
ugyanazon a napon mutattuk be
legújabb ismeretterjesztő könyvünket. Bödők Zsiga a tőle megszokott magabiztos, erős kézfogással üdvözölt. Pár mondatot
váltottunk csak, miközben sugárzott lényéből az erő, az optimizmus. A Magyar Talentum sorozat hetedik, a számítástechnika
nagyjairól szóló könyvét hozta,
megjegyezve, hogy hamarosan
belefog a következőbe. Aztán
pár hónap múltán jött a szívszorító hír: alattomos kór támadta
meg a szervezetét, amelyből egy

adag szerencsével kigyógyulhat
az ember. Az nem lehet, hogy
épp ő menjen el, hiszen kéttucatnyinál is több könyvterv volt
a tarsolyában. Nem volt szerencséje: hosszantartó szenvedés
után, 2010. július 26-án, élete teljében, ötvenhárom évesen eltávozott az élők sorából.
Rövid élete, pályája során oly
sok mindennel foglalkozott, hogy
még felsorolni sem egyszerű. A
magyar ismeretterjesztők között
szinte egyedülállóan, nemcsak
írásban, de oktatói, népművelő
tevékenységével is terjesztette
a tudományos és műszaki ismereteket, tudományos táborokat
szervezett, gyönyörű felvételeket készített a csillagos égboltról, amelyeket számos kiállításon
csodálhatott meg az érdeklődő
közönség.
A csillagászat e nagy szerelmese, a csillagok szakértője
ugyan eltávozott közülünk, de
könnyen meglehet, hogy az égitestek között van már. Így aztán
Saint-Exupéry sivatagi rókájához
hasonlóan, aki kis barátját keresi az éjszakai égbolton, talán mi
is fel vélhetjük fedezni az egyik
hunyorgó kis égi pontocskában
Bödők Zsigát, aki idejekorán távozott, mégis gazdag szellemi
kincset hagyott ránk.
Ozogány Ernő

8

Pedagógusfórum



Játékos óvodai foglalkozások

Ősz a vízkeleti óvodában
Vízkelet mátyusföldi község, a Dudvág folyó mellett terül el. Ebben a szép természeti környezetben helyezkedik el óvodánk. 37 óvodás kisgyerek látogatja, egyik csoportunkban egész napos, a másikban félnapos oktatást és képzést biztosítunk. 3 óvodapedagógus gondoskodik a gyerekek örömteli, szeretetteljes mindennapjairól, Kleiner Piroska, Király
Mária és Pék Éva.

Óvodásaink a vendégváró tököcskével

A kiscsoportos gyermekek
számára, akik most ismerkednek egy idegen, tágabb környezettel, annak érthetetlen
szokásaival, bonyolult emberi
kapcsolatok rendszerével – az
óvoda ismeretlen világ. Az elbizonytalankodás az óvoda
kapujában kezdődik. Mi vár
rá odabenn? Ismeretlen, új
örömet jelent számára a többi gyermek felfedezése, akikkel
összefűzi a közös élmény öröme és varázsa. Szeptemberben
egymás elfogadása, a közeledés, barátkozás apró lépései,
a személyesség hangsúlyozása
volt a legfontosabb feladatunk.
A beszoktatás időszakában a
közös játékokba építettük katicabogárka bábunkat.
Az ősz a változások évszakja. A meleg nyári napok
hűvösebbre fordulnak, a természet különös színekben
pompázik. Őszi sétáink során
elgyönyörködtünk az őszi fale-

velek színeiben. Gyönyörű leveleket gyűjtöttünk, amelyek
közé katicabogárkánk és csigabiga nénénk népes családjával behúzódhat majd télire.
A falevelekből egy kosárban
gondos elrendezéssel fészket
készítettünk és dióhéj ágyat.
Míg kiszedegettük a dióbelet
a héjából, beszélgettünk, verselgettünk és mindenki kapott
egy gerezd diót. Mire mindenki megkóstolta, már mindent
tudtak a dióról, és még egy
verset is a Dióbél bácsiról. A
diótörést később mozdulatokkal utánozták.
A színes falevelek micsoda
játékszerek! Magasba dobáltuk, gázoltunk benne bokáig,
őszi képeket, lenyomatokat,
kis szőnyegmintákat, terítőket készítettünk belőle. Barkácsolás közben énekelgettünk,
csak úgy, jókedvünkből.
Elsétáltunk egy gesztenyefához, ahol kosarainkba gesz-

tenyét gyűjtöttünk. Egy-egy
gesztenyefalevélre rácsodálkoztunk: tényleg olyan, mint
egy óriás tenyere. A gesztenyéből készültek a gesztenye
lovacskák, emberkék. Jó játék a mákgubó is! Egy-kettőre mákbábokat készítettünk!
Játszottunk vele. Hogy tartósabbak legyenek, hurkapálcát
szúrtunk bele.
A mi községünkben kézzel törik a kukoricát. Nagy
élmény volt a gyerekek számára, amikor ellátogattunk
anyukám kertjébe, ahol megmutattuk nekik, hogyan törik
a kukoricát. A gyerekek ki is
próbálhatták, kis kezeikkel
ügyesen fosztották le a csuhét,
és boldogan mutatták a kezükben levő kukoricát, amit a
kosárba tettek, és az óvodába
vihettek.
Örömmel vették birtokukba a kóróból készült kunyhót
is. A munkáért almát kaptak a

vendégségben és üdítőt, persze annyi kukoricát vihettek az
óvodába, amennyit elbírtak.
A megszerzett zsákmánnyal,
a letört tengerivel boldogan
indultunk vissza az óvodába.
Pihenésképpen a gyerekek
mesét hallgattak: A kóró és a
kismadár címűt.
Másnap apró kis kezeikkel
morzsolták a kukoricaszemeket, így csutkához jutottak és
kukoricaszemekhez. A kukoricaszemekből nyakláncok készültek.
A fiúk csutkából házat építettek, autóval szállították a
csutkát, a kislányokkal csutkafigurákat, csutkacsaládot, pólyás babát készítettünk.
A kóróhegedű elkészítése
kukoricaszárból készült. Bevizeztük és kezdődött a zenélés.
Nagymamáink, és az ő nagyszüleik javarészt ilyen maguk
készítette játékokkal játszottak.
Az őszi gyümölcsök szedése is folyamatos, a szülők
szívesen segítenek és hoznak
is be, ha kérjük. A gyümölcsöt közösen mostuk meg, és
közben őszi verseket, dalokat
mondogattunk, énekeltünk,
mondókáztunk. Természetesen megízlelgettük még bekötött szemmel is.
Elkészítettük Móricz Zsigmond Iciri piciri meséjéhez az
iciri piciri kismacska házikóját,
a macskát és a két ökröcskét
burgonyából. A tökház készítésében a gyerekek is aktívan
részt vettek, a tök ragacsos
belsejét és a magokat élvezettel szedték ki. A kiszedett tökmagot megszárítottuk, később
felhasználtuk lisztgyurmából
készített edények díszítéséhez.
Ebben az évben először
rendeztünk Tökparádét az
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óvoda udvarán. Délelőtt nagy
volt a sürgés, forgás – süteményt és sütőtököt sütöttünk
a gyerekekkel. A sütőtök illata különlegessé, otthonossá
varázsolta az óvodai légkört.
Micsoda meglepetés lesz ez
szüleinknek!
Az óriástökből elkészítettük a vendégváró tököcskét.
Hogy kik lesznek a vendégek?
Hát az apukák, anyukák, volt
óvodásaink és a leendő óvodások.
Alig bírtuk kivárni, mire 4
óra után megérkeztek a várva
várt vendégek. Mindenki tarsolyában volt valami finomság. A gyerekek szüleikkel és
a tanító nénikkel töklámpást
készítettek a következőképpen: a jól megtermett tököket
meglékelték, felső harmadát
az anyukák levágták, belsejét
a gyerekek kitisztították. Megtervezték az arcát – mosolyog,
nevet, mérges, félelmetes…
– száját, szemét, az orrát. Belehelyezték a mécsest, és viszszatették a kalapját. Hajat is
készítettek neki kukoricafosztásból, borzas frizurák készültek, majd kezdődött a névadás. Minden család javasolt
egy nevet a tököcskéjének.
Volt Tök Töhötöm, Manófalvi
Manó, Tök Szépecske…
Tábortűz mellett sütöttünk
szalonnát, nagyon finom volt.
Leírhatatlan volt az örömtől
csillogó szemek ragyogása,
A gyermekek örömmel vették
birtokukba a kóróból készült
kunyhót is

amikor sötétedés után meggyújtottuk a töklámpásokban
a gyertyákat.
A felnőttek szívesen játszanak gyermekeikkel, ők maguk
is szeretnek játszani. Sajnos a
napi elfoglaltság, a problémák ezt egyre kevésbé teszik
lehetővé. Ezért is fontos, hogy
az óvodában kapjanak lehetőséget arra, hogy gyermekeikkel éljék át a játék örömét.
A rendezvény támogatói
a szülők és a községi hivatal
voltak, akiknek megköszöntük
a segítséget a további együttműködés reményében.
Hát ilyen is röviden az ősz
a mi óvodánkban: színes, változatos. Az óvodai tevékenységek kapcsolódnak az évszakok változásaihoz, az ősz
köré csoportosítjuk mindenféle elfoglaltságunkat, verseket,
meséket, mondókákat, találós
kérdéseket, dalos játékokat,
énekeket.
Tudjuk, hogy kezünkben a
jövőnk kincse, a gyermek. Nagy
kincs ez, amit őrzünk, amire vigyázunk, hogy a fény, ami gyermekeinkben ragyog, körülölelje
őket egész életen át.
Pék Éva
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Amit mi szedtünk, azt elvisszük...

A Tökparádén mindenki jól szórakozott
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Továbbképzéseink

Az EMK ereje az oktatásban
2011 augusztusában és
szeptemberében Érsekújvárban tartottunk képzést a helyi és a környék
óvodáinak pedagógusai
számára a P. Blahu utcai óvoda (MS – Óvoda
Nové Zámky, Ul. P. Blahu
č. 23) igazgatónője, Szabó Eleonóra szervezésének köszönhetően. Nagy
öröm volt számunkra újra
megtapasztalni, hogy mások is időszerűnek és alkalmasnak tartják az általunk oly fontosnak tartott
értékek, szemléletmód továbbgondolását, elsajátítását, majd továbbadását a gyermekek számára.
Valahányszor (összesen
5 nap) szívesen utaztunk
Dunaszerdahelyről Újvárba, hiszen mi sem motiválóbb egy ismereteket átadó tanító számára, mint
hogy átélheti a mások
életéhez való hozzájárulás élményét, hálát kapva
cserébe.

A képzés résztvevői

Dr. Marshall B. Rosenberg
A szavak ablakok vagy falak c.
könyve által inspirálva vettünk
részt Rambala Éva (az Erőszakmentes Kommunikáció KeletEurópai Központjának vezetője, az EMK Világközpontjának
akkreditált trénere) kétnapos
képzésén, Budapesten, ahol
fél napon belül éreztük, hogy
ez a módszer és szemléletmód
nemcsak nekünk lesz nagy segítségünkre a mindennapjainkban, hanem ezt másokhoz is,
sőt minél előbb a gyerekekhez
kell, hogy eljuttassuk.
Amellett, hogy máig rendszeresen fejlesztjük magunkat
is, a Consensus Polgári társulást képviselve 2008 óta tartunk felnőttek- és 2009 tavasza
óta pedagógusok számára is
akkreditált képzéseket (a 317/
2009-es törvény értelmében).
Miért lehet segítség ez a
szemléletmód? Az utóbbi években különösen nagy kihívást
jelent a mai gyerekek, ﬁatalok
nevelése-oktatása a felnőtt társadalom számára. Nincsenek
könnyű helyzetben a mai peda-

gógusok, hiszen az eddigieknél
is nagyobb teher hárul az iskolákra a társadalom és a szülők
részéről egyaránt. Mindenki
rohan, a bajok pedig csak sokasodnak. Talán a gyerekek is
csak mondani szeretnének valamit, talán „nem jól”. Így az
egymás meghallásában egyre
nagyobb a szakadék. Csökkent a valódi ﬁgyelem mértéke,
fokozódott a szeretet fontossága. Mindenki érzi, tudja, hogy
valahol itt van a kutya elásva,
mégis a mindennapok mókuskerekének áldozataiként éli le a
legtöbb ember az életét. Vajon
a felnőtt megtanulta-e, és meg
tudja-e tanítani a gyermeknek,
hogyan mondja el másképp?
Tudunk-e még hiteles, követhető minták lenni a mai ﬁatalok
számára?
Felelősek vagyunk társas
kapcsolatainkért a család, az iskola és a társadalom színterein
egyaránt, akár pedagógusként,
akár szülőként. Mindemellett
hisszük és tanítjuk is, hogy a
gyermekeknek szintén a felelősséget kell vállalniuk abban,

hogy miként kapcsolódnak saját magukhoz és egymáshoz.
Egy fejlettebb, élhetőbb társadalom számára elkerülhetetlen
valahányunk érzelmi intelligenciájának fejlesztése.
A konﬂiktusok nem elkerülendők, és nem a kompromiszszumokat kérik tőlünk. Éppen
az erős kapcsolatok potenciális
alapját képezik. „Ha a gyereket
letérdeltetjük a sarokba, nem
érti meg annyira, mit tett, mintha a barátja elmondja, menynyire rosszul esett neki, amikor bántotta őt. Ha a gyerekek
meghallgatják egymást, akkor
nem a külső hatalomtól tanulnak, hanem megértik, hogy a
másiknak is lehet rá oka, miért
tette, amit tett.” (Rambala Éva
nyilatkozta a Vasárnap c. hetilapnak).
A módszert bárki megtanulhatja kortól függetlenül. Az elv
minden ember számára kapcsolatokat támogató, de egyben az egyéni kiteljesedést is
biztosító lehetőség. A gyermekek különösen gyorsan ráéreznek. Talán leginkább ez a

tény bizonyítja azt, hogy csak
egy elfeledett, nagyon is természetes, emberi nyelvezetről
van szó, csak – mint minden
egyéb területén az életünknek,
kapcsolatainkban és kommunikációnkban, így a személyes
önmegvalósításban is – eltávolodtunk a valódi életet szolgáló
stratégiáktól, eszközöktől.
Eddig leginkább Szlovákia
délnyugati területein (természetesen igény szerint Középés Kelet-Szlovákia intézményeinek a képzését egyaránt
meg tudjuk oldani), elsősorban az alapfokú intézményekben, de már egy-egy középiskolában is elvégezték a 40 órás
programunkat. Összesen 27 iskola több mint 450 pedagógusa szerzett az ismereteken túl
kreditpontokat is.
Az iskolaigazgatókat először telefonon, majd személyesen is felkeressük azzal a
szándékkal, hogy az iskola valamennyi pedagógusa számára egy 60 pereces, ismertető előadáson ismertethessük
az erőszakmentes/együttérző
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Továbbképzéseink/Diákszemmel

adott iskolában, helyben biztosítjuk a képzést, többnyire hétköznapokon, a tanítási órákat
követően, ami időben, kényelemben, így anyagilag is előnyös az egyébként gyakran túlterhelt pedagógusok számára.
A képzés 11 kreditpontot ad (a
további 19 pont megszerzését,
és természetesen az ismeretek
mélyítésének lehetőségét szeretnénk biztosítani a 80 órás
második fokozat elvégzésének
lehetőségével, a program minisztérium általi elbírálása folyamatban van.)
Októberben és novemberben Galántán, Érsekújvárott
és Párkányban indul összesen
négy képzésünk, a legközelebbi ismertető előadásra október
25-én kerül sor a galántai magyar tannyelvű alapiskolában.
Képzéseinkről
és a módszerről a
www.nenasilnakomunikacia.eu

Balról jobbra: Hévíz Ilona, Lánczos Andrea és Jankus Teréz
kommunikáció szemléletmódját, üzenetét, perspektíváját a
tanítás folyamatában ill. hoszszú távon a társadalomban.
Számunkra nagyon fontos,
hogy az iskola kollektívája az
információk birtokában válaszsza képzésünket. A tanfolyam
jellege – a 80% gyakorlat és
a 20% elmélet aránya – teszi
indokolttá, hogy mindenki ré-

széről aktív jelenléttel, együttműködéssel vegyenek részt a
40 óra során. Ezt a módszert
és szemléletmódot csak saját
példákon keresztül, egyfajta
önismereti folyamatként lehet
átérezni, megérteni és alkalmazni az élet szűkebb, majd
tágabb színterein.
Külön előnyként említjük,
hogy valamennyi esetben az

olvashatnak bővebben.
Elérhetőségeink:
0905 489 624
(Lánczos Andrea) ill.
0905 997 053
(Pénzes Éva);
e-mail címünk:
nkomunikacia@gmail.com.
És végül egy-egy visszajelzés az újvári képzéssel kapcsolatban:
„Az egész tréning ideje alatt
tetszett a jó légkör, a baráti együttlétek (jó volt a tegező-
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dés), s így minden alkalommal
békés, elégedett, érdeklődő
és várakozó voltam. A szemléletmódban tetszett Andrea és
Éva előadása (a sok-sok példa
az életből, a különböző szórakoztató játékok). Ezáltal elragadott, feldobott, energikus és
lelkes voltam. Tetszett a szemléletmódban a sokszínű példa,
melyet az átélt eseményeinkből, mindennapjainkból mondhattam el. Éreztem a csoporton
belül a nagyfokú őszinteséget,
s ezáltal kielégültek bennem az
érzelmi biztonság, harmónia,
önkifejezés, tisztánlátás, inspiráció, szeretet és a közelség
mint szükségletek.“ (G. Ilona)
„Ami tetszett a tréning ideje alatt, az a barátság, a közvetlenség, az otthonias légkör.
Az, hogy odaﬁgyeltetek ránk.
Az, hogy a mindennapi életből
vett példák megoldásával könynyítettétek meg a tréning mondanivalójának megértését.“ (Sz.
Éva)
„A tréning hangulata tetszett, közvetlen volt, nem kellett szorongani, vidám volt,
és érdekesek voltak a játékok
– felfrissültem tőlük. Magát a
szemléletmódot nagyon értékes dolognak tartom, maga a
nyelvezete és a higgadtsága
tetszett.“ (G. Silvia)
Lánczos Andrea és Pénzes Éva,
Consensus Polgári Társulás

Nyári szünet kicsit másképp
Ezen a nyáron hosszabb időre eljutottam Németországba a Pázmány Péter Gimnázium DSD-csoportjának tagjaként, és a
Bildung und Begabung tanulmányi program keretén belül részt vettem a Deutsche Schüler Akademie egyik nyári táborában.
Sok levelezés és intézkedés után július 21-én repültem a bécsi Schwechatról Stuttgartba. Itt találkoztam elsőként a német
vonatjegy-automaták működésének alighanem megfejthetetlen rendszerével. Egy kis némettudás és sok szerencse segítségével
mégis eljutottam Baden-Badenbe, ahol egy szintén akadémiai résztvevő családjánál töltöttem egy hetet az iskola megkezdése
előtt. A város már a római idők óta híres gyógyfürdő. Talán éppen ezért kerülte el a II. világháború, mely nem semmisítette
meg a gyönyörű épületeket. Csatangolásaim során eljutottam a közeli Strasbourgba is. Itt az Európai Parlamenten kívül számos nagykövetséget és templomot is láttam. A hét leteltével július 28-án elindultunk befogadómmal, Stefannal, Braunschweig
felé, ahol az akadémia zajlott. Az út több mint ötórás volt, mivel a város Németország északi részén van. A résztvevők száma
csak valamivel volt kevesebb száznál, de közülük csak öten voltak külföldiek. A mi tizenhat főt számláló csoportunk biológiai
és pszichológiai szempontból vizsgálta az emberek és állatok közti különbségeket a kommunikációval a középpontban. A „tanítás” után sok szabadidős tevékenységet volt lehetőségünk kipróbálni, legyen az sport, játék vagy színház. Az akadémián belül
megrendezésre került egy koncert, kémiai bemutató, városnézések és partik is. Talán mert a legtöbben németek, a résztvevők
nem voltak nagyon nyitottak, de ezért valószínűleg a kulturális különbségek is felelősek. Nekem „hidegnek” tűntek, a keleteurópai közvetlen barátkozás számukra ismeretlen. Viszont nagy előny volt a német nyelv kénytelen gyakorlása, nem volt más
lehetőség, hiszen rajtam és egy lengyel fiún kívül nem volt senki „kelet-európai”.
Kicsit furcsa volt újra itthon lenni és anyanyelvemen beszélni; meglehet, hogy a hosszú vonatozás után kialvatlanság is hatással volt rám. Érdekes volt egy más világba betekinteni, megismerni közelebbről, de hazajönni sem volt éppen rossz az itteni
barátokhoz.
Vrzák László, III. A
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Bemutatkoznak kisiskoláink

Küzdelem a megmaradásért
A nemeskajali kisiskola a Galántai járás legkisebbjei közé tartozik, jelenleg 16 gyermek látogatja. Iskolaprogramja
az egészségvédelemre épül, mottója „Tudással Földünk védelméért és létünk biztonságáért”. A három
pedagógus azon fáradozik, hogy az ide járó tanulók semmiben se szenvedjenek hiányt, megkapjanak mindent,
amit egy nagy iskolában. Igaz, interaktív táblára egyhamar biztosan nem telik, de a szívvel-lélekkel végzett
munka, a családias hangulat megteremtése, a számos aktivitás bizonyára meghozza gyümölcsét, s a gyerekek
jó érzésekkel fognak majd emlékezni egykori iskolájukra. Itt ugyanis a kis létszám lehetővé teszi, hogy
mindegyiküknek nagyobb figyelmet szenteljünk. A közös osztályban a gyerekek egymástól is tanulnak,
nagyobb önállóságra tesznek szert, s több lehetőség nyílik a felzárkóztatásra is.

Sportnap Vágán

Az iskolában napközi és
három szakkör működik, a
gyerekek a rendelkezésre
álló hat számítógépen elsajátítják a számítástechnika alapjait. Évente részt
vesznek a szavalóversenyen és a mesemondó fesztiválon. Rajzaik nem csupán a folyosót díszítik, hanem különféle versenyekre
és az Új Szóba is eljutnak.
Rendszeresen járunk közlekedési parkba és minden évben részt veszünk a
Galántai Honismereti Múzeum foglalkozásain. Iskolai rendezvényeinkre az
óvodásokat is meghívjuk.
Tavaly vendégül láttuk
Antal Tamás világutazót,
környezetvédelmi előadást
hallhattunk, s gyakori látogatónk Bartalos Aranka
pszichológus, aki legutóbb
az Egészség Hete keretében a kábítószerek káros
hatásával ismertette meg
a tanulókat. Többször viszszatérő vendégünk Szanyi
Mária néprajzkutató, aki
origamit, petüveg-virágokat, festett trikókat és hí-

Tojásfestés

mes tojásokat is készített
már a gyerekekkel, ugyanis ők nagyon szeretik a különféle kézműves foglalkozásokat.

Nyílt nap – angol óra

Akcióinkat
felsorolni
is nehéz, minden hónapra jut egy-kettő. Évente
legalább háromszor fellépünk a község rendezvényein, jelenleg kultúrház
hiányában csak a karácsonyi ünnepséget tudjuk
megtartani az iskolában.
Minden év decemberében
mézeskalácsot sütünk és
díszítünk, később megszervezzük a jelmezbált,
a gyermeknapot, valamint
a negyedikesek ballagását. A községi hivatal segítségével immár 12 éve
adjuk ki iskolai újságunkat, a Sulinyuszit, ahol a
tanulók fogalmazásait és
rajzait közöljük. Év végi
kirándulásainkat mindig

úgy szervezzük, hogy tanulóink megismerhessék
a környék és hazánk legérdekesebb helyeit – ilyenkor a szülők is velünk tartanak.
Mivel szeretnénk, ha iskolánk megmaradna, nagy
gondot fordítunk a beiratkozási programra. A múlt
évben beiratkozási körútja
keretében ellátogatott hozzánk a Via Nova ICS, s míg
a gyerekek birtokukba vették az ugrálóvárat, a szülők előadást hallhattak az
anyanyelvi oktatás fontosságáról. Tavasszal barátságos sportnapon vettünk
részt a vágai iskolában,
június végén pedig megtartottuk a Titkok Éjszakáját, amikor a gyerekek
még sötétben is játszottak,
szalonnát sütöttek és versenyeztek az iskola udvarán, majd hálózsákokban

Pedagógusfórum Bemutatkoznak kisiskoláink
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az osztályban aludtak. Mivel a rendezvény a szülőknek is tetszett, bizonyára
lesz folytatása.
Az idei tanév is aktívan indult, volt már egy
zsonglőr- és egy rendőrkutya-bemutatónk az óvodásokkal közösen, október
elején pedig ellátogattunk
a múzeumba, ahol Pukkai
Judit múzeumpedagógus
a környék malomiparával
ismertette meg a gyerekeket, majd elkalauzolta
őket egy geológiai kiállításra is.
Sajnos, minden igyekezetünk ellenére előfordul, hogy a nagycsoportos
gyermekeket a közeli városi iskolába viszik, s az apróságok naponta utaznak
Galántára. Mi továbbra is
azon fáradozunk, hogy bizonyítsunk, s itt tartsuk
az elsősöket, mert ha egy
község magyar kisiskolája megszűnik, nyelvünk és
kultúránk is könnyen veszélybe kerülhet.

Galántán, a reneszánsz kastély előtt
Ballagás

Futó Mária

A múzeumban

Titkok Éjszakája

Mézeskalács készítése
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Én így tanítom
Ádám Lilla:

Gondolatok a
befogadásközpontú
és kompetenciafejlesztő
irodalomtanításról
Gyakorló pedagógusként
két irodalomtanítási módot ismerek: azt, amikor a tanár osztja az észt, diktál és megmondja,
mit kell gondolni egy műről,
deklarálja az író életrajzát, műveinek, köteteinek kiadási dátumát szóról szóra bemagoltatja
– ez az elterjedt forma. A baj ezzel annyi, hogy nem hagy gondolkodni, kibontakozni, nem
fejleszti a kritikai gondolkodást,
a magasabb szintű tudást. A
tanárnak az a meggyőződése,
egy mű mindenkinek ugyanazt
mondja, amit az irodalomtudósok valamikor leírtak, amit ő az
egyetemen sok évvel ezelőtt
megtanult. De felnőtt egy új
generáció, amelyik másként
gondolkodik, amelyiknek véleménye van. A pedagógusnak
fel kell ismernie a változást,
mert az irodalom tanításának
van alternatívája. A közvetítendő értékeket kell megváltoztatni vagy feladni, a pedagógus
gondolkodását az irodalomról,
a kánonról, a közvetítés mikéntjét kell átgondolni, értelmezni
és transzformálni.
Mielőtt ezzel a másik lehetőséggel foglalkoznék, meg kell
válaszolni: mi is voltaképpen
az irodalom? Erre nincs biztos
és igaz válasz, mert a mű mindenkit másképpen szólít meg,
mindenki számára más üzenetet közvetít. Igazam van, ha hiszem: az irodalom rólam szól: az
én érzéseimről, a gondolataimról, az életemről, a körülöttem
zajló világról, segít feldolgozni
a jót is és a rosszat is. Emellett
szórakoztat és ellazít, értéket és
élményt közvetít.

Miért ne lehetne erről az
oldalról megközelíteni az irodalomtanítást? Miért ne lehetne
a diákok, gyerekek igényeiből,
érzéseiből, életéből kiindulni?
Miért nem lehet a diákokat az
irodalomtanítás középpontjába
helyezni, tehát befogadásközpontúvá tenni az irodalomórákat? De nem csak az irodalomórákat!
Először meg kell ismernünk
diákjaink igényeit, ezekből kell
kiindulni, majd élményszerűen
és konstruktívan kell ismereteinket átadni, ami azt jelenti, hogy
olvasóközpontúvá kell tenni az
irodalomórákat, a diákokat be
kell vonni az órába, hogy ez
által is személyessé váljanak az
irodalmi művek. Fontos a reﬂexiójuk, a véleményük, az ő irodalomolvasatuk. Ezért meg kell
mindent tenni, hogy a gyerekek az irodalom, mint folyamat
és ezen keresztül a világ alkotó
részeivé váljanak. De ne csak alkossanak, hanem analizáljanak,
használják ki kreativitásuk határtalan lehetőségeit, állítsanak
fel hipotéziseket, próbálják meg
azokat alátámasztani, igazolni
vagy elvetni. A modern tanítási
módszerek (portfólió, projekt,
kooperatív) a hagyományos
módszerrel együtt ezt a célt
szolgálják. A különböző módszerek alkalmazásával, megfelelő kombinálásukkal tudunk mi,
pedagógusok megfelelni a kor
követelményeinek és a diákok
elvárásainak. A megfelelő elméleti hátteret a konstruktivista
pedagógia adja meg ehhez a
merőben másfajta szemléletmódhoz.

A befogadó irodalomtanítás egyáltalán nem mondható
hagyományosnak. Elsősorban
a tanárnak kell megismernie
ezt az új megközelítésmódot
és világot, majd eldöntenie,
mennyire érzi jól magát ennek
a világnak az új szerepkörében.
Mert tudni kell, hogy itt a hagyományos pedagógusszerep
(az észosztó) megszűnik létezni, helyébe lép a moderálás,
a pedagógus mentor lesz, segítő, a diákok pedig alkotnak,
műértenek, kritikát fogalmaznak meg, véleményt mondanak
még az érinthetetlennek számító nagy klasszikusok műveiről
is. De miért kell ettől félni? Szerintem azért nem fogadja ezt el
a tanárok többsége, mert nem
tudunk mit kezdeni a sok reﬂexióval, a kritikai gondolkodással,
a mássággal, a sokszínűséggel,
nem vagyunk képesek elfogadni azt a tényt, hogy a diákoknak
is lehetnek megállapításaik, hipotéziseik, gondolataik, amelyeket tovább lehet gondolni
és ütköztetni a véleményeket.
Pedig ez az irodalom: a sokszínűség, a sokféle értelmezés. A
sokszínűség pedig arról szól,
ahogyan a konstruktív pedagógia hirdeti, hogy nincs egy
igazság, hanem sokféle igazság
létezik.
Nehéz így tanítani, nehéz
ezt a világot, gondolkodásmódot elfogadni és magunkévá
tenni, mert aki jól belegondol,
azonnal látni fogja, hogy erre
nagyon sokat kell készülni, válogatni, olvasni, művelődni,
tájékozódni. Felvállaljuk-e a diákjaink érdekében ezt a több-

letmunkát? Azon is el kellene
gondolkodnunk, hogy mi, magyartanárok mennyire ismerjük a posztmodern irodalmat.
Találunk-e a jelen irodalmában
olyan irodalmi műveket, amelyeket értékesnek tartunk, fantáziát látunk bennük, és érdemesnek tartjuk azokat bevinni
a tanítási órára, nemcsak azért,
mert a mai kor emberének
problémáit tárják fel, hanem
azért is, hogy felmerjük vállalni
összehasonlításukat a hasonló
tartalmú, indíttatású klasszikus
művekkel. Vagy fel merjük azt
vállalni, hogy ha egy tanulónk
hoz egy ilyen verset, novellát,
a következő órára előkészítjük
azt, és a köré építjük a tanítási
órát? Vagyunk-e ennyire nyitottak és bátrak? Vagy gúzsba
köt az egyetemi tananyag és a
központi előírás? Miért ne vethetnénk össze a régit az újjal?
Hiszen ebből tanul a tanár, és
tanul a diák is. Ezeken az irodalomórákon nemcsak a tankönyv, egy mű, egy vers kap
szerepet, hanem a művészetek
is: festészet, szobrászat, építészet, táncművészet. Szerves részeivé válnak a tanítási-tanulási
folyamatnak, amint belehelyezzük őket a tanulási folyamatba,
belőlük bontjuk ki a tanulók
előzetes tudását, ismereteit, rajtuk keresztül szólítjuk meg diákjainkat, esetleg saját alkotásaik
is szerepet kapnak az órákon.
A konstruktív pedagógia és
a befogadásközpontú tanítás
előszeretettel alkalmazza a játékot. A játék soha nem céltalan.
Ha belegondolunk, akkor a kisgyermek is játszva ismeri meg a
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szűkebb, majd tágabb környezetét, a világot, játszva sajátítja
el a magatartásformákat, játszva szocializálódik. Látszatra céltalannak tűnnek ezek a játékok,
mégis a felnőttkorban az ezen
az úton és ebben a korban elsajátított ismeretek határoznak
meg bennünket. Tévúton járnak azok a pedagógusok, akik
azt állítják, hogy középiskolába
nem való a játék. A tapasztalat
azt mutatja, hogy a középiskolás korosztály is igényli a játékot: de ez a játék már irányított, meghatározott célja van,
meghatározott keretei vannak,
jól behatárolt ismereteket közvetítünk általa. És itt van az a
pont, ahol megkérdezhetjük:
és mindezt hogyan lehet értékelni? Mit lehet értékelni egy
zűrzavaron (pl. vitaóra, szakértői

mozaik, csoportmunka…), egy
játékon?
Igen, ez a legnehezebb és
egyben a legnagyobb kreativitást és tudatosságot igénylő
rész. Mert a pedagógusi szemléletváltásra ezen a téren is
szükség van. De még ettől is
fontosabb a szakmai felkészültség és az értékelésben való jártasság, amelyről lassan elmondható, hogy a pedagógia egyik
meghatározó és kikerülhetetlen részévé növi ki magát. De
értékelhető-e minden? Igen, ha
megalkotjuk hozzá a megfelelő
szempontrendszert és szabályokat. Ha pontosan tudjuk, mit
is kérünk számon a gyerektől.
Ha tudjuk, mit akarunk fejleszteni a gyereknél. Ha tudjuk,
mit várunk el a gyerektől. Pontosan körülhatárolt, egyértel-



Én így tanítom/Tollvonás

mű szempontrendszerre van
szükségünk, amellyel a gyerek
is tisztában van, (meg)érti, sőt
önmaga is használni tudja, ha
a kezébe adjuk. Mert nem csak
a pedagógus értékel, hanem a
gyerek maga is: önmagát, párját, csoporttársait, társait. De
nem csak az elvégzett tevékenységet, hanem a létrehozott
terméket is. Semmilyen hátránya sem származik abból egyik
félnek sem (gyerek, pedagógus), ha pl. egy esszé értékelő
szempontrendszerét odaadjuk
a gyereknek, amikor egy összehasonlító elemzést kérünk tőle.
Nem a szempontsoron múlik,
meg tudja-e írni a fogalmazást,
hanem az elsajátított ismeretein és kompetenciáin.
A kompetenciafejlesztés,
amelyre a befogadásközpontú
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tanítás kiválóan alkalmas, nehéz és időigényes feladat. Mert
ki kell találnunk, végig kell gondolnunk, tudatosan meg kell
terveznünk, mit is akarunk a
gyerektől, milyen célt is akarunk
elérni: honnan hová akarjuk a
diákjainkat eljuttatni, milyen
magasabb tudással akarjuk
őket felvértezni. Mindez megéri
a fáradozást, mert úgy tudunk
órát tartani és tanítani, hogy
mind a két fél örömét lelheti
benne, közben komoly ismeretátadás és elmélyítés folyik,
közben készségeket és kreativitást is fejlesztünk. Mindehhez
csak nyitottnak és innovatívnak
kell lenni.
Nekem ezt jelenti az irodalom órákon történő kompetenciafejlesztés.

Linda unalmasa
Már jócskán az elmúlt tanév közepe táján büszkén hangoztatta az osztályban, hogy ő bizony a nyár
folyamán nem megy sehova dolgozni. Neki van annyi pénze, hogy egész jól megéljen, szinte mindene
megvan. Már akkor hazudott, mert neki egyáltalán nincs annyi pénze. A szüleinek viszont tényleg van,
így Linda végképp nincs arra rászorulva, hogy valamiféle idénymunkával keresse meg magának a divatosnál divatosabb farmerre, pólóra, pulcsira. „S a barátokkal még valahova nyaralni is elmegyünk egy
jót, azt hiszem, a Balatont szemeljük ki úti célként“ – hetykélkedett úgy május végén, június elején egyre gyakrabban a harmadikos gimnáziumi tanuló. Voltak az osztályban, akik egy kicsit irigykedtek is,
hogy milyen szuper dolga van Lindának, az egész tanévben bármit megengedhet magának az anyagiak
terén, mert abban valóban nincs hiány a családban. Mások viszont egyáltalán nem is vették őt figyelembe – és ez nem éppen jött be a hölgynek, mert ő egyszerűen láttatni és – főképpen – hallatni
akarta magát. Hogy osztálytársai csakis és kizárólag rá figyeljenek, hogy neki aztán nem kell semmiféle
szezonmunka, nem kell, mondjuk a Lidl vagy a Kaufland polcai között kóvályogni a kirakodásra szánt
áruval, nem kell
valamelyik üzletlánc pénztárgépénél ücsörögnie órákon át… De ugyanúgy nincs szüksége a tikkasztó
hőségekben például
almát vagy éppen őszibarackot szednie. Ő a nyári vakációt otthon töltheti, beleértve a már jelzett
néhány napos balatoni üdülést. Akkor, május és június derekán ugyan még nem tudta pontosan, hogy kivel, kikkel látogat el Magyarország
„tengeréhez“, de hát bizonyára akadnak majd haverok, akik szívesen csomagolnak össze vele együtt, – és irány a Balaton!
Aztán teltek, múltak a júliusi napok, Linda barátai többnyire valahol szorgoskodtak, hogy legyen egy kis zsebpénzük. Néhányan közülük a Lidl hatalmas raktárában rendezgették az áruszállítmányokat, voltak, akik a fővárosban helyezkedtek el két hónapra, irodai munkát végezve, vagy mondjuk könyvelést gyakorolva. Linda közben otthon töltötte a vakációt. Többnyire bekapcsolta a számítógépet,
internetezett. De naponta ez valahogy unalmassá vált számára. Az olvasás nem volt kedvenc időtöltése, az iskolában a néha-néha ugyan
elolvasta a kötelezők rövidített változatát, hogy legalább valamennyit tudjon egy-egy világirodalmi alkotásról. A városba is kiment, leült
egy-egy fagyira, vagy kávéra, baráttal azonban ritkán futott össze. Esténként hiába csalogatta ki azokat, akik napközben szorgosan ténykedtek valahol. Azok inkább pihengettek, vagy éppen a számítógépet kapcsolták be, amit Linda már tényleg szinte teljesen megunt úgy
július végére. Az időjárás bizony ez idén nem nagyon kedvezett a nyaralóknak, júliusban volt vagy bő egy hét hőség, az augusztus meg
úgy vegyesen rohant el, itt-ott melegebb napokkal, de többségben szeszélyesen, amolyan áprilisi formában. A szabadságoló hölgyünk
sokszor arra gondolt, hogy talán már jobb lenne a suliban. Ott mégis a haverok között, bár az is igaz, hogy most következik a java, az
érettségi éve. De amikor alaposabban belegondolt, azért mégsem… Inkább a szünidő, mint az iskola. Vagy mégis tűrni a feleltetéseket, a
tételmagolást. Linda egyre gyakrabban érezte, hogy a franc tudja, most már maga sincs tisztában azzal, hogy mit is akar tulajdonképpen.
S észbe kapott, hogy tulajdonképpen nem az idei az első nyara, amely ilyen gondolatokkal van átszőve.
A rossz időjárás miatt végül a balatoni kirándulás sem jött össze számára, s augusztus utolsó közepe táján mély depresszióba esett. A
tanévkezdés így felettébb bonyolult lesz számára… Linda, aki nem nagyon volt oda az iskoláért, sajnos, a szünidőt sem tudta élvezni. Az
orvosok szerint ez okozta komoly lelki válságát. Most bizonyára nem foglalkozik vele, de ha majd egy kissé felépül, talán eljátszadozik
a gondolattal, hogy jobb lett volna a barátokkal – mondjuk a Kaufland polcai között széthordani az árut. Nem is olyannyira a pénz miatt.
Csak úgy szórakozásból, hasznos időtöltésből.

Susla Béla

16

Pedagógusfórum



Történelmi évforduló

90 évvel ezelőtt történt

Nem a királynak
„Nem akarok polgárháborút!”
(IV. Károly, 1921. október 24.)

Károly, akit egykori hívei kétszer is kikosaraztak

Az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó, ﬁatal uralkodója 1918. október 26-án
Gödöllőről megüzente a szövetséges Németország urának,
II. Vilmos császárnak, hogy
azonnal békét köt az antanthatalmakkal. Ennek érdekében
kapcsolatba lép Wilson amerikai elnökkel, továbbá elismeri a csehszlovák és a délszláv
követeléseket. Másnap IV.
Károly Bécsbe utazott. A császári rezidenciát, időközben
majdnem minden fontos katonai és politikai tényező elhagyta már. Miután a Monarchia megmentésére irányuló
utolsó kétségbeesett kísérlet
– a berni tárgyalás az antant képviselőivel is kudarcot
vallott, a bukás (és egyben a
bomlás) menthetetlenül bekövetkezett. November 11-én
Lammasch osztrák miniszterelnök Schönbrunnban nyilatkozatot íratott alá Károllyal arról, hogy az lemond az osztrák
államügyekben való részvételről. Károly a nyilatkozat aláírása után a családjával azonnal

Eckartsauba utazott. Kedvenc
kastélyában kereste fel két nap
múlva a Wlassics Gyula vezette
magyar delegáció. A főrendek
egy, az osztrákhoz hasonló lemondási nyilatkozat kiadására
beszélték rá az utolsó Habsburg uralkodót. A nyilatkozatban Károly egyebek mellett kimondta: „Nem akarom, hogy
személyen akadályul szolgáljon a magyar nemzet szabad
fejlődésének, mely iránt változatlan szeretettől vagyok
áthatva. Ennél fogva minden
részvételtől az államügyek vitelében visszavonulok, és már
eleve elismerem azt a döntést,
amely Magyarország jövendő
államformáját megállapítja.”
Ám mind a bécsi, mind az
eckartsaui nyilatkozat hagyott
egy kiskaput Károlynak a viszszatérésre. Hamarosan Ausztriában is és Magyarországon is
kikiáltották a köztársaságot; az
egykori Monarchia helyén további utódállamok jöttek létre.
Károly családjával a Genﬁ-tó
melletti Pranginsba költözött.
*

Fegyverrel a király ellen – Budaörs, 1921. október 23.

Az 1918–1920 között mozgalmas és tragikus időszakot
átélt Magyarországon 1920. július 19-én a korábbi külügyminiszter, az elismert földrajztudós, a békekonferencián nagy
feltűnést keltő „vörös térkép”
megalkotója, Teleki Pál gróf
alapított kormányt. Az Erdélyből származó politikusnak és
kormányának nem kisebb feladat jutott, mint életet lehelni a
trianoni béke által megcsonkított országba, melynek államformája 1920. március 1-jétől
immár újra királyság volt –
élén Horthy Miklós kormányzóval, aki nyilatkozataiban a
továbbra is a Habsburg-ház
rendíthetetlen hívének vallotta
magát. A magyarországi változások nem kerülték el a Svájcban élő, lemondatott uralkodó
ﬁgyelmét sem.
Teleki a külügyek terén
igen aktívnak bizonyult. Felvette a tárgyalás fonalát az
osztrák kormánnyal a két ország között feszültséget okozó
Burgenland ügyében, mely
területet – az osztrákok kíván-

ságának eleget téve – a párizsi békekonferencia a nyugati
szomszédnak ítélt oda, ám magyar fegyveres erők megakadályozták a „sógoroknak” annak
birtokba vételét. Ugyancsak
tárgyalásokat folytatott a magyar kormány Bruckban Beneš
csehszlovák külügyminiszterrel a preferenciális vámrendszer megalkotásáról, valamint
a két ország közötti gazdasági
közeledésről. Az ígéretesnek
mutatkozó tárgyalások azonban megszakadtak, mert 1921.
március 26-án Habsburg Károly Svájcból Bécsen keresztül Magyarországra érkezett.
A helyzetet rosszul felmérő,
lemondatott uralkodó, akit
egyes források szerint bizonyos francia politikai körök is
támogattak a trón-visszafoglalási kísérletben, másnap Szombathelyről gépkocsival utazott
Budapestre. Károly abban bízott, hogy a dinasztiához való
hűségét többször is hangoztató Horthy kormányzó számára tartogatja a magyar trónt, s
azt csupán el kell foglalnia. A

Pedagógusfórum



Történelmi évforduló

engedett a nyomásnak, visszatért Svájcba.

Bethlen István miniszterelnöksége idején mondták ki a Habsburg-ház
trónfosztását

Horthy Miklós kormányzó

kormányzóval történt találkozás azonban kiábrándító volt.
Horthy Miklós közölte a királlyal, hogy a dinasztia iránti
elkötelezettsége ellenére sem
áll módjában átengedni neki
a trónt. A nemzetközi politikai
helyzet ugyanis ezt nem teszi
lehetővé. S valóban a nagyhatalmak többször is jelezték,
hogy számukra a Habsburg

restauráció elfogadhatatlan.
Még vehemensebben léptek
fel a Monarchia utolsó uralkodójának színre lépésével
kapcsolatban az antantbarát
utódállamok. Beneš azonnal
széleskörű diplomáciai akciót
kezdeményezett, amelyhez főleg Jugoszláviában talált partnerre. A két állam azzal vádolta a magyar kormányköröket,
hogy konspirálnak a Károllyal.
A lemondatott uralkodó megjelenését casus bellinek nyilvánították. Csapatösszevonásokat hajtottak végre a magyar
határ mentén. A csehszlovák és
a jugoszláv kormány úgy vélte:
itt az idő Magyarország katonai megszállására, valamint a
Csehszlovákiát és Jugoszláviát összekötő nyugati korridor
létrehozására, amit a párizsi
békekonferencián a nagyhatalmak elutasítottak. Ugyanakkor
követelték Károly eltávolítását
Magyarországról, továbbá a
Habsburg-ház detronizációját,
amelyet nem foglaltak bele a
trianoni békébe. A huzavona
tíz napig tartott. Végül Károly

A „királyjárás” Magyarországnak súlyos bel- és külpolitikai bonyodalmakat okozott.
Jelentős mértékben hozzájárult
a Teleki-kormány bukásához
1921 húsvétján. Ugyanakkor
egységbe fogta az addig egymással is komoly vitákat folytató, Magyarországgal szomszédos utódállamokat. Ennek a
gyümölcse a kisantant (Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia szorosabb szövetsége)
létrehozása lett.
*
Az új kormányt egy másik
erdélyi származású politikus,
Bethlen István gróf alakította
meg. Hamarosan neki is szembesülnie kellett a „Károly-kérdéssel”. Méghozzá abban az
időszakban, amikor a magyar
kormánynak súlyos külpolitikai problémákat kellett megoldania. Bethlen szerette volna
Magyarország elszigeteltségét
az ország Népszövetségbe történő belépésével enyhíteni. A
jugoszláv hadsereg még 1921
nyarán is megszállva tartotta
a gazdaságilag fontos Pécs–
Komló–Baja térséget. Bánﬀy
Miklós külügyminiszternek
sikerült elérnie, hogy a jugoszláv csapatok kivonuljanak
az általuk jogtalanul megszállt
területről. Szintén rendezni
kellett Burgenland kérdését.
A magyar-osztrák határhoz
közeli vidéken már fegyveres
összecsapásokra is sor került
1921 késő nyarán. Végül az
érintett felek olasz közvetítéssel megegyeztek abban, hogy a
vitatott terület nagyobb részét
Magyarország átengedi Ausztriának, ám Sopron és környékének hovatartozásáról népszavazást írnak ki.
Ebben a mozgalmas időszakban jelent meg lemondatott király újból Magyarországon. Károly 1921. október
21-én ezúttal repülőgépen érkezett meg feleségével, Pármai
Zita királynéval Dénesfalvára
– Cziráky József karlista gróf
birtokára. Itt a királyt hívei várták. Károly a tavaszi sikertelen
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trónfoglalási kísérletből azt a
tanulságot vonta le, hogy csak
fegyveres erővel érvényesítheti
akaratát. Kezére játszott, hogy
a burgenlandi fegyveres öszszetűzések okán a nyugat-magyarországi térségben manővereztek a hozzá hű Ostenburg
Gyula és Lehár Antal (a híres
operett-szerző bátyja) alakulatai. E fegyveres erőkhöz további királypárti egységek is csatlakoztak. Ám Károlyék nem
használták ki a meglepetés
erejét. Túl sokat foglalkoztak
az ünnepléssel, a katonai csapatok felesketésével. Október
23–24-én Budaörsnél ütköztek meg az ellenük kivezényelt
kormánycsapatokkal. A csatát
az exkirály elveszítette. Menekülés közben Horthy emberei
október 25-én, Tatán az Esterházy-kastélyban tartóztatták
le, majd a tihanyi apátságba
szállították. Ezután átadták az
angoloknak. A Cardiﬀ nevű
hadihajó a királyi családot a
Portugáliához tartozó Madeira
szigetére szállította.
Természetesen, Károly újbóli megjelenése Magyarországon további diplomáciai
bonyodalmakat okozott – annak ellenére, hogy az ügyet a
magyar kormány maga rendezte el. A kisantant intervencióval fenyegetőzött. Az antant
magyarországi
nagyköveti
konferenciája is felszólította a
Bethlen-kormányt, hogy valamennyi Habsburgot zárják ki
a magyar trón elfoglalásának
jogából. Ezek hatására 1921.
november 6-án a magyar országgyűlés törvénybe iktatta
a Habsburg-ház trónfosztását,
amelyre a történelem során
immár harmadízben került
sor Magyarországon.
Károly többé nem kísérelte
meg a magyar trón elfoglalását.
A sors már csak rövid időt adott
neki. Elkapta a „spanyolnátha”
nevű betegséget, és az ebből
szövődményként kifejlődött tüdőgyulladás végzett vele. 1922.
április 1-jén családja körében
hunyt el Quinta de Monten.
Mindössze 35 éves volt.
Pelle István
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„Én nem az igazgatói
szigort képviselem”

Geri Valéria

– Arra kérlek, mondd el, mit tesztek e téren!
– Talán annak köszönhetően,
hogy a főiskolán majdhogynem
műszaki képzésben részesültem,
ugyanis fizika-technika alapjai
szakot végeztem, és az SZMPSZ
által szervezett nyári egyetemeken, valamint egy kétéves iskolavezetői tanfolyamon is részt
vettem, hamar ráébredtem arra,
hogy miben rejlik ma az oktatásnevelés modernizálása. Szerintem
kulcskérdése az informatika, illetve az elektronikus eszközök, vagy
inkább berendezések alkalmazása a tanítási órákon. Ez viszont
hosszantartó, alapos felkészülést
igényel, meg persze pénzt is. Mint
igazgató, szerencsés embernek
mondhatom magam, mert olyan
tizenhat-tagú tantestület élén
állhatok, amelynek minden tagja
nemcsak megértette és elfogadta
az elképzeléseimet, hanem tettre
készen csatlakozott hozzám. Három éven át rendszeresen szerveztünk
munkaértekezleteket,
tanfolyamokat annak érdekében,
hogy mindenki el tudja sajátítani a korszerű eszközök használatának csínját-bínját. Közben sorra vásároltuk a számítógépeket,
interaktív táblákat, laptopokat,
nyomtatót stb., hogy egy komplett belső hálózatot tudjunk felépíteni. Rengeteget köszönhetünk Tóth Tihamér mérnöknek, aki
hét évig tanított nálunk, és vállal-

Az első Csehszlovák Köztársaság idején, pontosabban 1933-34-es tanévben, öt tanerős, nyolc osztályos magyar katolikus elemi iskola működött Köbölkúton, amelynek valószínűleg 200-250 tanulója volt. A tantestület
élén igazgatóként Stampay János kántortanító állt, aki mint publicista és egyházi író bekerült a cseh/szlovákiai magyar irodalmi lexikonba is. Cikkei több akkori, regionális lapban jelentek meg gyakran. Katolikus ének- és
imagyűjteménye több kiadásban elérte a hárommilliós példányszámot, amire a Vatikánban is felfigyeltek, és
Stampay Jánost érdemeiért VIII. Leó és X. Pius pápa is magas kitüntetésben részesítette. Az imakönyvet, a helyi
önkormányzat támogatásával, a dunaszerdahelyi Lilium Aurum reprint kiadásban 2001. december 2-án ismét
közreadta. Stampay rektor úr munkássága korántsem merült ki az említettekben. Tanítói, népnevelői ténykedése,
és persze, karizmatikus személyisége mély nyomokat hagyott a község lakóinak emlékezetében. Így hát joggal
nevezték el róla a helyi magyar alapiskolát 1991-ben, amelynek jelenlegi igazgatója, immár tizenkettedik éve Geri
(lánykori nevén Varga) Valéria. Ő Kisújfaluról származik, ott él ma is a családjával, ott kezdett el iskolába járni, de
a felső tagozatba már Köbölkútra került. Szeretettel és tisztelettel emlékszik vissza itteni tanítóira, akiknek legtöbbje már sajnos nem él. Hirtelen sorolni kezdi őket: Szabó Zoltán, a mindenki Zoli bácsija, Varga Béla, Dobai
Lajos, Dobai Anna, Gedai Sándor, majd halkabban hozzáteszi, mint a régi filmek mellékszereplőinek a felsorolásánál volt szokás, és sokan mások. Ez azt jelenti, hogy évtizedeken át jó nevű és jó hírű magyar nevelő-oktató intézmény működött Köbölkúton. Mégis mi lehetett az oka, hogy tanulóinak számát illetően fölébe került a szlovák
iskola? Az igazgatónő, Geri Valéria, nem látja értelmét a válasz keresgélésének, mint mondja, a meglévő állapot
olyan kihívás számukra, amelyről sejtelmük sem lehet azoknak a kollégáknak, akik az effajta konkurenciának
nincsenek kitéve. Nekik viszont egy pillanatra sem szabad lazítaniuk. Szerinte az anyanyelvi oktatás, a nemzeti kultúra, a magyar történelem, irodalom ismeretének fontosságáról és a saját értékeink személyiségformáló
szerepéről győzögetni az embereket, pusztába kiáltott szó. A mai szülőket elsősorban az érdekli, hogy az iskola
mennyire tudja felkészíteni gyerekeiket a továbbtanulásra és általában az életre.

ta a rendszergazda szerepét. Ma
ott tartunk, hogy bármelyik kolléga a tantestületi szobából, bármelyik tanterem számítógépére,
bármilyen anyagot átvihet, hogy
aztán a saját óráin felhasználhassa. Nálunk az órákon nincsenek
üresjáratok, minden tanulónak,
minden pillanatban le tudjuk kötni a figyelmét, illetve folyvást foglalkoztatjuk őket.
– Most már értem, miért nincsenek nálatok telefirkálva a padok,
és valószínűleg rongálás sem fordul elő.
– Egyáltalán nem. És még valami, ami nagyon megváltozott, a
pedagógusoknak a tanítási órákra
való felkészülési módja. A formális előkészületek írása szinte egyik
napról a másikra idejét múlta. Ma
már másképpen kell felkészülni a
tanításra, mint mondjuk tizenöt,
húsz évvel ezelőtt. De hogy kell,
ráadásul igényesebben, és néha
másokkal is összehangoltan, az
nem lehet vitás.
– Tudják a szülők, illetve a község
lakói, hogy milyen változások történtek nálatok?
– Teszünk róla, hogy tájékozottak legyenek. Csúnya kifejezéssel élve, el kell tudnunk adni a
munkánkat. Úgy hírlik, ez sikerül
is. Különben tíz esztendő múltán
nem növekedett volna meg látványosan a hozzánk beíratott elsős
gyerekek száma, ami kicsit minket

is meglepett. A 2011/12-es tanévre 21 leendő elsőst írattak be hozzánk a szülők. Igaz, hogy közülük
hat Kisújfaluról jött, ami őszintén
mondom, ambivalens érzést váltott ki bennem, mert ez a szülőfalum kisiskoláját érinti. Azét az
iskoláét, amelynek alsó tagozatába jártam én is valamikor. De kérdezem, mondhatom-e valamelyik szülőnek, hogy ne ide hozza
a gyerekét? Ugyanakkor egy szóval sem ösztönöztem őket arra,
hogy ezt tegyék. Csupán az vigasztal, más forrásból értesültek
arról, hogy nálunk milyen munka folyik. Hiszen a felső tagozatosok kezdettől fogva itt tanulnak,
a szülők előtt pedig mindig nyitva áll iskolánk ajtaja. Azt is tudják,
hogy az első két osztályban bevezettük az ún. egész napos iskolát,
ami azt jelenti, mentesítjük a szülőket a már természetessé vált kötelességtől, hogy segítsenek az iskolának az írás-olvasás, számolás
és egyéb képességek elsajátíttatásában. Nyíltabban fogalmazva,
a tanítás feladatát részben sem
kívánjuk rájuk áthárítani.

nagyon merész lépésre szántam
el magam, amiben tudom, hogy
sokan nem fognak velem egyetérteni. Felvettem egy olyan szlovák nemzetiségű szlovák szakos
kolléganőt, aki nem beszél magyarul, abból kiindulva, hogy az
angol nyelv tanítására is több iskolában alkalmaznak angol nyelvű tanárokat.

– Van még más is, amit meg akartok reformálni?

– És arra nem gondoltál, ha a többi magyar iskola igazgatója is ezt
tesz, mi lesz azokkal a magyar fiatalokkal akik ilyen szakokkal
kerülnek ki az egyetemekről? Ők
is vándoroljanak el, mint sok-sok
fiatal a dél-szlovákiai magyarok
közül? (Megjegyzem, e témában
nem tudtunk egyetérteni, mert
számtalan példa bizonyítja, hogy
a szlovákul, angolul jól beszélő,
vagyis a szaktantárgyaikból jól
felkészült tanítók, tanárok igenis
tudják oktatni az idegen nyelveket, köztük a szlovákot is. Meg az
is köztudott, hogy ezek a pedagógusok, igaz, néha nem legálisan,
de gyakran hivatalosan is, százakat készítenek fel órákra, felvételi, de még nyelvvizsgákra is). Nem
valahol másutt, illetve más módon
kellene megoldást keresni?

– Sok minden, de ezek közül
első helyen áll a szlovák nyelv tanítása. Sokat gondolkodtunk rajta, mi lehet ebben a magyar iskolák sikertelenségének az oka.
Mert, hogy tényleg hiányosságok
vannak, az, tagadhatatlan. Egy

– Nem azt mondom, hogy magyar kolléga nem tud szlovákot
tanítani. Ez csupán egyike volt a
számos próbálkozásainknak. Egyáltalán nem az a szándékom, hogy
minden magyar iskola kövesse a
példánkat, vagy inkább a próbál-
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kozásunkat, de előbb már utaltam
rá, nekünk valami módon be kell
bizonyítanunk a szülőknek, hogy
mi ugyanúgy meg tudjuk tanítani a gyerekeket szlovákul, mint a
szomszédos, vagy bármelyik szlovák iskola, amelynek elsősorban
ez a célja. Minden faluban mások
a lehetőségek, körülmények, igények, amelyeket figyelembe kell
venni. Nekünk ezt kellett tenni,
úgy érzem. A gyerekeink javára
vált ez a döntés. Továbbá, mi nem
elégszünk meg annyival, hogy
van egy szlovák kolléganőnk, és
kész. Mi egy programot építettünk fel, amelynek lényege, hogy
a kommunikációt helyeztük előtérbe. A tanulóinkat pedig készségeik szerint csoportosítottuk. A
szlovák kolléganőnek pedig egyfajta koordinátori, vagy inkább
lektori szerepet szántunk. Azt is
kimondom nyíltan, hogy időrendi szempontból nem nagyon izgatnak bennünket a tantervi követelmények, mi lépésről lépésre
haladva jutunk el az irodalomhoz
és a nyelvtanhoz, nem aszerint,
hogy melyik osztály számára mit
ír elő a tanterv.
– És a monitorozás?
– Visszakérdezek: Mi múlik
rajta? Másrészt, semmivel nem
vagyunk hátrább a többi iskolához képest. Nem minden felmérési eredményt tartok reálisnak,
különösen a túl jókat, a kilencven
százalék felettieket nem. Nálunk a
valós tények bizonyítják, hogy jó
úton haladunk. Ugyanakkor nem
feledkezünk meg nemzeti kultúránk értékeinek az ápolásáról
sem, amit a tanításon kívül szakkörökben valósítunk meg, akárcsak a tehetséggondozást. Szám-

talan kitűnő helyezést tudnék felsorolni, amelyeket tanulóink leginkább tantárgyi olimpiákon és
alkotóversenyeken értek el.
– Azoknak a kollégáknak a munkáját, akik a tanításon kívül foglalkoznak a tanulókkal, tudjátoke pénzjutalommal is honorálni?
– Igen, de csak az év utolsó
hónapjaiban szoktuk, attól függően, hogy a költségvetésünkből
mennyi pénz jut mozgóbérre. A
körvezetőknek azért évközben is
tudunk jutalmat adni.
– Nem szóltunk még az iskola gazdálkodásáról, pedig a pénz beosztása nem kis gondot jelent ma az
igazgatóknak. Tudom, hogy nemrég végezték el épületeteken a hőszigetelést, és új bútorokat is vettetek. Miből?
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területen reprezentálják az iskolánkat, de ugyanakkor van vagy
ötven hátrányos helyzetű tanulónk is, akikkel külön kell törődnünk. Rendszeresen látogatnak
el hozzánk a pszichológusok és
a gyógypedagógusok, nemcsak
az állami intézetekből, hanem
a szőgyéni magán pedagógiaipszichológiai intézet munkatársai is, akikkel külön szerződésünk
van. Nekik havonta nyolcvan eurót fizetünk. Aztán vannak olyan
rendezvényeink, amelyeken a
szülők is részt vesznek, mint például a tanulmányi kirándulások,
sítanfolyamok. Bérletünk van a
komáromi Jókai Színházba. Mindent nem fizettethetünk ki a szülőkkel, nem mondhatom nekik,
hetente küldjenek egy, két vagy
több eurót.

– A hőszigeteléshez „uniós
pályázat” által jutottunk, amit
nem mi nyertünk meg, hanem az
önkormányzat, de azóta, hogy a
munkákat elvégezték, most már
három esztendeje, a fűtés csak fele annyiba kerül, mint azelőtt, így
hát több pénzünk jut másra. Az
évi költségvetésünk 265 000 euró,
amelynek kétharmadát teszik ki a
bérek. Sok mindent lehetne még
felsorolni, ami pénzt igényel.

– Milyen a kapcsolatotok a szülőkkel?

– A legfontosabbakat megemlíthetnéd.

– A pedagógusszövetség rendezvényein ismertelek meg, emlékszem, egy időben sok feladatot
vállaltál, s egy ideig voltál a szövetség járási elnöke is.

– Legfontosabbakat? Azok
leginkább a gyerekekre vonatkoznak. Nem mondtam még,
hogy százhatvan tanulónk van.
Előbb beszéltünk a tanulmányi
és egyéb versenyekről, amelyek
a tehetséggondozás végeredményei. Mintegy nyolcvan azoknak a
száma, akik valamilyen szinten és

– Azt hiszem, kijelenthetem,
a lehető legjobb. Hozzánk bármikor bejöhet bármelyikük. Téged
sem igazoltatott senki a kapuban.
De ami ennél is fontosabb, tömegesen vesznek részt a rendezvényeinken, mint például a 2011-es
gyermeknapon, amelyet a sok vidámság mellett egy gulyásparti is
emlékezetesebbé tett.

– Én nagyon sokat köszönhetek a szövetségnek, de külön
hangsúlyoznom kell, Fodor Attilának személyesen is. Abban,
hogy iskolánk a szakmai téren és
iskolavezetés terén eljutott oda,
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ahol ma van, s ez alatt nemcsak
a már elmondottakat értem, hanem az elméleti felkészülést és
a közösségszervezést is, hát ebben Attila keze is jócskán benne
van. Mondhatnám azt is, hogy ő
volt az én mentorom. Segített és
támogatott szakmai fejlődésemben, neki is köszönhetem vezetői
„milyenségemet”. Azt se felejtem
el megjegyezni, hogy kollégáim
közül többeket, vagy tán mindegyiküket valamiért, dicsérőleg
meg kellene említenem, de félek,
hogy ez valamiféle rangsorolásnak tűnne. Inkább azt mondom,
büszke vagyok iskolánk kollegiális légkörére.
– Sajnos nem minden iskolára jellemző ez. Kevés magyar iskola van
az országban, amelyikben még
nem jártam, vagy legalább nem
találkoztam volna ottani kollégákkal. És ami számomra lehangoló,
bizony túl sokan panaszkodnak az
igazgatójukra, az igazgató-helyettesekre, vagy egyszerre mindkettőre. Állítólag sokszor és sok helyen
elhangzik, ha valakinek valami
nem tetszik, el is mehet. Van épp
elég kérvény a fiókban.
– Én ilyet soha nem mondtam,
nincs is szándékomban mondani,
annak ellenére, hogy nálunk is
kerestek állást már sokan. Hogy
szakmai nézetkülönbségek előfordulnak nálunk is, az szerintem
természetes. Nem is lenne jó, ha
néha nem jelentkeznének, de
hogy emiatt valakinek félni kellene, ez még rosszul is esne nekem,
mert én nem a szigort képviselem. Elkötelezett híve vagyok a
konszenzusnak.

Csicsay Alajos

Gidró Bonifác Nap a komáromi Selye János Gimnáziumban
A Selye János Magyar Tannyelvű Gimnázium, Komárom, a PROMATEK Társaság valamint az SZMPSZ Komáromi Területi
Választmánya szervezésében, szeptember 16-án került megrendezésre a XIX. Gidró Bonifác Matematikai és Fizikai Nap a gimnázium aulájában.
Gidró Bonifác 1900–1940 között itt dolgozott, mint matematika-fizika szakos tanár, és 18 éven át 1920–1938 között a gimnázium igazgatója volt. Igazgatása alatt iskolánk megőrizte magyar jellegét, kiváló nevelő és pedagógus volt. 1993-tól Ipóth Barnabás és Oláh György tanár úr kezdeményezésére tiszteletünk jeléül Gidró Bonifác Matematikai és Fizikai Napokat rendezünk.
Előadóként elsösorban volt diákokat hívunk, hogy jelenlétük megfelelő inspirációt adjon diákjaink számára saját tanulmányaik
sikeres folytatásához. Idén Andruskó Imre megnyitóját követően először a fizikáé volt a főszerep, Répás Norbert: A számítástechnikai modellezés, illetve Konczer József és Csajbók Viktória ( a budapesti ELTE hallgatói): Az atomenergia napjainkban című
előadásokat hallgathatta meg a nagyközönség, majd következett a matematika, ahol Horváth Katalin és Keszegh István, a Selye
János Gimnázium tanárai értékelték a belépő felmérőket, amelyek segítenek összehasonlítani az elsős diákok valódi tudását és
az év közben kimutatható előrelépését. A felsoroltakon kívül még egy előadás hangzott el: Bukor Emőke, szintén a gimnázium
tanárnője, Válogatott feladatok megoldása a szakköri tevékenységhez címmel.
Jövőre iskolánk egy akkreditált képzést tervez a komáromi Módszertani Központtal karöltve, vagyis a jelenlévő kollégák
kreditpontokat kaphatnának.
Králik Zsuzsanna, a Selye János Gimnázium tanárnője
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Visszatekintés

„Gyermekkorom, mindig téged kereslek,
ha járom a poros-boros Szabadkát.
Mióta labdám elgurult itt, nem ér az élet egy fabatkát.”
(Kosztolányi)
A városháza

Egy minden igényt, óhajt kielégítő nyári pedagógus-továbbképzésről szeretnék írni abban a reményben, hogy pedagógus
kollégáim is kedvet kapnak.
Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete idén már 15
alkalommal szervezte meg Szabadkán a Nyári Akadémiát, amelyre az
együttműködés jegyében lehetőséget kínál a SZMPSZ-nek is. Ezen
a nyáron kb. 18 szlovákiai magyar
pedagógus élt a lehetőséggel, gondolom – akárcsak én – nem sokan
ﬁgyeltek fel a felhívásra. Bár vannak olyan kollégák is, akik többedszer tértek vissza. Mivel nem
nyári egyetem, hanem akadémia,
kicsit más napi beosztással működik – délelőtt a szakcsoporti foglalkozások, délután pedig általános,
a szakmai irányultságtól független
előadások voltak. A vajdasági pedagógusok krediteket gyűjthettek
a teljes programból, mégpedig az
első napon elhangzottak alapján
a kötelező és a fakultatív kínálat
alapján.
A magyartanítás programban
vettem részt. Összesen huszonvalahányan voltunk, ebből hárman
Szlovákiából. Az első foglalkozás
témájának címe is bicskanyitoga-

tó: Kell-e nekünk Janus Pannonius? dr. Fűzfa Balázs, a Nyugatmagyarországi Egyetem docense,
tankönyvszerző fejtegette rendkívül megnyerő stílusban hogyan lehetne, kellene a XXI. század információ-áramlatában a tanulókkal
megízleltetni az irodalmat. Második alkalommal Balázs felesége,
Fűzfáné Csuti Borbála, gyakorló
pedagógus adott ötleteket a házi
olvasmányok, irodalmi művek
feldolgozásához, szintén nagyon
élvezhető formában. A negyedik
napon egy szabadkai kolleganő,
Pintér Molnár Edit vázolta és adta
ajándékba CD-n az általa és diákjai által digitalizált tananyagot. A
módszerek, melyeket alkalmaznak,
rengeteg ötletet tartalmaznak.
A fakultatív programokból kiemelném a drogmegelőzéssel foglalkozót, dr. Vass Vilmos előadását, és az ütős, ﬁgyelemfelkeltő
címűt: A ﬂörtölés akusztikája – dr.
Papp János lebilincselő, végtelenül
humoros előadótól.

A kiegészítő programok között volt múzeumlátogatás, ismerkedő est a Népkörben (Magyar
Ház), zsinagóga-látogatás, kirándulás Palicsra, búcsúest a Rókatanyán. Mindez az élménydömping
5 napig tartott: a hétfői megnyitótól a pénteki búcsúesttel bezárólag. (Megjegyzem, volt felejthető programszám is, de erről miért
írjak, amikor a csoda kiteljesítette
a hetet.)
És végezetül SZABADKA – az
ellentétek, a csodálatos szecessziós
épületek, egyedülálló, különlegességek – legalábbis Közép-Európában – városa. Ami a neten elérhető
volt azt összeolvastam. A Trianon
előtti Magyarország 3. legnagyobb
városa, ma is közel 150 ezres lakossággal, főiskolákkal, egyéb oktatási intézményekkel, a Magyar
Szó kiadóval, komoly vajdasági
központ.
A valóság – a központ rendkívül gazdag impozáns épületekben, melynek a közel fele romos.
A központtól kifelé teljesen vidékies jellegű utcák, a házak mögött
kertek, itt élt a polgárság zöme.
Olyan lakótelepeket, amilyeneket
nálunk látni a városok peremén,
nem láttam. A tömegközlekedést
néhány rozzant buszjárat biztosítja. Viszont van kerékpárút az egész
városban. Nem a járdára felfestett,
hanem a járda és az út mentén
lévő parkolóhelyek között, sárga útkővel kijelölve – és a csoda – használják; szinte mindenki
kerekezik – munkába, bevásárolni, ügyintézni. Ezt a különlegességet Vermes Lajosnak köszönhetik, akinek szobra Palicson áll a
Vermes villa (Bagolyvár) mellett.
( Vermes a Palicsi Olimpiai Játékok kitalálója és megszervezője, az
I.világháború vetett véget a népszerű versenynek.)
A következő csoda a városháza – rendkívül hatalmas, impozáns
épület, ahol a megnyitót tartották
a díszteremben. A mozaikablakok
jobbról balra a magyar történelem nagyjait ábrázolják Árpádtól
Kossuthig. Két kivétel van: Ferenc József és Mária Terézia. Mit is
mondhatnék? – Szívet melengető,
s egyben facsaró érzés elmerengeni ebben a teremben. A megnyitót
követően megkérdeztem a vajdasági kolleganőt – Milyen döntéseket hoznak itt a szerb honatyák
–Jobbra, előre, balra nézvén a magyar múlt köszön vissza?!

Folytatva a csodákat: a zsinagóga, amely csaknem romos, pedig mind méreteit, díszítését tekintve tekintélyt parancsol.
Egy modernkori csoda: a magyar konzulátus 2 épületének és a
Raichle palotának (amely maga is
építészeti csoda) a hátsó udvarában, amely a Corvin Mátyás utcából nyílik létrehoztak egy éttermet
kerthelységgel, ízlésesen „megtömve” szobrokkal, festményekkel,
műtárgyakkal. Kihagyhatatlan!
Még két dolog, ami felejthetetlen számomra: az első este,
amikor az érkezés után a városba
indultunk, kb. 10 órakor, a város
minden pontján tömegek voltak
az utcán, ültek söröztek, beszélgettek, szórakoztak. Másnap rákérdeztem ünnepnap volt-e. Nem
– felelték. Igazán csak akkor hittem el, amikor a hét többi napján
is ezt tapasztaltam. A következő a
rengeteg fa a házak előtt, a járdaszegélyeken sok-sok fa, tág terek,
tengernyi zöld. Igazából nem tudtam jó fotókat készíteni a fáktól.
Három igazán fájó benyomást
is leírok: Kosztolányi, Csáth Géza
városában alig hallani magyar szót
– bár a kétnyelvűség a feliratokban
létezik – a gimnázium, ahol az idősebb Kosztolányi igazgatóskodott,
ﬁa színes tintákról álmodott, már
szín szerb intézmény. (Kosztolányi
Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, a tehetséges tanulókat fogadja nagyon alacsony létszámban
az egész Vajdaságból.) Második
a színház lebontása – a városháza mellett, a stílusban nem odaillő betonkolosszust építenek a
régi helyén. Majd valamikor, ha
lesz rá pénz, mert az építkezés áll
– a cég lenyúlta a költségvetést és
becsődölt. (Ismerős?) És a mindent elcsúfító látvány: a falﬁrka –
mindenütt, a kevés felújított épületet sem kímélik.
Palicsfürdő – a szabadkaiak
üdülőhelye: a természetes tó körül monarchiabeli villák, csodálatos környezet, bár a tó vize egy évvel ezelőtt „megromlott”, miként
a helyiek mondják, sem hal, sem
fürdőzők.
Végezetül csak azt szeretném
üzenni: akinek lehetősége lesz, ne
hagyja ki, hosszú ideig lesz miből
építkeznie mind szakmailag, mind
lelkileg Szabadka régi dicsősége még ma is, maradványaiban is
gyönyörű.
Takács Erika
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Több mint tanár
Miről lehet, miről szabad
és miről kell szólni ebben
a patinás teremben,
ebben a nagy hagyományokkal
bíró gimnáziumban
Gáspár Tibor tanár úr
személye és munkássága
kapcsán most,
2011 szeptemberében?
Először is a tanárról, a jól felkészült, impozáns tárgyi tudással bíró oktatóról, aki rendkívül
komolyan véve hivatását diákjai
generációit tanította szívvel, minőséggel úgy, hogy sokan évtizedek múltán is emlékeznek
egy-egy fontos mondatára vagy
a hangsúlyra, amellyel azt kimondta. Fontos a pedagógusról, az elhivatott oktatóról való
megemlékezés, s ha itt ma csak
ennyi történne, már akkor is tiszteletre méltó lenne a cselekedet
és a hozzáállás. Azt is látnunk kell
persze, hogy számos iskolában
sok olyan tanár van, aki méltó az
ilyen megemlékezésre. Fontos,
hogy mindenütt megtörténjék
ez, fontos, hogy minden település, minden iskola számon tartsa
a saját pedagógus-egyéniségeit,
és alkalomadtán fel is mutassa
őket, ki is fejezze háláját irántuk.
Közösségi
önbecsülésünknek
tartozunk ennyivel.
Mindannyian érezzük azonban, hogy Gáspár tanár úr esetében többről van szó. Gáspár
Tibor személyiségéből több
árad: a lenyomat, amely megmaradt diákjai lelkében, mélyebb
és teljesebb. Igen, ebben az intézményben, amely bencés gimnáziumként jött létre, nem kell
komolyabban hangsúlyoznunk,
hogy az ő hatásának lényege
nemcsak a tanításban, hanem a
nevelésben is állt. Gáspár tanár
úr szigorral elegy szeretettel volt
képes úgy megfogni diákjai lelkét, hogy azokban az üzenet, a
fontos szellemi útravaló évtizedek múltán is képes felrezegni
és hatni. Ahhoz, hogy ezt valaki meg tudja valósítani, már iga-

zi elhivatottság, kiválasztottság
kell. S az a tény, hogy a tanár úr
emléke, szavai, gondolatai most,
évek múltán is oly elevenen hatnak, bizonyítják, hogy ő valóban
a kiválasztottak közé tartozott.
Sok tálentumot kapott, s azokkal jól sáfárkodott. Nem a maga
számára igyekezett felhasználni őket, hanem diákjaira, diákjai
oktatására, nevelésére fordította
őket. Őszintén, minden energiájával: talán ebben rejlett vonzerejének titka.
Ám, ha még nyitottabban
elemezzük munkáját, tudjuk és
érezzük, az eddig elmondottak sem fejezik ki mindazt a teljességet, amelyet a Tanár Úr jelent számunkra. Gáspár Tibor
tevékenységének kapcsán nem
hanyagolható el egy harmadik
szint, amely oly kívánatos, ám oly
ritka: a társadalmi szerepvállalás,
a társadalmi kérdésekben való
pontos útmutatás fontossága.
Mindannyian tudjuk, hogy
Gáspár Tibor, mint jelenség legfontosabb eleme a társadalmi
aktivitás, a nemzetben-nemzetért való gondolkodás és tett volt,
ezt mindenek fölé helyezte. Tette
ezt hitelesen, hiszen egész élete egy hitvallás volt az erkölcsös
és nemzetileg egyértelmű hozzáállás mellett. Azt hiszem, hogy
ezt a dimenziót kiemelve tárul fel
előttünk igazán Gáspár tanár úr
teljes személyisége. Az üzenete
nemcsak máig ható, de idők feletti. Tudott keményen is fogalmazni és tudott kellemetlen is
lenni, ha megalkuvást látott. Azt
mondta: mi magyarok voltunk,
magyarok vagyunk – és tegyünk

meg mindent azért, hogy magyarok is maradjunk. Azt üzeni: egy
szájból egyszerre nem lehet hideget és meleget fújni. Legyetek
egyértelműek, ne taktikázzatok
egyszer egy irányban, másszor a
másikban. Az utatok legyen egyenes, a lényetek hű őseitekhez és
azok tetteihez. A langyos embert
még a Jóisten is kiköpi – tanítja a
Biblia.
A közösségért való aggódás: ez volt az életeleme. Tavaly
tavasszal üzent értem, hogy beszélni akar velem. Elhatároztam,
hogy meglátogatom, de mivel
tudtam, hogy betegségből van
kilábalóban, elhatároztam, hogy
legfeljebb egy órát töltök nála,
nem szerettem volna őt kimeríteni. Amikor megláttam, fáradtnak és elcsigázottnak tűnt, s magamban arra gondoltam, az egy
órás találkozót leredukálom fél
órára, az is eléggé fárasztó lesz
számára. Végül több mint három
óráig maradtam. A fáradtnak, kimerültnek tűnő ember felvillanyozódott, szinte újjászületett,
amikor közösségi ügyeink felé terelődött a beszéd. Nagy ívű történelmi fejtegetésekbe kezdett, s
még engem is arról győzködött,
nehogy letérjünk az egyértelmű nemzeti útról, nehogy mi is
simlizésekbe, mellébeszélésekbe
kezdjünk. „Az igazi út győzni fog,
ne félj” – engedett utamra, s láttam rajta, még szívesen folytatná
az eszmecserét. „Ha letérünk az
erkölcs útjáról, széthullunk, végünk.”
Meg vagyok róla győződve, hogy lélekben ma is itt van
velünk. Az a tábla a sarokban is

arra emlékeztet, hogy a legnehezebb időkben, 1956. október
25-én is vállalta a sorsközösséget
ebben a teremben is, ahol órákig ellent tudott állni diákjaival
egyetemben annak a lelki terrornak, amelyet az akkori államvédelmi hatóság fejtett ki irányukban azért, hogy rábírja őket arra,
hogy elárulják a magyar szabadságharcot: ellenforradalomnak,
kommunistaellenes
árulásnak
bélyegezzék meg azt. Az órákig
tartó rábeszélés ellenére egyetlen diák sem találtatott akkor, aki
felállt volna és azt mondta volna,
egyetértek a kéréssel. S akkor is
a tanár úr volt, aki elsőnek lépett
be a tortúrára ebbe a terembe, s
ő volt az, aki utoljára hagyta el a
termet. A személyes példa erejét
szolgáltatva ez által is diákjainak,
pedagógustársainak, de a megfélemlített komáromi polgároknak is.
Ez is a tanár úr volt. Nemcsak
a fáklya, de a bibliai lángoszlop,
amely irányt, igazodási pontot jelentett – s ahogy elnézem ezt a
teli termet –, jelent máig is mindnyájunknak.
Köszönjük, Tanár Úr. Köszönjük a tudást, amit kaptunk
Tőled. Köszönjük az odaﬁgyelést, az empátiát, a máig működő lelki hatásokat. És köszönjük
az egyértelműséget, az egyenességet is. Mindannyian gazdagabbak vagyunk azáltal, hogy voltál
nekünk.
Csáky Pál
Elhangzott 2011. szeptember 20-án,
Komáromban
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Ajánló

Megjelent az Irodalmi Szemle októberi száma
posztmodern költészetig, melyhez A Te-ként
megszólított én címmel
Brutovszky Gabriella írt
óravázlatot).

Az Irodalmi Szemle irodalomtanároknak,
középiskolásoknak
és
egyetemistáknak szánt,
szeptemberben kezdett
műértelmező, tananyagelemző sorozata, az Olvasó – Tőzsér Árpád poétikáinak elemzésével – a
lap októberi számában
is folytatódik (Németh
Zoltán: A népi lírától a

A lap ezúttal is jeles hazai
magyar, erdélyi és magyarországi írók munkáit kínálja olvasásra, így Ayan Gökhan,
Balázs F. Attila, Cselényi László, Follinus Anna, Kulcsár Ferenc, Zalán Tibor és Z. Németh István verseit, valamint
Varga Imre novelláját (Az utolsó nap) és Gál Sándor naplójegyzeteit (Feljegyzések elmenőben). Koncsol László esszéje
(A költészet küldetéséről) az
idei Tompa Mihály Vers- és
Prózamondóversenyt megnyitójaként hangzott el, Bodnár
Gyula tanulmánya Kulcsár
Ferenc költészetét elemzi (Az
univerzum polgára). A hetvenéves Mészáros Lászlót köszönti
a lap az író aforizmáival (Öregedni jó) és A festő bosszúja
című novellájával, valamint

Lacza Tihamér Egy időutazó
vallomásai című írásával.
Bőséges teret kap az októberi számban a gyermekirodalom is. M. Csepécz
Szilvia
problémafelvető,
szempontgazdag vitairatát a
gyermekirodalom olvasásáról
és olvastatásáról (Macerák a
gyermek[b]irodalomban), valamint Kovács Lajos szintén
nézőponttágító tanulmányát
a kortárs magyar gyermekirodalom irányairól (Az x írónemzedéktől az alfa olvasógenerációig) itt Lackfi János,
László Noémi, Markó Béla és
Fellinger Károly játékos-szellemes gyermekversei egészítik ki.
A irodalom-, illetve kultúratudományt az októberi számban Alabán Ferenc A
hungarológia szintjei és perspektívái című tanulmányának
befejező, IV. része képviseli. A
Szemle rovatban a tizenöt éve
elhunyt Mikola Anikó össze-

gyűjtött verseinek és versfordításainak Holtágsirató című
kötetét Iancu Laura, Németh
Zoltán Boldogságtelep, vetélőgépben című új verseskötetét Szalay Zoltán, Follinus
Anna verseskötetét (Vers a
futásod) Rózsássy Barbara,
György Norbert Átmeneti állapot című kisprózakötetét Száz
Pál, Z. Németh István Kiber
tér, végállomás prózakönyvét
Sipos Janka, Fónod Zoltán tanulmánykötetét (Sorskérdések,
keresztutak) Kovács Győző ismerteti, Szászi Zoltán pedig a
szám képzőművészeti anyagát
adó báb-, díszlet- és jelmeztervező Boráros Szilárdról írt
jegyzetet (Mágia a színfalak
vonzásában).
A szerkesztőség
szeptembertől az
irodalmiszemle@magyarok.
ma megváltozott email-címen, illetve a
02/45258559-es új
telefonszámon érhető el.

Az Irodalmi Szemle új sorozata
Olvasó címmel új az alap- és középiskolai irodalomoktatást segíteni kívánó – elsősorban az irodalomtanárok, egyetemisták, illetve középiskolások figyelmébe ajánlható – új sorozatot indított legfrissebb, szeptemberi számában az Irodalmi Szemle. A lapot elhatározásában az a felismerés vezette, miszerint bár a rendszerváltás óta eltelt húsz évben a magyar irodalomban számos irodalmi
korszak és írói életmű átértékelésének voltunk tanúi, s a magyar nyelvterületen is meghonosodott különböző elméleti irányzatoknak
köszönhetően a szövegértelmezésben is új utak váltak járhatóvá, mindez azonban a magyar irodalom alap- és középiskolai szintű
tanításában a szóban forgó két évtizedben nem tükröződött megfelelő mértékben. Így a már 54. évfolyamával az irodalom s az irodalmi folyamatok, illetve az olvasók szolgálatában álló lap célja sem lehetett más, mint ennek a hiánynak a pótlása, azaz hogy kiválasztott életművek és kanonikus szövegek újraolvasásával kívánja segíteni a szlovákiai magyartanárok munkáját.
A sorozatban elemzésre, illetve új megvilágításba kerülő életművek és szövegek oly módon kerülnek feldolgozásra, hogy az az iskolai szükségletekkel összhangban legyen. Azaz a sorozat egyes darabjai nemcsak bizonyos kiválasztott irodalmi szövegek elemzését,
illetve egyes életművek újraértékelését tartalmazzák majd, hanem azok világos korszak-, stílus-, eszme-, toposz- és motívumtörténeti,
valamint retorikai és stilisztikai magyarázatokat is adnak. Ezzel az egyes részek számos, nem mindig magától értetődő és megfelelően
értelmezett, sőt időnként félreértett fogalom tisztázására, s az oktatás mindennapi gyakorlatába való beépítésére is kísérletet tesznek
(mint pl. a romantika, a realizmus, szimbólum, allegória, vagy akár a szöveg és valóság, szerző és elbeszélő viszonya stb.).
Az Irodalmi Szemle új sorozatának az érvényben levő alap- és középiskolai tantervhez igazodó elemzései és értékelései az adott
anyagrész tanórán való felhasználását segítő módszertani ajánlással zárulnak. A sorozatot Bárczi Zsófia író, irodalomtörténész, a
nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem oktatója szerkeszti, s abban a most indult tanév első felében sorrendben Móricz Zsigmondnak
(Benyovszky Krisztián – Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra), Tőzsér Árpádnak (Németh Zoltán – Bél Mátyás Egyetem, Besztercebánya), Radnóti Miklósnak (N. Tóth Anikó – Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra), Pilinszky Jánosnak (Tolcsvay Nagy Gábor – ELTE,
Budapest), valamint Krúdy Gyulának (Keserű József – Selye János Egyetem, Komárom) szentelünk figyelmet.
Az Irodalmi Szemle szeptembertől az irodalmiszemle@magyarok.ma megváltozott e-mail-címen, illetve a 02/45258559-es új
telefonszámon érhető el. A lap a Dunaszerdahelyi és a Galántai járásban a Molnár-Könyv boltjaiban található Dunaszerdahelyen,
Somorján és Galántán.
(–)
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Egy lüktő intézmény - Vámbéry Ármin Alapiskola
Ki lehetett az a Vámbéry Ármin, akinek a nevét felvette a 2001 áprilisáig sportiskolaként ismert
dunaszerdahelyi alapiskola? A kérdés lényegében jogos, hiszen Vámbéry Ármin neve,
munkássága a legtöbb magyar előtt szinte teljesen feledésbe merült.
Meglepő módon nemcsak a
felvidéki magyarok, de az anyaországiak is zavarba jönnének,
ha Vámbéryről kérdeznék
őket. Pedig Vámbéry Ármin
nevétől a 19. század második
felében hangos volt az európai,
főként az angliai sajtó. A nagy
titkok ismerői között nyílt titok volt, hogy Anglia történelmében voltak olyan évek,
amikor az ország külpolitikáját egy pesti Duna parti házból
irányították, igen, Vámbéry
Ármin pesti lakásából. Királyok, szultánok, trónörökösök,
külügyminiszterek kértek külpolitikai kérdésekben tanácsot barátjuktól: Vámbérytől,
aki szülővárosának Dunaszerdahelyt tekintette, ámbár nem is itt született,
hanem a Pozsony vármegyében lévő Szentgyörgyön. A
szegény, bal lábára béna ﬁú
Dunaszerdahelyről indult el az
igazi tudományok, a felfedező
nagy utazások, a tudóssá válás, a világhír felé. Pedig csak
a magyar nép, a magyar nyelv
eredete körüli vitás kérdésekre szeretett volna egyértelmű
választ találni. Tényfeltáró
utazásai előtt, alatt, után hihetetlenül gyors felfogásának
és csodálatra méltó kitartásának köszönhetően több mint
negyven nyelven megtanult
írni, olvasni és beszélni – a legtöbbjén anyanyelvi szinten. Az
adott témakörökben angolul,
németül írott művei az európai szakirodalom mindmáig
megbecsült alkotásai. Az értő
ember számára az is elgondolkodtató, hogy Jókai Mór, a regényíró zseni Vámbéry Ármint
tartotta legkedvesebb írójának.
Igazzá váltak tehát a társai által sokszor megalázott béna
kisﬁú édesanyjának vigasztaló

szavai: „Tovább élsz te, kisﬁam,
valamennyi pajtásodnál, legyél
csak kitartó.” – Igen, tovább
élt! Dervis ruhában több alkalommal bejárta Közép-Ázsiát,
és hatalmas ismeretanyaggal
gazdagabban élve hazatért onnan, ami akkoriban nem volt
jellemző, hiszen a térség urai
az idegenben kémet láttak,
akit nagyon gyorsan ki kellett
végezni. Új ismereteit, tapasztalatait feldolgozandó, új tudományágat hozott létre: a Keletkutatást – az orientalisztikát,
mely a térség belső politikai
feszültségét tekintve napjainkban is rendkívüli fontossággal
bír.
2001-től iskolánk elkötelezte magát Vámbéry szellemi hagyatékának, üzenetének következetes ápolására. Egyértelmű
szemléletváltásunk hatja át az
iskola egész életét, mindennapi
munkáját. Iskolánkban a legfőbb érték a gyermek. Minden
az ő érdekében történik, ő áll
ﬁgyelmünk, munkánk, törekvéseink középpontjában. Az iskola, a pedagógus szolgáltatást
nyújt a diáknak, a szülőnek. A
legtöbb pedagógus számára az
iskola nem munkahely, hanem
a hivatás gyakorlásának színhelye, mert dolgozni bárhogyan lehet, de a hivatást gyakorolni csak szeretettel és nagy
elkötelezettséggel szabad. Így
válhatott kezdetben céllá, ma
már gyakorlattá, hogy az alsó
tagozaton nincs otthoni tanulás, nincs házi feladat és nehéz
iskolatáska. A kisdiák mindent
az iskolában tanul meg, tehát
másnap felkészülten, félelem
nélkül jön iskolába. Csak ilyen
hozzáállás következtében válhatott kulcsszóvá a sikerélmény, amely minden diák és
pedagógus számára egyaránt

fontos, hiszen újabb és újabb
sikerek elérésére ösztönöz. Siker a mindennapi munkában,
siker a különféle tantárgyi
versenyeken és egyéb megmérettetéseken, a ﬁzikai és matematikai olimpiákon, a vers- és
prózamondó
versenyeken,
nyelvi versenyeken, sportversenyeken. Oklevelek, kupák,
érmek – sikerek, ismertség,
elismertség – tisztelet, megbecsülés és bizalom a szülők
részéről. Mindezek következményeként folyamatosan
növekszik diákjaink és ezzel
párhuzamosan tantestületünk
létszáma – jelen iskolai esztendőben 575 „vámbérys” diák
kezdte meg szeptember 5-én a
2011/2012-es iskolai évet, ami
az elkövetkezendő két hétben
578-ra emelkedett. Az iskola
alkalmazottjainak száma 72,
melyből 52 pedagógus. Napjaink oktatási politikája mellett
nem sok iskolában tapasztalhatók ilyen változások. Kreatív
és erőtől duzzadó pedagógusaink többsége állandó jelleggel keresi, és ami még ennél
is fontosabb, alkalmazza az új
és hatékony oktatási módszereket. Korunk lüktető kihívásaira csak minőségi oktatással
alátámasztva tudjuk felkészíteni a jövő felnőttjeit. Nemzetközi projektekben is sikeresen szerepelnek diákjaink.
Így ismerhetik meg egy másik
ország oktatását, hagyományait, értékeit, így nyithatnak
a „világra”. Iskolánk immáron hatodik esztendeje szervezője a TUDOK elnevezésű
nemzetközi (Magyarország,
Románia, Szerbia, Szlovákia)
konferenciának, ahol alap-és
középiskolás diákok mutatják be kutatásaikat különböző
szakterületeken. Mindamel-

lett évről évre nagyon odaﬁgyelünk iskolánk épületének,
berendezéseinek rendszeres
felújítására, iskolabútorok vásárlására, iskolaudvarunk és
átriumunk szépítésére, gondozására, mert egy szép és tiszta
környezetben kellemesebb és
jobb munka végezhető. Tanulóinkat modern olvasóterem
buzdítja az olvasásra, felújított
tortantermeink a sportolásra,
rácsos öltözőketrecek helyett
csodaszép szekrény sorok a
kulturált öltözködésre. A legfontosabb azonban a humánus, szabad légkör, melyben
jól érzi magát diák, pedagógus,
szülő egyaránt. A nagy névadó neve nem az iskolánk által szervezett számtalan akció
„előneveként” tündököl, nem
szervezünk Vámbéry sportnapokat, Vámbéry matematika
versenyt, Vámbéry módszertani napokat… Mi csak az ő
szellemi üzenetét ápoljuk a
tanítási órákon a mindennapi
gyakorlatban és igyekszünk
megteremteni minden feltételt ahhoz, hogy ez a hagyaték diákjaink számára ismert
és elérhető legyen. Tantestületünk minden tanév végén
közösen dönti el, ki az a két
végzős tanuló, aki kitartásával,
eredményeivel bizonyította,
hogy érdemes az évről évre
értékesebb Vámbéry-díjra, az
iskolánk által adományozott
legnagyobb elismerésre. Talán
így válik egyre ismertebbé iskolánk és vele együtt iskolánk
névadója is.
Masszi János, igazgató
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Vámbéry Ármin Alapiskola,
Dunaszerdahely

