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„ A teremtő munka öröme az,
hogy nem robot, hanem játék.”
(Zs. Tüdős Klára)
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Jeles ünnepeink

A komáromi MARIANUM Magyar Tannyelvű
Egyházi Iskolaközpont ünnepségéről
2007-ben a Marianum gimnazistái részt vettek a
„Szent Imre élete és kora” című Kárpát-medencei történelmi versenyen, melyet a Lakiteleki Népfőiskola és a
Keresztény Élet című újság szerkesztősége szervezett. A
tanulók nyereménye egy lengyelországi kirándulás volt,
melynek részeként eljutottak többek között a Lysa Gora-i
szoborátadásra is. Ugyanebben az évben, mikor a kollégiumunk még javában épült – szeretetből, adományokból, apró felajánlásokból – Lezsák Sándor úr előadást tartott nálunk magyar szentjeink példájáról, s megemlítette,
hogy ha a kollégium elkészül, mi is kaphatunk egy Szent
Imre-szobrot. S íme, kaptunk…

A harangot Orosch János, nagyszombati segédpüspök szentelte meg

Az utóbbi napokban sokszor megkérdezték tőlem, mi
történik majd november 4-én
a Marianumban. Szobrot leplezünk le, lobogót áldunk meg
és lesz egy harangunk is – válaszoltam.
Kezdjük a zászlóval. Óvatos
becslések szerint is az 1800-as
évek elején készült. Komáromban használták, valószínűleg fiatalok, hiszen Szent Imre és
Gonzága Szent Alajos, a fiatalok védőszentjei tekintenek le
róla, mint ahogy azokra a ifjakra is tekinthettek, akik hajdanán
példaképre találtak bennük. Hősies hitük, erényes, bátor, megingathatatlan, Istennek ajánlott
életük, életszentségük ugyanis mindenkor követésre méltó... Bizony, régen elsárgulhattak már azok a fényképek is, melyeken még hatalmas körmeneteken, búcsújárásokon töme-

gek álltak e zászló alá itt Komáromban. E hajdanvolt ifjak egykor, hasonlóan nehéz időkben
e szentek példájába kapaszkodtak, pártfogásukat, égi segítségüket kérték, hogy megmaradjanak. Magyarnak, kereszténynek. A Marianum alapításának
évében hirdettek először Szent
Imre évet, ekkor írhatta Sík Sándor, a híres piarista, hogy Szent
Istvántól tanultuk meg azt, hogy
a magyarság annyi, mint kereszténység, Szent Imrétől pedig
azt, hogy a kereszténység annyi,
mint hősiesség. Hősies kitartás
az erényekben. Ez a zászló is ezt
hirdeti sok-sok év hányattatás
után megújulva éppen itt, éppen
most. Mindannyiunknak.
A harang sorsa is elgondolkoztató. Valószínűleg id. Walser
Ferenc pesti műhelyében készült
az 1860-as években. Ott, ahol a
budapesti Szent István Bazili-

Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke
leleplezi Szent Imre szobrát

ka és a budavári Mátyás-templom csodálatos harangóriásai készültek. Ezek kistestvére a mi harangunk. Ki tudja, milyen módon élte túl a világháborúk alatt, hogy ágyút öntsenek
belőle, s pincék és padlások rejtekén megbújva türelmesen várta a kort, mikor talán szabadon
és csengve-bongva megszólalhat. Egy önzetlen támogató felajánlása révén mostantól ismét
hirdetheti az idő múlását, az ünnep örömét, az ember halandóságát és Isten nagyságát. Mától
ugyanis méltó helyre, kollégiumunk tornyába kerül.
Az alkotóművészetek talán legnehezebbike a szobrászat. A művésznek egy arcba, egy tekintetbe, a bronz örökös dermedtségébe kell belehelyeznie a tanulságot, a mondanivalót, az esztétikumot, a megformálandó sorsot. Ha ez megtörtént, a mű önálló életet kezd
élni. Így történt Lantos Györgyi és Máté István bronzba álmodott liliomos hercegével is.
Egy nagy szívű, önzetlen mecénás, Lezsák Sándor úr elvitte a
Kárpát-haza Szent Imrét tisztelő, s a róla elnevezett helységeibe, s ez a szobor is életre kelt. Az
egyes helyeken megjeleníti a hősies erényt, a követendő erkölcsi
példát, az eszményt, ami megtart és felemel mindnyájunkat, a
községeket pedig a szobor azóta
is összeköti egymással. Egy láthatatlan kötelékkel, amely nem

evilágból való, s melyet felületesen, megszokásból, jobb híján
csak szeretetnek szoktunk hívni. Hiszen nem öncélúan, önmagunknak élünk, hanem egymásért, határokon innen és túl – és
hát mindnyájan az Úrnak élünk.
Ez a szobor a Marianumot,
a Szent Imre Kollégiumot is belekapcsolta ebbe a láncba, melynek láncszemei végighúzódnak
a Kárpát-medencén, Erdélytől Lengyelországig. Az elsőt
2005-ben Hegyközszentimrén
állították fel, ahol Szent Imrét vadászbaleset érte, a többit pedig Soltszentimre,
Imrehegy, Tiszaszentimre,
Görgényszentimre, Nyárád
szentimre, Csíkszentimre,
Székelyudvarhely – Szentimrefalva, Pestszentimre,
Mátraszentimre, Lysa Gora,
Gelice, Lakitelek és végül
Komárom kapta…
Árpád-házi Szent Imre hercegünk a hitet, a reményt és a
tevékeny, szolgáló szeretetet táplálja bennünk. Szent István századokon át visszhangzó intelme
pedig törvényként irányítsa az
életünket, hogy erkölcsünkben
megerősödjünk, őseink példájából erőt merítsünk, s megmaradjunk becsületben és boldogságban ezen a földön, „mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb
boldogsághoz”.
Madarász Róbert
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Nemzeti szövetség
és erkölcs
Lassan tovatűnő homályba burkol a múlt és feledésbe kerülnek emlékeink. A sors azonban gondoskodik róla,
olyan helyzeteket szül, amelyekben fel-felvillannak a tanulságok. Új évet nyitunk, milyen tanulságok kíséretében
formáljuk tovább sorsunk alakulását? Nemzeti közösségünk
hánykolódó sorsa esztelen határok között nem hagy nyugton bennünket. Földünkön az élet, az ember által leginkább
befolyásolt valóság mindig is forrongott, hiszen nyugalmi
állapot nincs. Ebben az oly sebezhető földi valóságban a megújulást mindig a remény kelti.
A kereszténység elhozta az emberi megmaradás együttélés szellemének reményeit,
mégis gyarló jóléti élvezetek csapdáját nyitogatjuk, amelyek eredően okozói a válságos állapotoknak. A válságok különböző okainak minősítései mellett elfelejtődik az igazi ok, az erkölcsi tanulságoktól való eltérés, erkölcsi tanulságok, normák elhagyása.
A pedagóguspálya a legszebb, amely földi javakkal, dicsőséggel és – bizony – megérdemelt elismeréssel is alig kecsegtet. Mi nemcsak tudományokra oktatunk, hanem erkölcsre is nevelünk. Igenis: nevelünk, és tőlünk nagyban függ, hogy hitben erős, szeretetben kifogyhatatlan, a hazához minden körülmények között ragaszkodó felnőtté válnak-e diákjaink.
Nemzeti közösségünk hovatartozása megbontott soraink által is megkérdőjelezni látszik.
Mit sem ér akkor hűnek lenni a hazához, amikor annak sorsa kedvező, hűnek maradni hozzá akkor is, amikor bajlós felhők tornyosulnak fölé, az igazi erény.
Annak bármilyen sugallata, hogy magyar hazánkhoz való tartozásunk nem előnyös, idegen ideológiák árnyékában nyugalmasabb lehet életünk, kompromisszumok kényszere alatt
elhallgatni, elhallgattatni az emberi, autonóm jogaink szabadságát mind-mind az erkölcsi
romlandóság jele.
Minden nemzet szövetséget kötött: a nemzethez tartozás szövetségét, a szövetségbe lépő emberek életközösségét hozva létre. Az igazi szövetséget az egész életre kötik, e szövetség
öröklődik, felbonthatatlan életkapcsolatot hoz létre. A barátság, a közös tartalom általi életközösségek is szövetségek. A szövetségek megbontása az erkölcsi hanyatlás jele.
Mivel mindig van más lehetőség is, válasszuk az erkölcsi megújulás lehetőségét, mert ebben lesz erős a hit, ebben nyugszik meg a lélek!
Ide illik egy szép idézet, amelyet Malina Hedvig fedezett fel számomra és most mindenki
számára is: „Egy ember méltósága nem azon méretik le, hogy hányan vannak körülötte, amikor sikeres, hanem azon, hogy nem feledkezik-e meg a kezekről, amelyeket akkor nyújtottak
felé, amikor legnagyobb szüksége volt rá.”
Ebben az évben ránk nemcsak választások várnak, hanem a mindennapi feladatok is.
Legyen továbbra is legfontosabb legelső sajátosságunk a nyelv, a mi magyar nyelvünk.
Szeretni, ragaszkodni hozzá emberségből, erkölcsi magatartás mércéje, mert a nyelvet örököltük, mert a történelem ránk bízta. Mi, pedagógusok elsősorban is magvetők vagyunk, a tudomány, az erkölcsi magatartás magvetői.
Nem kis feladat magyar iskoláink padjait megtölteni diákokkal. Ez sem anyagi probléma, hanem inkább az erkölcsi magatartás megnyilvánulása, a szövetség megtartása. A tudományok, a művészetek, az élet sok-sok más területén fényes csillagokként tündöklő kiválóságainkkal egy szövetséghez tartozás élménye vezéreljen, mutasson utat e munkálkodások során is.
Nem kevés gondot jelent nemzeti közösségünk számára fiataljainknak helyes életpályára állítása, mert hosszútávon társadalmi, gazdasági gondjaink megoldásának ez az egyik forrása. Lépjünk ki e területen is a túlzott formalizmusok bűvköréből és indítsuk el fiataljainkat
olyan pályán, amelyen nemzeti közösségünk gyarapodását a legjobban segíthetik. Ne a diploma legyen a cél, hanem a szövetségben levő életközösségünk gyarapítása!
Újból itt van a háromévenkénti PISA és más nemzetközi képességmérések éve. Kívánom,
hogy ez indítéka legyen iskolai művelődésünk tartalmi és erkölcsnevelési reformjának. A gyakorlatorientált oktatást, a regionális ismeretek oktatását, amelyek lehetőséget kaptak világszerte, itt szűkebb hazánkban is hasznosítsuk a nemzeti szövetségünk erősítésére!
Az ez évi teendőink levezénylése súlyos terheket ró Pedagógusszövetségünkre. Legyünk
támasza, segítője sokrétű munkálkodásának. Valamennyi pedagógusunknak és rajtuk keresztül nemzeti szövetségünk minden tagjának kívánom, hogy megmaradjon a hitben, hogy reménykedése hiábavaló ne legyen, és kifogyhatatlan szeretet fűtse! Mert Pál apostol szavai szerint, ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem is van úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. Hadd tegyem ez évre is pedagógusaink tarisznyájába Ravasz László ajánlását: A szeretetet nem lehet parancsolni és nem lehet kényszeríteni, csak ébreszteni lehet.
Ébreszteni egy előbb útra kelt nagyobb szeretettel.

László Béla
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Ebben a világban kell élni
– szüksége van ránk a világnak
Igaz, hogy az iskolák életében nem ilyenkor, január elején kezdődik egy újabb év, de bizonyára sokan vagyunk olyanok, akik az új kalendáriumi év küszöbén is elgondolkodunk azon, mi minden vár ránk, és mit várunk mi az elkövetkező
időszakban. Kormányváltást, világválságot, sőt még világvégét is ígérnek, jósolnak számunkra, de hallottam olyan jóslatot is, amely a csillagok állása szerint a magyar nemzet felemelkedését jelzi erre az évre. Én inkább ez utóbbiban hiszek,
csak úgy gondolom, hogy ezért nekünk is tennünk kell valamit.

Nem könnyű a dolgunk ezen
a téren a ma iskolájában. Mi,
akik olyan faluban taníthatunk,
ahol nincs „konkurens” szlovák
iskola, még viszonylag könnyebb
helyzetben vagyunk, ám az ös�szecsapott iskolai törvényből
adódó problémák, a tankönyvhiány, a környezet érdektelensége minket sem kényeztetnek el
túlzottan.
Egyetlen lehetőségünk marad, megteremteni az iskola falain belül a tanulási-tanítási folyamatban egy olyan légkört,
amelyben a gyerekek biztonságban és jól érezhetik magukat.
Ehhez megfelelő alkalmak kellenek, amelyeken átélhetik a közösség érzését, amellyel olyan
alapokat kapnak a nevelőiktől,
amire építeni tudnak majd.
Iskolánkban, a búcsi Katona Mihály Alapiskolában évről
évre számos ilyen alkalmat sikerül teremtenünk akkor, amikor
megemlékezünk azokról az őseinkről, akiknek példáját követni tudjuk, akiknek munkássága

ebben a mai világban az egykori tetteik újragondolására késztet
bennünket, hogy ma is meríteni
tudjunk belőle.
A fentebb leírt gondolatokra és az írásom címéül szolgáló intelemre a legutóbbi Katona Mihály Napi ünnepi istentisztelet vendéglelkésze, Erdélyi
Pál hívta fel a figyelmünket. Ő
is, és a gyermekeknek szóló megemlékező istentiszteletet tartó
Écsi Gyöngyi is figyelmeztettek
bennünket arra, hogy mennyire
fontos iskolánk névadójának, a
földrajztudós Katona Mihálynak
a ránk hagyott örökségét ápolni. Az ő tudományos munkássága, amelyet az Istenbe vetett hite
mellett végzett, ma is, több mint
200 év távlatából is időtálló. Katona Mihály kutatása az emberiség javára szolgál, értékekhez kötődik, amit meg kell szívlelnünk,
és tovább kell adnunk az utókornak.
„A megemlékezésnek akkor
van értelme, ha abból nagy elhatározások, nemes tettek szü-

Erdélyi Pál, vágfarkasdi református lelkész igét hirdet (fotó: Henzel György)

letnek.” – hangzott el Erdélyi Pál
prédikációjában. Mi erre nagyszerű példát kaptunk a nemrégiben elhunyt Szénássy Zoltán tanár úrtól, akinek kezdeményezésére iskolánk felvette Katona
Mihály nevét, így emlékezhetünk évről évre névadónkról. Elhatározásunk minden évben abból a célból születik , hogy ezeknek a megemlékezéseknek minél több hozadéka legyen diákjaink és az egész közösség számára. Igyekszünk teret adni az igazi, időtálló értékeknek, egy-egy

koncert szervezésével – legutóbb
a zselízi Franz Schubert Kórus
volt vendégünk a Katona Mihály Napokon. Az iskolánkban
működő galériában tanulóink
számos kiállítás kapcsán eredeti
képzőművészeti alkotások közt
tölthetik mindennapjaikat. Örömünkre szolgál, hogy ezeken a
rendezvényeinken azon baráti iskoláink diákjai is részt tudnak venni, akik hozzánk hasonlóan fontosnak tartják a hagyományok ápolását, az ősök emlékezetét. Számomra megnyugtató
érzés, hogy régiónk fiataljai számára már nem ismeretlenek a
felvidéki és az egész magyarság
olyan jeles személyiségei, mint
Feszty Árpád, Édes Gergely, vagy
Kováts József.
S hogy tetteink nemesek-e,
majd az idő igazolja. Diákjainkat arra kell nevelnünk, hogy
az örökbe kapott értékeket becsüljék meg, tartsák fontosnak
az anyanyelvet, a tudományt és
a hitet, hogy értékes emberekké
válhassanak.

A Franz Schubert Kórus Horváth Géza karnaggyal a Liszt-kiállításon (fotó: Henzel György)

Győző Andrea
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Az anyanyelvi oktatás margójára
Eltűnődöm, s magamtól is kérdezem, milyen napjainkban a szlovákiai magyar nemzettudat? Vajon
jellemző-e a szlovákiai magyar szülők meghatározó arányára a cselekvő
identitás egyik formája, gyermekeik
magyar iskoláztatása?
Beiratkozásoktól hangosak az iskolák falai. Pedagógustársaim lázasan
készülődnek, az iskolaigazgatók nem
kevésbé, miközben bűvölik a számokat… Lesz-e egy osztályra való magyar gyerek? Mert a magyar szülő
dönteni fog.
Nem demográfiai mutatókról,
nem az anyanyelvi oktatás pedagógiai vagy pszichológiai aspektusáról
akarok papolni, s nem is arról a szellemi hagyatékról akarlak meggyőzni, melyet útravalóul kaptál egykor a
családban és iskoládban, mert remélem, kincsként őrzöd, hogy adandó alkalommal tovább add gyermekednek.
Kedves Szülő, inkább emlékeztetni akarlak néhány történelmi pillanat-

ra, mely kódolva már Rólad is szólt.
Tudod, volt idő, mikor bezárták magyar iskoláinkat, s a világot felfedezni
és megismerni kívánó gyermek az állam nyelvén bukdácsolt a „tudás tengerében”, mit sem értve belőle. Az
egyik visszaemlékező szerint reggelente mormolták az „iszina idukát” (megj.
i syna i ducha svätého – az Atyának és
a Szentléleknek”), de nem tudták a kis
nebulók, milyen értelmet takarnak a
szavak. Majd eljött a nap, mikor ismét
„felemelt fejjel járhattunk“, s ünnepnappá nőtte ki magát a magyar iskolák
újraindítása. Megteltek az iskolapa
dok. Kopjafák, emléktáblák őrzik mementóként az 50. majd a 60. évforduló hírét Kassától Pozsonyig. Üzenetük
Neked is szól. Az elmúlt évtizedek történései arra is megtanítanak, jó, ha tudod, a vész nem múlt el, csak másképp
van jelenése; – és jött egy finomabb
változata annak, hogy magyar iskoláinkat felszámolják. Úgy hívták: alternatív oktatás. Az utcára vonult a szlovákiai magyar tanító és a szülő. Cél-

tudatosan álltunk ki akkor anyanyelvi
oktatásunkért, s érted, Jövő Gyermeke.
Megsárgult
újságlapot
tartok a kezemben: „Hiába omlott az
eső Galántán, anya és lánya az ötezres tömegben végig kitartott’’ ‒ olvasom. Igen, s bár a szakadó eső verte arcunkat, nem mozdultam, nem
is bántam. Lányom magamhoz szorítottam: „ne fázzon e fogcsikorgató
világban”… Azóta felnőtt, de én akkor elszántan álltam ott, s nem csupán érte, hanem érted is, Magyar Jövő,
meg érted is, Magyar Szülő, akinek józan döntésében bíztam és bízok, mert
csak így kap értelmet minden helytállás és igyekezet. Most nem kell az utcára menned, a lehetőség adott. Jók
és versenyképesek ma a szlovákiai magyar iskolák, az országos pedagógiai mérések eredményei is alátámasztják ezt, sőt néhány nemzetközi mérés is igazolja, jobban teljesítettünk akár az értő olvasás, akár a matematikai készség felmérés terén. Te-

hát elég, ha kézen fogod fiad, lányod, s
a magyar iskolába vezeted.
Emlékezz erre, mikor döntésed
meghozod, mikor a melled vered, s
büszkén hirdeted magyar mivoltodat,
mert a folytonosság valahol itt kezdődik…
Hrbácsek-Noszek Magdaléna

Jót tenni jó
Ez a vezérgondolata az ACES (Academy of Central European Schools, Közép-Európai Iskolák Akadémiája) projektjének,
amelyet az önkéntesség jegyében hirdetett meg az iskolák számára. 2011 ugyanis az Önkéntesség Európai Éveként telt el
és fejeződött be. Az év szlogenjévé választott mondat szellemét: „Légy önkéntes, tégy a változásokért!” – nagyon sokan
követték, tették magukévá, hiszen az önzetlen cselekvésre, munkálkodásra, segítségre egyre nagyobb szükség van.
Segíteni sokféleképpen lehet.
Egyik leghatékonyabb módja az önkéntesség, mely tevékenységet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen, vagy alkalmanként, belföldön
vagy külföldön, a közös jó érdekében
személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül.
A „fizetség” a jó társaság, az
együttlét öröme, az emberi kapcsolatok, az önkifejezési lehetőség, az
elismerés, a hasznosság érzése, a segíteni tudás.
Az önkéntességből tehát nem
csupán az érintett közösség, hanem
maga az önkéntes is profitál: szolidaritást, toleranciát tanul. Ezért érdemes ezt a tevékenységet még gyermekkorban elkezdeni, így nagyobb
az esélye annak, hogy fiataljaink elfogadóbb és befogadóbb felnőttekké válnak.
Számos hír érkezett a legkülönfélébb tevékenységekről és megmozdulásokról, amelyek főként a fiatalok kezdeményezéséből születtek.
Ez megfelel az idevágó felmérések
eredményeinek is, miszerint az önkéntes munkára hajlók legtöbben a
tizenévesek és a nyugdíjasok köréből
kerülnek ki.
Az ACES meghirdetett pályázatára a csicsói Gáspár Sámuel Alapis-

kola és Óvoda 11 diákja is felfigyelt, és
társulva a debreceni Karácsony Sándor és a bihari (Románia) Gáspár Sándor Általános Iskolával, közös projektbe fogott, hiszen jót tenni jó, de
együtt tenni, még jobb.
Az önkéntes projektek megvalósítása közben ugyanis rengeteget tanulhatnak, új barátokra lelhetnek,
és tapasztalati úton olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyeket az iskolapadban nem lehet megszerezni,
miközben rengeteg meglepetés és
örömforrás is várja őket.
A projekttevékenységet 2011
szeptembere és 2012 márciusa között kell megvalósítani, és mára a
következő munkálatokat végezték
el: a debreceni iskola játszóterének
fából készült tárgyait közösen újrafestették, mindhárom országban
murál-morál festést végeztek (nagy
felületen nagy méretben falfestés,
mellyel a falakat mintegy „életre keltik”), facsemetéket, virágokat ültettek, parkosítottak, a csicsói iskolások cipősdoboz méretű csomagokat
küldtek az egyházak segítségével a
rászorulóknak, és minden megmozdulásukról fényképes naplót készítettek, ezt saját gondolataiknak bejegyzésével színesítették.

Mivel a tanulók a 12–14 éves korosztályhoz tartoznak, egy-egy pedagógus vállalta a kíséretüket, akik segítik őket élményeik feldolgozásában is. Ők: Geréné Kristóf Katalin és
Bálega János (Magyarország), Oros
Erika (Románia), Buglos Bödők Teréz
(Szlovákia).
A három iskola önkéntesei – ös�szesen 24 kisdiák – először 2011 októberében találkoztak Debrecenben, ahol három napot töltöttek el,
és nemcsak közösen munkálkodtak,
hanem kirándultak, néptáncot tanultak, ellátogattak a Csokonai Színházba, megtekintették Eger és Sárospatak várát, ismerkedtek egymás
kultúrájával és gasztronómiájával is.
Hasonló együttlétre került sor
decemberben, Szlovákiában is, ahol
kiértékelték a gyerekek közös tevékenységét, átadták az okleveleket és
ajándékokat. Nem feledkeztek meg
arról sem, hogy szóban és írásban
megköszönjék azoknak az intézményeknek, vállalatoknak az önzetlen
segítségét, amelyek lehetővé tették
a tanulók számára az önkéntes munkálkodást. A zárótalálkozó februárban, Erdélyben lesz, ide azonban a
csicsói gyerekek a nagy távolság miatt nem utaznak el.

Lehetőségem volt találkozni a
nemzetközi csapattal egy borongós,
nyirkos december eleji délutánon.
Pozsonyból érkeztek, (megnézték a
város nevezetességeit), és késő délután érkeztek Komáromba. Bizonyára éhesek és fáradtak voltak már, de
megható volt az a figyelem, amellyel
Jókai városa felé fordultak. Minden
érdekelte őket, a vár, az Európa Udvar épületei, szobrai, a Tiszti Pavilon,
Jókai szülőháza (az író szobrát kétszer is megtekintették), de nyitottak voltak minden iránt, lelkesek és
rendkívül rokonszenvesek.
Becsülöm őket, mert olyan munkát végeznek, amellyel hozzájárulnak egy összetartó társadalom kialakításához. Az önkéntesség, szolidaritás, közösségépítés és -ápolás –
olyan európai alapértékek, melyeket
népszerűsíteni érdemes, sőt szükségszerű.
Egyben mélységesen sajnálom a
csicsói gyerekeket, akik a fináléban
már nem vehetnek részt, hiszen Erdély messze van, az üzemanyag viszont drága.
Nálunk ez már így van, ACES tervez, euró végez!
Hajrá Csicsó!

Gálfi Mária
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szlovákiai történelemtankönyvek
kiadásának helyzetéről
A szlovák oktatásügyi minisztérium 2011. december elején nyilvánosságra hozta a 2012/2013-as
tanévre megrendelhető tankönyvek listáját. Az alábbiakban ezen tekintünk végig, külön figyelmet
szentelve a történelemtankönyveknek.
Mit látunk a listán?
Először is azt, hogy lényegében nem változott semmi. Maradt a jó öreg, még az első Csehszlovák Köztársaságból örökölt
egytankönyves rendszer, vagyis
minden évfolyam számára csakis egy, az állam által megrendelt,
és az általa kiadott történelemtankönyvek létezhetnek. Rendszerváltás ide, piacgazdaság
oda, Szlovákiában a tankönyvek
ma is szigorúan központosítottak.
Ennek az egytankönyves hagyománynak magyar szempontból a legkárosabb következménye a tankönyvfordítás szisztémája. Ez is majd százéves hagyomány, amelynek szellemében mind a ,,csehszlovák”, mind
a magyar tanulók előbb az első
köztársaságot és annak nagyjait tanulták dicsőíteni, majd a
kommunista vívmányokat, manapság az önálló Szlovákiát – és
mily öröm, hogy mindezt magyarul tehetik!
A listából látható, hogy már
készül a 8. és a 9. osztályosoknak
(ill. a nyolcosztályos gimnáziumok 3. és 4. osztályának) szánt
történelemtankönyv
szlovákból fordított (ún. Letz-féle) változata. De mert a zárt piac és a
politikai irányítottság jól megfér egymás melegében, ugyanitt láthatjuk azt az érdekességet,
hogy ez a ,,magyar” tankönyv a
Matica Slovenská kiadásában készül napvilágot látni, amitől nem
sok jót várhatunk.
Az elmúlt másfél év eredménye tankönyves téren: nagyon szerény haladás, és sok
rejtett akna. Tény, hogy névlegesen több kiadó adhat ki tankönyveket: a Mladé letá és az
Orbis Pictus mellett így jelenhetett meg az Expol Pedagogika
vagy a Matica. Ugyanakkor úgy
gondolom, hogy az oktatási minisztérium által kezdeményezett

tankönyvpályázatok célzatosak,
vagyis a piac erősen regulált. Az
ilyen-olyan politikai befolyások
eredményezik, hogy a megrendelhető könyvek listáján most is
szerepel az a Machala-féle, alsó
tagozatosoknak szánt Čítanie o
Slovensku, amelynek kirekesztő és primitív nacionalista szellemisége ellen több szlovák történész tiltakozott.
A teljesen egységesnek
szánt szlovákiai tankönyvpiacot
ma is érik kihívások. Ezek közé
tartoznak a roma tanulóknak írt
vagy az ukrán nyelvű „alternatív” tankönyvek. Még csak készülnek, de a listára kerültek a
História Rómov na Slovensku a v
Európe és a Doplnková učebnica
o dejinách a živote Rómov c.
könyvtervek. Üdvözlendő, hogy
már vannak Braille-írásba átültetett 5.-es és 6.-os alapiskolás történelemtankönyvek, és hogy felmenő rendszerben a többi osztálynak is készülni fognak ilyenek. Ezeken túl esetenként a mi-

nisztérium is elfogadja egy nyitottabb tankönyvrendszer létezését, mivel egyes hivatalos kijelentéseiben maga a miniszter
is arra hivatkozik, hogy „az érvényes művelődési standardokban
elegendő hely van a regionális sajátosságok figyelembe vételére”, továbbá hogy „a honismeret és a történelem tanításában bizonyos mértékű eltérések
vannak azokban a régiókban is,
amelyekben csak szlovákok laknak”. Összességében megállapítható, hogy a roma tankönyvek kihívása jelenleg elhanyagolható, az ukrán tannyelvű iskolák pedig nem ambicionálják
a tartalmi autonómiát (ami némileg ismerve az ukrajnai történelemtanítás módszertani elavultságát, nem is csoda).
A fent leírt kihívások inkább
csak formai alternatívák, vagyis
a homogén rendszerben kiadott
szlovák állami tankönyvek formai változatai, hiszen ezen elv
alapján pl. mind a magyar, mind

a gyengénlátó tanulók ugyanazt
az államilag kínált tankönyvszöveget kapják. Egyértelmű, hogy
a szlovák tankönyvrendszert magyar oldalról érik a legjelentősebb kihívások, és a centralizált
szlovákiai tankönyvkiadás merev
falán eddig csupán kevés tankönyvnek, köztük a Simon Attila–Kovács László nevével fémjelzett történelemtankönyv-családnak sikerült rést ütnie.
Az önálló szlovákiai magyar
történelemtankönyves
szándékok több ok miatt léteznek. A magyar tanulók viszonylagos nagy számán túl azért,
mert a szlovákiai magyar politikai képviselők érdeklődni szoktak a téma iránt, és annak időről
időre nyomatékot adnak. A kevésbé látható okok közé tartozik, hogy a történelemtankönyvekben érdekelt szlovákiai magyar szakértők néhány éve következetesen kiállnak a saját belső fejlesztésű szlovákiai magyar
történelemtankönyvek koncep-
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ciója mellett. Vagyis azt vallják,
hogy a szlovákiai magyar iskoláknak sem a szlovákból fordított, sem a Magyarországról átvett történelemtankönyvek nem
felelnek meg. Helyettük a szlovákiai magyar iskolák sajátos (kulturális, geográfiai, nyelvi, iskolaügyi stb.) helyzetéhez passzoló történelemtankönyveket kell
kifejleszteni. Itt kell megjegyezni, hogy ebben a folyamatban
sokkal jobban oda kell figyelni
a szakközépiskolákra, ahol nem
kevés magyar fiatal tanul – igaz,
nagyon kis óraszámban – történelmet szlovákból fordított tankönyvekből.
A szlovákiai magyar fejlesztésű történelemtankönyvek tartalmilag, időnként koncepcionálisan is eltérnek a szlovák állami
könyvektől. A különlegességük
egyáltalán nem csak a magyar
szempont hangsúlyozása. Tudni érdemes, hogy az eddig megjelent alapiskolás és gimnazista Simon–Kovács-könyvek ös�szefüggnek a progresszív szlovák történelemtankönyves fejlesztésekkel, amelyeket a Viliam
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Kratochvíl – Dušan Kováč-féle
csoport képvisel, ill. képviselt a
Robert Fico-kormányzatig, amikor a működésüket megtörte a nacionalista kurzus. Ahogy
a progresszív szlovák kísérletek
a nemzetközi (főleg német és
francia) tankönyvfejlesztéseken
alapulnak, úgy a szlovákiai magyar fejlesztések sem függetlenek a magyarországi eredményektől. A helyzet úgy is értékelhető, hogy ezek a könyvek azért
„veszélyesek”, mert valódi alternatívát nyújtanak egy egységesnek, homogénnak szánt tankönyves szisztémában.
A szlovákból fordított történelemtankönyvek rossz megoldást kínálnak, mert ezek szakmai és tartalmi minőségére a
szlovákiai magyar közösségnek
nincs ráhatása. Holott természetes igény, hogy ami a magyar, a
zenei nevelés és már a szlováknyelv-tankönyveknél létező valóság, az kiterjedjen a történelemre is. Sőt, idővel a geográfiának, a hon- és a társadalomismeretnek is (amelyekben szintén nagy arányban szerepel tör-

ténelmi jellegű tananyag) belső fejlesztésűeknek kellene lenniük. Ha mégis fordítások kerülnének a tanulók elé, akkor
azoknak legalább nyelvileg korrektnek kellene lenniük. Annak,
hogy a magyar szakmai és politikai elit időről időre tiltakozik, legalább egy eredménye
van: tudunk olyan esetről, amikor a tankönyvek magyar fordítására vagy nyelvi ellenőrzésére
fű alatt szlovákiai magyar történelemtanárokat akarnak rávenni
(akiknek a nevét sokszor fel sem
merik tüntetni) – azaz a kiadók
megpróbálják ily módon legitimálni a fordítást, és előre elvenni az esetleges tiltakozás élét.
A szlovákiai tankönyvpiac kiforratlansága jól lemérhető azon is, hogy a megrendelőlistán a tankönyvek mellett alig
találni módszertani segédeszközöket. Van ugyan egy-egy „tematikus füzet”, munkafüzet, „munkalap-gyűjtemény”,
olvasókönyv, gyakorlat- vagy feladatgyűjtemény, ,,kiegészítő tanszöveg” stb., itt-ott atlasz vagy szótár, de ezek ritka kivételek; való-
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di tanári kézikönyvet talán csak
egyet találtam a negyvenoldalas
listán. Az összes környékbeli országban, amely felszabadította
a tankönyvpiacát (még Csehország is!), a verseny nagyban hozzájárult, hogy tankönyvfejlesztések indultak, ami aztán maga
után vonta a tantárgy és a tankönyvek modernizációját. Az a
rendszer viszont, amely léptennyomon kompetenciaalapú oktatásról beszél, de zárva tartja a
tankönyvpiacát, és ő maga sem
ad ki metodikai segédeszközöket, nagyon távol áll a kompetenciaalapú iskolától.
A partikuláris vagy kisebbségi törekvések mindig kínosak
azok számára, akik homogén (állami, nemzeti) rendszerekben
akarnak gondolkodni. Azonban
semmilyen iskolarendszer nem
tekinthető fejlettnek, ha nem
mutat kellő mértékű diverzifikáltságot, amellyel a rendszer
a felhasználóit, jelen esetben a
magyar tanulók sajátos igényeit
ki tudná elégíteni.
Vajda Barnabás
(Forrás: Új Szó, 2011. dec. 30.)

Karácsony Zoboralján, Gímesen
Az Élő Zoboralja Polgári Társulás, a Nyitra és Vidéke Célalappal karöltve, a legutóbbi karácsonyi időszakban több rendezvénnyel kívánta előmozdítani e szervezetek célját: a helyi magyar közösség mobilizálását és értékeink továbbörökítését.

A gyerekeknek sokféle élményben volt részük

December 9-én a Társulás meghívására a nyitrai magyar egyetemisták szervezete,
a JUGYIK a Gímesi Alapiskola
magyar tagozatán tartotta meg
a zoboralji régió valamennyi
magyar alapiskoláját megszólító karácsonyi rendezvényét. Az
est célja volt a környező iskolák
magyar tanulóit közös élményben részesíteni és megajándékozni az ünnepek előtt. Hálásak vagyunk az egyetemistáknak, amiért egy jól átgondolt és
szórakoztató programmal biztosítottak rendhagyó élményt
a gyerekeknek: kézműves foglalkozás, koncert (a Misztrál
együttes gitárosa), ügyességi já-

tékok és a Mikulás látogatása is
az est részét képezte.
A gímesi magyar iskola december 16-ára saját karácsonyi
műsort készített, amelyre meghívta a szülőket is. A gyermekkar szereplése után a tanulók
színielőadást tartottak. A régióban a magyar nyelvű iskolai képzést reklámozó kiadványunkat „A mi iskolánk – Fejezetek a Gímesi Alapiskola
magyar tagozatának életéből”
címmel az alsóbodoki magánszakközépiskola
igazgatója,
Hajtman Béla méltatta. A kötet kapcsán kiemelte a hűséget
a minket megtartó értékekre, a
nyelvünk iránt hűségre hívta fel
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A Misztrál együttes gitárosa nagy sikerű koncertet adott

Varga Imre és Tóth Hajnalka
karnagyok

a figyelmet, és arra, hogy van
még magyar jövő a Zoboralján,
aminek viszont egyik záloga az
iskola. A kötet bemutatója alkalmából tiszteletünket tette
nálunk Szarka László, a Selye
János Egyetem tanára, korábbi
dékán, a Magyar Tudományos
Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének egykori igazgatója.

A karácsonyi záróhangverseny telt ház előtt zajlott

Az új évet karácsonyi záróhangversennyel köszöntöttük.
Gímes Község Önkormányzatával és a Ghymes Vegyeskarral

A Ghymes Vegyeskar fellépése az ádventi műsorban, vezényel Varga Imre

Az ünnep alkalmával az érdeklődők és ünneplők megtöltötték
a gímesi iskola folyosóját

közösen szervezett rendezvényen a gímesi, zsérei és a koloni
énekkarok szerepeltek. A karácsonyzáró ünnepet egybekapcsoltuk a közelgő iskolai beiratkozásokkal. Ezért nagyra értékeltük, hogy a gímesi magyar
iskoláról szóló kiadványunkat
Pék László, az SZMPSZ elnöke mutatta be a nagyszámú közönség előtt. Elnök úr reményét
fejezte ki az iránt, hogy Esterházy János gróf szülőföldjén, a
Felföld egyik gyöngyszemében
nyelvünk pozíciója megerősödik. A kötetbe írtak alapján
hangsúlyozta, hogy az iskola
nem csak nyelvet tanít, hiszen
fontosabb annál, hogy értékeket közvetít. Ezért is igaz, állította, hogy magyar gyermek
számára a magyar tannyelvű iskola a természetes választás.
Zilizi Zoltán, a Nyitra és Vidéke Célalap elnöke a szervezők nevében szintén köszöntötte a közönséget, majd a Rákóczi Szövetség bábolnai képviselőinek jelenlétében átadta
a régió magyarul beszélő óvodáskorú és beiratkozás előtt
álló gyermekeinek a Szövetség
ajándékcsomagjait. Az ajándékozás kapcsán kiemelte, hogy
ma már végképp nincs komoly
érv, ami az ellen szólna, hogy a
magyarul beszélő szülők gyermekeiket magyar tanítási nyelvű iskolába írassák; valamint
hogy a saját nyelven tanulás és
vegyesházasságokban is az egynyelvűség helyett a többnyelvűség járul hozzá leginkább az érvényesüléshez és a sikerhez..
Zilizi Zoltán, Élő Zoboralja P. T.,
Nyitra és Vidéke Célalap

Simek Viktort Púchovský László polgármester köszöntötte
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Felvidéki diákok sikere Vajdaságban
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével jó kapcsolatot ápoló Északbácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete
(ÉMPE) meghívására Szlovákiából két tanuló vehetett részt a Szabadkán 2011. december 10-én 12. alkalommal megrendezett Himnusz és Szózat Szavalóverseny
döntőjén.
A Kárpát-medencei szintű
versenyre bővített megmérettetésnek a szabadkai Magyar
Tannyelvű Tanítóképző Főiskola impozáns díszterme adott
otthont. A Magyar Köztársaság Konzulátusának védnöksége alatt megrendezett versenyen 33 felső tagozatos alapiskolás diák vett részt, akik a
már korábban lebonyolított iskolai fordulók győztesei voltak,
valamint 2–2 tanuló képviselte Magyarországot és Szlovákiát. A rendezvény díszvendégeként jelen volt dr. Babity János, a Szabadkai Magyar Főkonzulátus vezető konzulja. Az
ÉMPE elnöke, De Negru Ibolya
megnyitója után a szabadkai
Zeneiskola növendékeinek rövid műsora megadta a megfelelő szintű kezdőhangot a szavalóversenyhez. A versenyzők

saját érzésviláguknak megfelelően adták elő Kölcsey Ferenc
Himnuszát és Vörösmarty Mihály Szózat című költeményét.
A szavalatokat szakavatott
zsűri értékelte, melynek elnöke
Ágoston Pribilla Valéria, a szabadkai Városi Könyvtár igazgatóhelyettese volt. A zsűri további tagjai, Havasi Judit, budapesti előadóművész és Jónás Gabriella, szabadkai színművész, értékelésükben kifejtették, hogy a diákok többsége
kitűnően felkészült, a kiejtés,
hangsúlyozás és a hanglejtés
terén előforduló kisebb hibák
mellett kiemelkedő produkciók sokasága hangzott el, így
nem volt könnyű meghozniuk a
végső döntést. A versenyt hazai diákok nyerték. A Himnuszt
a tordai Csíkos Dániel szavalta
a legszebben, a Szózatot a szi

A szabadkai Városháza előtt
lágyi Antalovics Krisztián adta
elő a legjobban.
Nem kis örömünkre a Felvidéket képviselő szentpéteri
Kossányi József Alapiskola és Óvoda két diákja tapasztalt szavalóként becsületesen helytállt az erős nemzetközi mezőnyben, és mindketten kiváló eredményeket értek el. Dóczé Bálint Jonatán a Szózatot szavalta rendkívül érzékletes módon, mel�lyel a második helyet szerezte
meg, Bukovszky Gergely pedig a Himnusz előadásával a
Főkonzulátus különdíjában részesült. A két szentpéteri tanuló először járt Szabadkán, s a
verseny végeztével arra is volt
alkalmuk, hogy megismerkedjenek e hangulatos délvidéki
város nevezetességeivel. Először a főtéren álló, szecesszi-

ós stílusban épült, sokszínűen látványos Városházát csodálták meg, majd megnézték
a szabadkai születésű híres
író, Kosztolányi Dezső szobrát és annak egykori iskoláját.
Városnéző sétájuk során jártak
a híres Korzón, látták a Városi
Könyvtár gyönyörű épületét, a
szecessziós Rajchl-palotát és
a Szent Teréz Székesegyházat.
Az utcán megfigyelték a számukra oly ismeretlen szerb beszédet, és élvezhették a főtéri hangulatos karácsonyi vásár
színpompás forgatagát.
A fiúk elmondták: felejthetetlen számukra ez a háromnapos szabadkai utazás. Mindketten maradandó élményekkel és jóleső érzésekkel gazdagodva tértek haza a Vajdaságból.

BESZÉLSZ SZLOVÁK, LENGYEL
VAGY CSEH NYELVEN?
Jelentkezz tolmács vagy kísérő
cimborának a Bátor Táborba!
A magyarországi Bátor Tábor
Alapítvány közép-európai élményterápiás központként 2001 óta kínál
komplex terápiás rekreációs programokat daganatos, cukorbeteg, krónikus ízületi gyulladással (JIA), valamint hemofíliával kezelt gyermekek
és családjaik részére. 2008 óta nemzetközi turnusokat is szervezünk,
hogy a környező országok daganatos beteg gyermekei is részt vehessenek a kalandokban.
A Bátor Tábor az életről, a lehetőségekről, a mosolyról és az ös�szetartozásról szól, nem pedig a betegségről vagy a korlátokról. A tábor minden programja sikerélményt
nyújt a gyerekeknek, és ők ezál-

tal önértékelésükben megerősödve,
bátrabban térhetnek vissza a hétköznapokba.
Turnusainkat évente 450 önkéntes (tábori nevén cimbora) közreműködésével valósítjuk meg, akik alapos képzésen vesznek részt a táborok előtt. A nemzetközi tábor nyelve is magyar, ezért a cseh-magyar,
szlovák-magyar vagy lengyel-magyar nyelveken beszélő önkéntesek különleges szerepet töltenek be
ezekben a turnusokban: az önkéntes
(nem professzionális) tolmács cimborák segítik a kommunikációt, a
kísérő cimborák pedig biztosítják a
gyerekek táborba jutását saját országaikból. Tudásukkal és lendületükkel mindannyian hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek pozitív élmé-

nyekkel töltődjenek fel az izgalmas
és kihívásokkal teli programokon.
A tábor azonban nemcsak a
gyerekeknek nyújt lehetőségeket,
hanem az önkénteseknek is!
• Hozzájárulhatsz sok-sok beteg
gyerek felejthetetlen nyári táborozásához.
• Ingyenes képzéseken vehetsz
részt.
• Nemzetközi kapcsolatokra, új barátokra tehetsz szert.
• Nemcsak adsz, hanem kapsz is:
élményeket szerezhetsz egy sokszínű közösségben.
• Biztonságos környezetben, anyanyelvi beszélők társaságában gyakorolhatod a szlovák, a lengyel,
vagy a cseh és a magyar nyelvet.

• Gyönyörű környezetben tölthetsz
el 10 napot Magyarországon, Hatvanban.
ITT ÉRTÉK A TUDÁSOD
– VÁRUNK!
A nemzetközi turnusok időpontja:
2012. június 28 – július 8.
(kamasz turnus)
2012. július 25 – augusztus 5.
(kölyök turnus)
Jelentkezés: 2012. január 2
– február 19.;
http://onkentes.batortabor.hu
Információ: www.batortabor.hu
Kérdéseiddel bátran keresd
Juhász Csillát a
cs.juhasz@batortabor.hu címen!
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„A család semmivel
sem pótolható”
(Beszélgetés Németh Margit pszichológussal)
2002-ben jelent meg, a dunaszerdahelyi Lilium Aurum Kiadó gondozásában, Németh
Margit és Stredl Terézia szerzőpáros könyve, A nevelés örömei és ürömei, amelyet elsősorban a szülőknek, pedagógusoknak és mindazoknak ajánlják, akiknek a neveléssel kapcsolatos problémák nem közömbösek. Az alig százharminc oldalas könyvecske a családi
és iskolai nevelésnek szinte minden területére kitér. Ha egy könyvre azt mondjuk, jó, ez általában azért van, mert észrevesszük, hogy a benne levő kulcsszavak, mondatok továbbgondolásra ösztönöznek bennünket. Engem még arra is, hogy
magamban rákérdezzek, kik azok, akik e magvas gondolatokat leírták. Bár mindkét szerzőt régóta ismerem személyesen is, hiszen voltak olyan témakörök és összejövetelek, amelyek szakmai szempontból közelebb vittek bennünket egymáshoz, ám hogy emberközelbe is, ahhoz valamivel több kell. Például egy-egy beszélgetés, mint amelyre most Németh
Margitot kértem fel.
Könyveteknek alig akad olyan
fejezete, amelyik ne hívná fel a
figyelmet a család nélkülözhetetlen szerepére, például így:
„A családi nevelés alapvető feladata, hogy elősegítse a gyermek erkölcsi fejlődését és helyes
szociális adaptálódását. Találja
meg a családban a jó szociális
és erkölcsi példát, az egészséges érzelmi hátteret, a megfelelő anyagi feltételeket, az apai
szigort, az anyai szeretetet, a
gondoskodó felügyeletet, ellenőrzést. A gyereket úgy kell formálni ezek által, hogy az élet
egyes szituációiban nélkülünk
is boldoguljon.” E szempontból
Te milyen útravalót kaptál?
Én a csallóközi Nagylégen
születtem. A szüleim egyszerű, józan gondolkodású, törekvő emberek. Közülük már csak
édesapám él. Tőlük tanultam
azokat a fontos dolgokat, amelyek elkísérnek egész életemben. Mindketten fontosnak tartották a tudást. Sajnos ők nem
tanulhattak, de nekünk, gyerekeknek mindent biztosítottak a
tanuláshoz. Azt vallották, amit
megtanulunk, azt senki nem
veheti el tőlünk. Tisztességre, erkölcsösségre, kitartásra, a
másik ember tiszteletére neveltek bennünket. Ezért nagyon
hálás vagyok nekik, mert ezek
nélkül a fogódzók nélkül sokkal
nehezebb lenne az élet.

Mikor és hogyan kerültél a családon kívüli közösség(ek)be?

Édesanyám a háztartásban dolgozott, ebből kifolyólag szüleimnek eszükbe sem jutott, hogy engem óvodába adjanak. Úgy hároméves lehettem, amikor elszöktem hazulról, és bementem az óvodába. Vannak olyan emlékfoszlányaim erről a napról, hogy nagyon jól éreztem magam a gyerekek között. Így lettem óvodás. Az alapiskolába szülőfalumban jártam 1954–1963 között. Nagy szerencsémre kitűnő
tanítóim voltak, akiktől az új ismereteken kívül emberséget is
tanultam. Tanítás után színházat játszottunk, volt tanítónk,
aki röplabdázott velünk, vagy
csak leült közénk beszélgetni. Ezek nagyon fontos együttlétek voltak. Visszatekintve azt
mondhatom, hogy szilárd alapokat kaptam tudásból és emberségből egyaránt. Alapiskola
után a somorjai általános műveltséget nyújtó középiskolába
kerültem, ahol 1966-ban érettségiztem. Ezek is nagyon szép,
gazdagító évek voltak. Szakosított matematika-fizikai osztályba jártam, ami annak ellenére,
hogy humán beállítottságú vagyok, sok szempontból is hasznomra vált. Nagyok voltak az elvárások, a reáltárgyak egy kicsit
a racionalitás felé vezettek, így
a világ két pólusa mindinkább
egyensúlyba került a tudatomban. A humán érdeklődésem
azonban mindvégig előtérben
maradt. Itt is nagyszerű tanáraim voltak, akiktől elsősorban
az új dolgokra való nyitottsá-

got, az alapos tudás fontosságát, a gyökerekhez való ragaszkodást, magyarságtudatot tanultam. Ezek alatt az évek alatt
megerősödött bennem az elhatározás, hogy tanár legyek. Kiskorom óta tanítani szerettem
volna. Már gyerekként végigtanítottam egy-egy nyári szünetet. Jó érzés volt valamit elmagyarázni valakinek, keresni a
megfelelő szavakat, hogy megértessem vele azt, ami nekem
világos. Még ma is előfordul,
hogy tanítás közben időnként
azon kapom rajta magam, hogy
valamelyik példaképpé vált tanárom szavait vagy mozdulatait utánzom.

Nagyon örülök annak, hogy
az iménti szavaid közt külön
hangsúlyt adtál a játék szerepének. Erre vonatkozó lett volna a következő kérdésem, de a
válaszod megtalálható a könyvetekben. Ha beleegyezel, idézem.
Természetesen. „A személyiségformálás egyik fontos
eszközének tekinthetjük a különböző szakkörökben, irodalmi színpadokon, bábcsoportokban folyó tevékenységet.
(…) Maga a színjátszás, a bábozás óriási lehetőség a játékra. A
játéknak van egy csodálatos sajátossága, mégpedig az, hogy
örömöt nyújt. Olyan örömöt,
amely semmiféle más módon
nem váltható ki. Magában foglalja a csinálás jó érzését, a létrehozás örömét, a ritmus kellemességét, az ismétlésnek, a rá-

ismerés boldog biztonságának
és az illúziónak az izgalmát. A
játék során a gyermek egyrészt
újraélheti azt, amit már átélt, találkozik olyan dolgokkal, amelyekkel kapcsolatban már van
bizonyos élményanyaga, másrészt viszont valami újjal ismerkedik, valami olyannal, ami eddig hiányzott az életéből. A játék öröme ösztönzi az újabb
és újabb játékos felfedezésekre. (…) A gyermek alkotó személyiséggé válásában számos
tényező játszik szerepet, de alkotó (kreatív) képességei kifejlesztésének egyik legfontosabb
eszköze az alkotótevékenység.”

Mondataitok nyomán nagyon
aggasztó kép elevenedett meg
előttem, ami engem már nagyon régóta nyomaszt. A színjátszás, de általában a játék
szerepét a nevelésben már
Komenský felismerte. Mára viszont az iskolai oktatás (nevelés?), megérzésem szerint, nagyon rossz irányt vett fel, nemcsak nálunk, szinte az egész világon. Általában azt tartják jó
iskolának, közkeletű szóval élve színvonalasnak, amelyik a
lehető legtöbb tárgyi ismeretet
képes, csúnya kifejezéssel, belegyömöszölni a növendékek fejébe. Nem áll fenn a veszélye annak, hogy e – szerintem – meddő törekvés rövidesen meg fogja bosszulni magát?
Mint pszichológus látom,
tapasztalom, hogy egyre több a
bajbajutott, segítségre szoruló
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gyermek. A problémák egy része iskolai ártalmakra vezethető vissza, mint a túlterheltség,
gyors tempó, teljesítmény-központúság. De találkozunk a hátrányos helyzetű, a széteső családokban élő gyermekek problémáival is. Valószínűleg ezért
is, az utóbbi időben sokat változott a pszichológusképzés.
Áttevődtek a hangsúl yok a gyakorlati képzés területére. Nekem úgy tűnik, hogy jobban alkalmazkodik a mindennapi élet
szükségleteihez. (Én most elsősorban a saját „szakmámra”
gondolok, de mondhatnám, általában is.) Mi annak idején szinte semmilyen gyakorlati képzést sem kaptunk. A különböző
terápiás eljárásokat, módszereket az egyetem elvégzése után
kellett megtanulni különböző
továbbképzéseken. Annak ellenére, hogy a fiatalok már kedvezőbb alapállásból indulhatnak el a pályán, a lépéstartáshoz az állandó művelődés, (ön)
képzés elengedhetetlen.

Hogy történt a pályaválasztásod?
Eredetileg magyar-szlovák
szakos tanár szerettem volna
lenni, de abban a tanévben a
pozsonyi Comenius Egyetemen
ilyen szakpárosítást nem nyitottak. Én mindenképpen olyan
foglalkozást tudtam elképzelni magamnak, amelyik emberekkel való foglalkozást tesz lehetővé. Szinte kínálta magát a
pszichológia a filozófiával. Nagyon jó kombinációnak bizonyult. A filozófia segít a dolgokat rendszerben látni, a pszichológia az emberi pszichikum működésének a hátterét és összefüggéseit segíti átlátni, megérteni.

Ha jól tudom, végül is tanárként kezdted a pályádat.
Az egyetem elvégzése után
Nyitrára kerültem, ahol az akkori pedagógiai fakultáson tanítottam kilenc évig pszichológiát, amit nagyon szerettem. Akkoriban sok magyar hallgatója
volt a főiskolának, mivel mindannyian államvizsgáztak pszichológiából, így mindenkit tanítottam. Ma bármerre járok az
országban, mindenütt találkozom volt diákjaimmal. Közben
férjhez mentem, és megszületett a két lányunk. A férjem
Csallóközben kapott állást és lakást, ezért nehéz döntés után

1980-ban munkahelyet változtattam. Dunaszerdahelyre kerültem, ahol a Pedagógiai-pszichológiai Tanácsadó igazgatója lettem 1995-ig. Ezek az évek
a gyakorlatról szóltak. Szép,
időnként emberpróbáló munka volt. Meg kellett tanulnom,
hogy hogyan lehet nem belehalni mindabba, amivel az ember nap mint nap találkozik a
munkája során. Mint pszichológus, általában sérült, problémás gyerekekkel foglalkoztam.
Ahhoz, hogy segíteni tudjak nekik, sok emberrel kellett együttműködnöm, szülőkkel, iskolaigazgatókkal, pedagógusokkal,
gyermekorvosokkal és egyéb
szakemberekkel. Munkám során rendkívül hasznos tapasztalatokra tettem szert. Tizenhat év
után mégis úgy éreztem, hogy
váltanom kell. Két évet középiskolában dolgoztam, de nagyon
hamar rádöbbentem, hogy ez a
munka nekem nem igazán testhezálló. Túl szűknek éreztem
azokat a kereteket, amelyekben
mozoghatok, ezért 1998-ban
tettem egy nagy kitérőt. Megpályáztam az akkori járási hivatal szociális osztályának a vezetői posztját. Ezt a munkakört
négy évig töltöttem be. Valójában ez csak látszólag volt kitérő,
hiszen itt is bajbajutott, segítségre szoruló, általában munkájukat elvesztett emberekkel kellett foglalkozni. Az itt eltöltött
évek során egy életre szóló tapasztalatot szereztem. Betekintést nyertem az államigazgatás
működésébe, másrészt olyan
emberi sorsokkal találkoztam,
amelyek megerősítettek abban
a meggyőződésemben, hogy a
család meghatározó az ember
életében, hiánya semmivel sem
pótolható.

A kétezres évek elején egy
újabb pályamódosítással ismét bepillantást nyerhettél a
hazai pedagógusképzésbe. Mit
tapasztaltál?
A Selye Egyetem megalakulása után újra tanítani kezdtem.
Izgalmas volt egy új, és a magyarság szempontjából nagyon
fontos intézmény indulásánál
jelen lenni. A gyakorlatban szerzett tapasztalatokat fel tudtam
használni az óráimon. Azt gondolom, hogy a pedagógusi pálya eredményessége nagymértékben függ attól, hogy a (tanító) tanár mennyire tudja közös munkára megnyerni a fiata-

lokat. Ehhez a szaktudás önmagában nem elég. A jelenlegi pedagógusképzés egyik hiányosságát épp abban látom, hogy
az elméleti képzés mellett minimális a hallgatók gyakorlati felkészítése.

Én a Katedra Társaságban találkoztam veled először, aztán
több éven át együtt tevékenykedtünk. Végül az alapítványának lettél az elnöke, ha jól
tudom, még ma is az vagy. Viszont nem tudom, hogy milyen
a kapcsolatod az SZMPSZ-el?
A Katedra Társasággal még
a tanácsadói ténykedésem idején kerültem kapcsolatba. Mivel
szorosan együttműködtem az
iskolákkal, az alapiskolás gyerekek problémáival foglalkoztam,
talán nem volt meglepő, amikor
megkerestek, és felkértek a közös munkára. Úgy gondolom,
hogy értelmes célok érdekében
dolgozott a Társaság. Aktivizálta a pedagógusokat, együtt kerestük a jobbítás lehetőségeit. Fontosnak tartom, hogy legyen egy fórum, amely felvállalja e feladatokat. A későbbiek
során lettem a Katedra Alapítvány elnöke. Az alapítványnak
köszönhetően kerülnek évente
megrendezésre a Katedra Napok, amelyeken számos érdekes, aktuális és értékes előadás
hangzik el. A Pedagógusszövetségnek nem vagyok tagja, de
együttműködtem vele egy-egy
projekt keretén belül, vagy előadó voltam a nyári egyetemeken.

n
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dési zavarokkal küszködő gyermekek száma. Az iskola, illetve a
pedagógusok nagy része nincs
igazán felkészülve ezen tanulók nevelésére-oktatására sem
szakmailag, és sajnos emberileg sem. Ez is egy komoly gond,
nemcsak nekünk, pszichológusoknak, hanem az oktatásügy
számára is. Egyre inkább szükségesnek látszik, hogy a pedagógus gyógypedagógiai ismeretekkel is rendelkezzen. A sikeres iskolai integráció szempontjából fontos lenne gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok és pszichológusok alkalmazása is az iskolákban.

Pszichológusként sokat foglalkoztál neveléselmélettel is. Az
említetten kívül milyen publikációid jelentek meg?
Évek óta írok napilapokba, a
Katedrába, és rádióműsorokban
veszek részt. Ezek részben ismeretterjesztő cikkek, másrészt
szakmai dolgok. A Selye Egyetemen jelent meg 2006-ban és
2008-ban egy közös munkánk
Bordás Sándorral, Stredl Teréziával és Forró Zsuzsannával, a
Pszichológiai jegyzetek, valamint saját jegyzeteim a Pedagógia, 2008-ban. Szakterületem a
pedagógiai pszichológia, ebből írtam szakdolgozatomat és
a kisdoktori munkámat is. Szívesen foglalkozom nevelés-lélektani kérdésekkel is.

Úgy tudom, már nem tanítasz
az egyetemen. Most hol dolgozol?

Van-e
gyermekeid
között
olyan, aki folytatni fogja a
munkádat?

2009-ben nyugdíjba mentem, de mint nyugdíjas,
Dunaszerdahelyen a Gyógypedagógiai Tanácsadó Központban pszichológusként tevékenykedem. Ismét a gyakorlat kapott nagyobb szerepet a
munkámban. Különböző fogyatékkal élő gyermekekkel foglalkozom. Az élet újabb területét ismerem meg behatóbban.
Munkatársaimmal együtt igyekszünk elősegíteni e gyermekek
integrációját az „egészségesek”
társadalmába. Nem mindig egyszerű ez a munka, hiszen szemléletváltásra van szükség az oktatásügyben is. Főleg, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy
évről évre növekszik a tanulási, viselkedési, különböző fejlő-

Minden olyan foglalkozás,
ahol emberekkel dolgozunk, bizonyos pszichológiai ismereteket feltételez. Idősebbik lányom
fogorvos, a fiatalabbik közgazdász, a pénzszakmában dolgozik, s emellett nyelveket tanul,
a fiam pedig tanárnak készül a
Selye Egyetem történelem-angol szakán, most utolsóéves. Ha
valamilyen problémájuk megoldásához kérik a véleményemet,
természetes, hogy szívesen segítek nekik. Ugyanakkor bízom
abban, kaptak olyan útravalót
tőlem, hogy képesek lesznek
megküzdeni az élet kisebb-nagyobb gondjaival.
Csicsay Alajos
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Tornaújfalu, ahol a szülo és pedagógus összhangban
munkálkodik a közösségért
„A gyermeki lélek az a tabula rasa,
amelyre a jövendőt írják fel a tanítók.”
(Juhász Gy.)

Irány a rét sárkányt eregetni

Tornaújfalu (Turnianska Nová Ves) kisközség a Kassai kerület Kassa-vidéki járásában, félúton Rozsnyó és Kassa között a Bódva bal partján található. Községünk iskolájának a
bemutatását azzal kezdeném, hogy falunk területe már az
ókorban is lakott volt. Tornaújfalu első írásos emléke 1340ből való, amikor is „Wyfalu“ alakban, mint a tornai váruradalom részeként említik. Lakosai már kezdet kezdetén odaadó hívei voltak a keresztyén hitnek, melynek bizonyítékául
1328-ban templomot is építettek.

Gyermeknap

Ennek a látszólag nem idevaló történelmi kitérőnek azért van
jelentősége, mert az első iskola éppen a római katolikus egyház szorgalmazása révén 1787ben nyithatta meg kapuját. Ettől
kezdve Tornaújfalu szellemi fejlődésnek indult, ami természetesen kihatott a környező települések fejlődésére is.
A Beneš-dekrétumok következtében az 1945–50-es évek
Tornaújfaluban is a némaság
évei voltak. Ám az itt élő magyar
emberek gerincességének köszönhetően 1950. szeptember
1-én Svábi Ferenc tanító úr átvehette a község gyermekeinek a
magyar nyelvű oktatását, nevelését.
Az iskolánkból kikerülő gyermekek Tornán folytatják tanulmányaikat, és örömmel állapíthatom meg, hogy mindig kimagasló eredményeket értek és érnek el a mindennapi munkában,
valamint a különböző versenyeken, vetélkedőkön. Iskolánk egykori tanulói között nagyon magas az egyetemet, főiskolát végzettek aránya. Ezek az eredmények annak köszönhetőek, hogy
iskolánkban mindig jól felkészült,
munkájukat hivatásnak tekintő
pedagógusok voltak. Az elmúlt
bő hat évtizedben olyan legendás tanítóink voltak, mint a már
említett Svábi tanító úr, Petro Vilmos, Tóbis József, Szabó István,
Kőrössy Ilona, dr. Mázik Mihály,

Március 15.
Szabó Mária, Béres Zsuzsanna,
Madarász Mária és Weiszer Eszter.
Immár harmadik éve, hogy
a nagy elődök után vezetem az
iskola életét. A mindennapok kisebb-nagyobb feladatainak a
megoldásában Szilágyi Adrianna
nevelő segédkezik. Iskolánkban
jelenleg 15 tanulóval egy összevont osztályban folyik a tanítás.
Az oktató-nevelő munka mellett nagy hangsúlyt fektetünk a
tanulók magyarságtudatának a
megszilárdítására. Ennek érdekében minden alkalmat megragadunk. Minden nevezetes nem-

zeti vonatkozású emléknapot
megemlítünk, ám a legnevezetesebb a hagyományos március
15-i ünnepség, melyre minden
évben igényes műsorral igyekszünk meglepni községünk lakóit.
Tanulóink évente kétszer, karácsonyra és anyák napjára színdarabot mutatnak be. Megjegyzem, hogy gyermekeink ezeken
a teltházas előadásokon hivatásos színészeket is megszégyenítő teljesítményt nyújtanak.
A XX. század nagy forradalmi találmánya a számítógép.
Napjainkban Neumann János

Talpra magyar...
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tetett figyelmet kell fordítani. A
kerettantervben megfogalmazott
alapelvek és célok szerint a tanulóknak az államnyelv mellett legalább egy idegen nyelvet kel tanulniuk. Mondok-Pálmay Tünde
tanító néni a 3. és 4. évfolyamokban heti 3–3 órában tanít angol
nyelvet. Az 1. és 2. évfolyamokban – egy kicsit lazábban – szakköri foglalkozásokon teszi ugyanezt.
Fejlődésük érdekében minden
lehetőséget
kihasználunk. Gyermekeink rendszeres résztvevői a különböző
rajzpályazatoknak és a Tompa
Mihály Vers- és Prózamondó Versenynek.
Szellemi táplálékként évente
bérletet váltunk a kassai Thália
Színház előadásaira.
A Garam-tónál

szerkezete teljes mértékben átszövi életünket. Annak érdekében, hogy gyermekeink ezen a
téren is lépést tudjanak tartani a
korral, nagy hangsúlyt fektetünk
az informatikai nevelésre. Az új
oktatási programmal összhangban immár harmadik éve folyik
informatikai oktatás. Szerény
anyagi helyzetünkhöz képest egy
nagyon jól felszerelt szaktanteremben Tóth József informatikus
vezetésével folyik az elsősök előkészítő foglalkozása. A második,
harmadik és negyedik évfolya
mok tanulói heti egy órában ismerkednek a számítástechnikai
alapismeretekkel.

Karácsony - hálaadás

Mivel a nyelvtudásnak igen
fontos szerepe van, az idegen
nyelvek tanítására megkülönböz-

Tájházunkban

Környezetünk megóvása, védelme érdekében bekapcsolódtunk a Žiačik Separáčik elnevezésű szelektív hulladékgyűjtésbe.

Szavalóverseny - Torna

Pihenésként-tanulás

A tornai magyar iskolával közösen évente szervezzük meg az
erdei iskolát. Az elmúlt tanévben
Garamfőre látogattunk el, ahol a
gyerekek megcsodálhatták a felvidéki tájak szépségeit, megtanulhattak viselkedni a természetben. A sajátos atmoszférájú környezetben a gyerekek nemcsak
tanultak, hanem remekül szórakoztak is.
A globalizáció korát éljük,
amikor a multikulturalizmus háttérbe szorítja egy adott nép, régió, település kultúráját. Ennek a
negatív jelenségnek az ellensúlyozására ellátogattunk a Tájházba és megtekintettük községünk
műemlék jellegű épületeit. Identitásuk megerősítésében nagy
segítségünkre van a Csemadok
helyi alapszervezete, akik a népszokások művelésébe bevonják
községünk fiataljait is.
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy egy iskola diákjai csak
akkor válnak közösséggé, csak
abban az esetben válhatnak értékes emberekké, ha a gyermek
harmonikus fejlődése érdekében
közösen, összhangban munkálkodik pedagógus és szülő egyaránt. Annak ellenére, hogy vannak nézetkülönbségek, úgy érzem, Tornaújfaluban ez az alapigazság megvalósult.

Első nap az iskolában

Kenyérsütés Tornahorvátiban

Komjáti Attila, igazgató
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Zenei életünkből

A jubiláló Komáromi Városi Kamarazenekar
ünnepi hangversenye
„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 réteken.”
(Kodály Zoltán)

Dobi Géza, művészeti vezető

A zenekar tagjai

A Pro Urbe díjas,
zömmel pedagógusokból
álló Városi Komáromi
Kamarazenekar fennállásának 45. évfordulójához érkezett. Hagyományaihoz híven, születésnapját – 2011. december
18-án – hangversennyel
ünnepelte a Tiszti Pavilon dísztermében.

tét vette egy békésebb időszak,
Komáromban ismét fellendült
a kulturális élet. (…) A Csemadok Helyi Szervezete mellett
megalakult a színjátszó csoport
és Krizsán József vezetésével
egy 20–25 tagú szalonzenekar…
A Csemadok nagyon sikeres tevékenysége az 1956-os politikai események miatt egy időre
megszakadt, ennek következtében feloszlott a zenekar is.” –
írta visszaemlékezésében Dobi
Géza – tőle valók a következő
idézetek is.

A klasszikus kamarazenélés
városunkban a 20. század 30-as
éveiben indult. „Egyre több alkalommal lépett fel a Szent Benedek Rendi Gimnázium 20–
30 tagú diákzenekara, melyet
Krizsán József alapított és vezényelt. (…) Az ötvenes évek elejétől, amikor (…) ismét kezde-

Amikor a Csemadokban fokozatosan újjáéledt a munka,
ismét felmerült az igény a zenekar-alapításra. 1965-ben a
szervezet vezetőségének felkérésére – mint vezetőségi tagok
– Köles Vincével ketten vállaltuk a zenekari tagok toborzását. Óváry Erzsébet zongora-

tanárnő tanácsára kerestük fel
Dobi Gézát, a helyi zeneiskola ifjú hegedűtanárát, aki vállalta a zenekar megszervezését és
vezetését. Így alakult meg 1966ban a komáromi Csemadok helyi szervezete és a Művelődési
Népiskola Vonós Kamarazenekara. A tagok száma általában
12–15 volt. „Olyan együttest
kellett létrehozni, amely képes lesz a nemesebb szórakoztatásra, nagy mesterek miniatűrjeinek elfogadható előadására. A tagok technikai felkészültségét figyelembe véve repertoárunk minden darabját magam dolgoztam fel.” Az együttes 1966-ban Pleidell János festőművész tárlatán állt először
közönség elé: Dráfi Mátyás jeles
színművészünk öt magyar népdalt énekelt, Dobi Géza feldolgozásában a zenekar kíséreté-

vel. Ezen időszak legemlékezetesebb fellépései, a nagy közönségsikert aratott – Lehár (születésének 100. évfordulója) és Petőfi (születésének 150. évfordulója) emlékestek voltak, valamint a Csemadok megalakulásának 25. évfordulója alkalmából rendezett Gála. „Így ment
ez 1988 őszéig. Ami azután következett, az már egy másik fejezet” – írta Dobi Géza, a hegedűművész, tanár, a komáromi
zeneiskola sok éven volt igazgatója, zenekarvezető; a felejthetetlen emlékű jó barát.
„1991-et írtunk. A Komáromi Csemadok Helyi Szervezete és a Városi Művelődési Központ Concordia vegyeskara W.
A. Mozart: C-dúr Orgelsolo
Messe című művét tűzte műsorára. Mivel a mű megszólaltatása zenekari kíséretet is igényel,
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Stubendek István, a kórus karnagya engem kért meg, toborozzak zenészeket” – emlékszik
vissza Hollósy Gabriella Zsuzsanna, a zenekar alapító tagjainak egyike. 1991 júniusában
11 tag kezdett újfent gyakorolni. A Mozart mű nagysikerű
bemutatója 1991 novemberében volt a Szent András templomban, majd más városokban
– Érsekújvár, Pozsony, Saxen
(Ausztria) – is nagy sikert aratott. A sikereken felbuzdulva, a lelkes csapat tovább folytatta a munkát. 1992 februárjában Török Ferenc – (városunk
szülötte), Dobi tanár úr egykori növendéke – hegedűművész, a pozsonyi Moyzes Vonósnégyes tagja vette át a zenekar
vezetését. Az együttesbe új tagok jelentkeztek: Fekete Vince hegedűtanár és olyan ifjú zenészek, akik a helyi zeneiskolában szerették meg a kamarazenélést. Török Ferenc, színes
egyénisége, a világot járó művész humorral teli élménybeszámolói; érzelemteli – mégis
mindig sallangmentes hegedűjátéka, magával ragadó előadásmódja, mind újdonságként hatott, nagy hatással volt a zenekar régi és a zenekarba jelentkező új tagokra egyaránt. Az új tagokkal kibővülő zenekar művészi színvonala jelentősen emelkedett, repertoárja gazdagabbá,
színesebbé vált. Török Ferenc
elfoglaltsága miatt a próbák inkább összpontosításszerű, 4-5
órás összeülések voltak; mindezek ellenére nagyon jó hangulatban zajlottak, sikeres fellépéseket eredményeztek. Az
együttes tevékenységének szervezéséből sokat vállaltak: Harmat Rudolf, aki mindmáig a zenekar (az egyben polgári társulás) szervező titkára és Sebők
Zoltán, akinek kezdeményezésére a „régi-új” zenekar felvette a Comorra nevet. A Comorra
első önálló hangversenye 1992.
december 30-án volt a Kultúr-

palotában (Duna Menti Múzeum). Műsora: A Corelli: g-moll
Concerto grosso, a szólisták:
Nagy Hollósy Zsuzsanna, Török Ferenc, Rácz Zoltán voltak;
A. Vivaldi: a-moll verseny két
hegedűre, szólisták: Török Ferenc, Daniela Načeva; W. A. Mozart: D-dur Divertimento. A zenekarnak fokozatosan kialakult
az arculata. Rendszeressé váltak önálló hangversenyei, és az
általa szervezett 1988-tól évente megvalósuló Komáromi Nyári Kamarazenei Mesterkurzus.
A zenekar hangversenyei mindmáig a város eseményszámba
menő rendezvényei közé tartoznak.
2006-ban Török Ferenc megválik a zenekartól. Az együttes felkészülését a fennállásának 40. évfordulója alkalmából
rendezett hangversenyére Szabó Ferenc, a kiváló győri karmester vállalata; Török Ferenc
mint vendégszólista szerepelt a
hangversenyen. A 2006. november 18-iki műsor az eltelt 40 év
repertoárjának kis keresztmetszete volt, így alakult: Rózsavölgyi M. – Dobi Géza:Lassú, Palotás és Friss; Dobi G.: Romanesca;
A. Vivaldi: Le quattro stagioni
– No 3: L´Autunno op. 8. no.
3 (RV 293) – hegedűszóló Török Ferenc, B. Britten: Simple
Symphony – III. Sentimental
Saraband; W. A. Mozart: Divertimento KV 136 D-dur – I.
Allegro; W. A. Mozart: Missa
C-dur „Krönungsmesse” KV
317; a szólisták: Szabó Ilona –
szoprán, Müllerné Balog Eszter – alt, Ondrej Šaling – tenor,
Fülöp István – basszus voltak;
közreműködött az esztergomi
Monteverdi kórus, valamint a
helyi Concordia vegyeskar.
A zenekar a helyi saját rendezvényei mellett 40 év alatt
sok kedves meghívásnak tett
eleget, mind az országhatáron
belül, mind azon kívül is. Önálló hangversenyt adott többek

között: Ógyallán, Marcelházán,
Dunamocson,
Érsekújvárban, Párkányban, Nyitrán,
Nagymegyeren, Pozsonyban,
Vöröskőn,
Nagycétényben,
Smolenicén. Az együttes életének legemlékezetesebb eseményei az 1995. június 6. és 10. közötti napok történései, amikor
is a zenekar – a Hunyadi Zoltán karnagy vezette esztergomi Monteverdi kórus meghívására – a vendéglátó Montefortei
ARS NOVA vegyes karral szerepelhetett Monteforteban, Velencében és Veronában. De hasonló nagy élményben volt része az együttesnek akkor is,
amikor a komáromi városatyák
úgy döntöttek: a két testvérváros Komárom és a finnországi Lieto – akkor (2001) már
10 éves baráti kapcsolatát –
Lietóban adott hangversenyeivel a kamarazenekar erősítse
meg. A 2011. június 9-től 17-ig
átélt napok élményei mindmáig
felejthetetlenek maradtak minden zenekari tag számára.
Az utóbbi 5 évben – a sok
nehézség ellenére is – a zenekar
híven hagyományaihoz, fő célkitűzését: szélesíteni a nemesebb zene művelőinek és befogadóinak táborát – követi; töretlenül végzi munkáját. Az
együttesben további tehetséges
ifjak kaptak lehetőséget hangszertudásuk, zenekari játékbani
jártasságuk fejlesztésére. A zenekar vezetősége – Harmat Rudolffal – maximálisan együttmunkálkodik mind a Komáromi Városi Művelődési Központtal, mind pedig a Művészeti
Alapiskolával: Varga Anna igazgatónővel és Fekete Vince igazgató úrral: mindent megtesz,
hogy pályázatok és szponzorok
segítségével biztosítsa a zenekar működését.
Visszatérve az utóbbi 5 év
történéseihez: elfoglaltságai miatt Szabó Ferenc is arra kényszerült, hogy elhagyja a zenekart;
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őt a jól felkészült budapesti ifjú
karmester, Bolyky Zoltán váltotta fel, aki rajongott Komáromért, de időhiány miatt ő sem
tudott maradni. Szinte megváltóként jött Medveczky Szabolcs
zeneszerző, karmester, aki a zenekar tavalyi Tavaszi hangversenyén aratott hatalmas sikert, saját művének a Zongoraverseny
op. 3. bemutatásával. A zongoraszólót Tatjana Dolgoruka játszotta: bravúrosan.
A Comorra jelenleg (egyesítve a dél-komáromi Brigetio
kamarazenekarral) az ambiciózus komáromi zeneszerző és
karmester Medveczky Szabolcs
és (feleség) Medveczky Horváth Györgyi, az egyesített zenekarok koncertmestere irányításával dolgozik; mindketten
kiváló szakemberek. A komáromi „kamarazenélés” jövője attól
függ, hogy a Duna jobb és bal
partján kormányzó városatyák
a jövőben mennyire akarnak
és tudnak élni az adott lehetőségekkel, össze tudnak-e fogni,
akarják-e folytatni a 45 éves hagyományt: fenntartani egy – a
Comorra és a Brigetio egyesítése által létrejövő – közös zenekart: Komáromi Városi Kamarazenekar (esetleg Egressy Béni
vonós kamarazenekar) elnevezéssel. Minden az akaraton múlik; azon, eljut-e Kodály Zoltán
üzenete az érintettekhez, miszerint: „Nem az erszény, a lélek üressége a nagyobb baj”.
Vivát Komáromi Városi Kamarazenekar!
Stirber Lajos,
a zenekar alapító tagja

16

Pedagógusfórum

n

Szellemi kincseink

A lámpagyújtogató
(Arcképvázlat Ozogány Ernőről)
Nekem a csendes ember imponált,
Ki ballagott a bús utcák során,
S amerre ment,
Világosság támadt a nyomdokán.
Csak felnyújtott egy lángvégű botot, –
Egy lobbanás – s az ember főlehajtva
Az esti csendben tovább baktatott.
Csak ment tovább a sötétség fele.
Ámde mögötte diadallal égtek
A lámpák, miket meggyújtott keze.
(Reményik Sándor: Lámpagyújtogató)

A felvidéki gyökerű erdélyi költő
versét ma már alighanem kevesen ismerik, s talán a címben jelölt mesterségről sem sokan tudják, hogy mi is
volt. De a verssorokba beleszőtt jellemzés a lexikonoknál is lényegre törőbben foglalja össze azt, amit erről
tudnunk kell. Ilyen lámpagyújtogató embernek érzem Ozogány Ernőt,
a szlovákiai magyar ismeretterjesztő irodalom egyik jeles képviselőjét,
aki több mint három és fél évtizede –
képletesen szólva – fáradhatatlanul
gyújtogatja a lámpákat a szlovákiai
magyar szellemi glóbuszon.
1951. május 14-én Budapesten
látta meg a napvilágot, de hogy ma
a Felvidéken (Tejfalun) él, egyáltalán
nem meglepő. Szüleit az 1945 utáni magyar-üldözések kényszerítették
szülőföldjük elhagyására, s a két fiatal már Magyarországon kötötte ös�sze a sorsát. Kissé kalandregénybe
illő módon tértek vissza 1955-ben az
akkori kommunista Csehszlovákiába, Somorjára, és Ernő már itt végezte el a magyar általános és középiskolát. A fizika és az irodalom egyaránt érdekelte, ezért eleinte vacillált,
hogy mit is tanuljon az egyetemen.
Végül a műszaki tudományok iránti vonzalom erősebbnek bizonyult és
1969-ben megkezdte tanulmányait
a prágai Cseh Műegyetem Villamosmérnöki Karán. Mint később megvallotta, elsősorban az akkor még újdonságnak számító televíziózás alaposabb megismerése befolyásolta a
döntésben. A Poděbradyban eltöltött
első két év után került Prágába, ahol
az ott tanuló magyar diákok Ady
Endre Diákkörének (AED) egyik oszlopos tagja és krónikása lett. Az AED
szamizdatként megjelenő irodalmi
lapjában, a Homokórában számos
írást közölt (ez is természetes, elvégre korábban az irodalommal is kacérkodott), de a különböző rendezvények megszervezésében is aktív szerepet vállalt. A gondolkodásmód-

ját alapvetően meghatározó prágai
esztendők persze gyorsan elröpültek
és Ozogány Ernő 1975-ben a Csehszlovák Televízió pozsonyi stúdiójának munkatársa lett. Hangmérnökként számos műsor műszaki hátterét
biztosította, sőt, szakmailag is igyekezett tovább képezni magát, és amikor újabb technikai berendezések jelentek meg az egyre terjeszkedő pozsonyi tévében, egyike volt azoknak a
keveseknek, akik már felvértezve várták, hogy működtessék őket. Közben
egyre gyakrabban érezte szükségét
annak, hogy ismereteit másokkal is
megossza, de sok esetben ugyanúgy
az alapoknál kellett kezdenie a jelenségek bemutatását, mint a tánciskola tanára annál a nevezetes kályhánál. De ez már a lámpagyújtogatók
sorsa.
Az igazi ismeretterjesztő egyszerre jó tollforgató, felkészült szakember
és született pedagógus. Mind a három képesség fontos, mert ezek nélkül aligha lehet valóban eredményes
az erőfeszítés. Persze minden szakírónak megvannak a kedvelt témái és
területei. Ozogány Ernő a legújabb
műszaki vívmányok bemutatása
mellett egyre gyakrabban jelentkezett technika- és tudománytörténeti cikkekkel is a felvidéki lapokban, elsősorban a Hétben, a Tábortűzben,
az Új Szóban, valamint a Vasárnapban, és már a múlt század nyolcvanas éveiben foglalkoztatta az a terv,
hogy néhány hasonló érdeklődésű
tollforgatóval közösen könyvet állítanak össze a magyar tudósokról, mérnökökről és feltalálókról. Ez azonban
a kommunista Csehszlovákiában leküzdhetetlen akadályokba ütközött,
így a kiadásra váró kötet fejezetei újságcikkek formájában vártak az idők
jobbra fordulására. 1990-et követően
ezen a téren is gyökeres változás állt
be. Új magyar kiadók alakultak, és
ezek között akadt néhány, amelyek
ismeretterjesztő könyvek megjelente-

tésére is vállalkoztak. Az 1980-as évek
közepén körvonalazódott elképzelés
először 1994-ben öltött konkrét formát, amikor megjelent az Ozogány
Ernő, Kiss László és Lacza Tihamér
szerzőhármas első könyve, A magyar
tudomány évszázadai I., amelyet
1996-ban követett a folytatás: A magyar tudomány évszázadai II. A sorozat harmadik darabja azonban már
nem látott nyomdafestéket, jóllehet
a tanulmányok elkészültek. Ozogány
Ernőnek támadt az a meglepő ötlete,
hogy az új kötetet, a másik két korábbi kötettel együtt egy könyvben kell
kiadni és így született meg 2001-ben
a szerzőhármas legnagyobb közös
vállalkozása, a Gondolatokból épült
katedrális, amelyben közel száz tanulmányban mintegy150 magyarországi tudós, mérnök, orvos, feltaláló és utazó portréját találja az érdeklődő. A munkamegosztás keretében Ozogány Ernő vállalkozott a
műszaki témájú területek feldolgozására, de ő írta a kiváló magyar turkológus, a Prágában tevékenykedett
Blaskovics József portréját is.

címmel jelent meg 2002-ben. Az öt
szerző egyike is ő volt, és a XX. század legfontosabb műszaki eredményeiről, felfedezéseiről írt benne. Az
elmúlt másfél évtizedben még intenzívebb munkába fogott és sorra adta
ki különböző témákat felölelő köteteit. Ezek közül néhányat kimondottan
az általános iskolák tanulóinak szánt
(pl. A tudás fájáról – 1999, A tudás almája – 2001, A magyar atomocska –
2002), de összegyűjtette azokat a tudósportréit is, amelyek a fentebb említett kötetekből kimaradtak (Lajtától
keletre – 2002). Mint tévés szakember
fontosnak érezte, hogy összefoglalja
a hírközlés, mindenekelőtt a rádiózás
és a televíziózás történetét, amelyben
számos kiemelkedő magyar mérnöknek és feltalálónak is fontos szerep jutott (Dobozba zárt múzsa – 2005), de
mint sokoldalúan művelt tévés szakember tudatában van annak is, hogy
nem minden szép és tökéletes, ami
a villogó dobozból kirepül. Így született meg az előbbi kötet ikerdarabja,
amely már a címével üzen az olvasónak (Pandóra szelencéje – 2006).

Mivel ennek az írásnak a terjedelme korlátozott, így nem szólhatok kellő részletességgel Blaskovics
professzor és Ozogány Ernő kapcsolatáról, amely nagyon különleges volt. Azzal indult, hogy Ernő törökül kezdett tanulni. Igaz, az első év
után a turkológiai stúdiumok megszakadtak, de később – 1981-ben
– Ozogány Ernő magyarra fordította Blaskovics József eredetileg szlovákul megjelent Rimaszombat és vidéke a török hódoltság korában c.
munkáját, és ez az átültetés elég sok
nehézség árán látott csak nyomdafestéket 1995-ben. Ugyanebben az
évben Ozogány Ernő egy Blaskovicsemlékkönyvet is összeállított, amelyben az ímelyi születésű tudós csallóközi helynév-etimológiai írásait és
egyéb válogatott újságcikkeit adta
közre, nyolcvanötödik születésnapja alkalmából. Nagy érdeme volt abban is, hogy Blaskovics József szülőfalujában szép ünnepség keretében
emlékeztek meg a nemzetközi hírű
magyar turkológusról születésének
95., majd pedig 100. évfordulóján.

Ozogány Ernő tudomány- és
technikatörténészi munkálkodása
során mindig élénk figyelemmel kísérte azokat a szellemi teljesítményeket is, amelyek kiváló nők nevéhez fűződnek. Ezzel a céllal indított
egy cikksorozatot a Vasárnap hasábjain az ezredforduló táján, s ebből 2003-ban egy könyv is született
Magyar nagyasszonyok címmel. Ennek egy bővített és teljesen átdolgozott változatát a tavalyi budapesti
könyvhétre jelentette meg A nemzet
virágai címmel. Ha összevetjük ezt a
munkát Ozogány Ernő korábbi – elsősorban a hírközlés, a technika- és
művelődéstörténet területeit bebarangoló – műveivel, talán hiányérzetünk is támad, hiszen azokban több
helyet kapott az összefüggések megvilágítása. Ebben a szép kivitelezésű kötetben viszont mindenekelőtt
az életutak tömör bemutatása volt a
cél, tehát végeredményben az ismeretterjesztés. Ezt nemcsak cikkekben,
könyvekben műveli magas színvonalon, hanem gyakran szerepel előadóként is a felvidéki magyar iskolákban,
közművelődési klubokban. Kezdettől fogva zsűritagként közreműködik a kutató diákok TUDOK elnevezésű konferenciájának szlovákiai döntőjében, mert felismerte, mennyire
fontos, hogy a felnövő nemzedékek
megbízható tudás birtokában vágjanak neki az életnek és a tehetségüket kamatoztatva járuljanak hozzá
az új tudományos és műszaki eredmények megszületéséhez.

Aki az ezredforduló idején olvasta a szlovákiai magyar sajtót, bizonyára felfigyelt arra a cikksorozatra, amely a XX. századot búcsúztatva összefoglalta az elmúlt száz esztendő legfontosabb politikai történéseit, szellemi, tudományos és műszaki eredményeit. A sorozat ötletgazdája és felelőse Ozogány Ernő volt. Később ő rendezte sajtó alá azt a kötetet, amely ezekből az írásokból állt
össze és A mi huszadik századunk

Lacza Tihamér
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Tarczy-emléknap Hetényben
2011. december 2-án 4. alkalommal került megrendezésre az immár
hagyományosnak számító Tarczy-emléknap a hetényi Tarczy Lajos Alapiskolában. A barátság jegyében zajló eseményt Czibor Angelika iskolaigazgató nyitotta meg, s a már megszokott színvonalas programok mellett sor került a pápai Tarczy Lajos Általános Iskola, illetve az Erdélyből
érkező Körösfői Kós Károly Iskola igazgatóival való testvériskolai szerződések megkötésére is. Örülünk annak, hogy a rendezvényre elfogadták
a meghívásunkat külföldi vendégeink: dr. Ress Imre, az MTA történettudományi intézetének tudományos főmunkatársa, címzetes egyetemi docens, továbbá dr. Áldozó Tamás, Pápa város polgármestere Rádi Róbert
kabinetvezető kíséretében.

A nap a „Hetény kincsei”
című kiállítással indult, mely
az iskola alsó tagozatának folyosóján kapott helyet. Megtisztelő volt számunkra, hogy
a kiállítás megnyitását Szanyi
Mária néprajzkutató, a Kincskeresők Országos Konferenciájának főszervezője vállalta, aki nagyra értékelte az iskola regionális értékek kutatásában kifejtett tevékenységét. Rancsó Andrea pedagógus, aki a kiállítás anyagát ös�szeállította, a „kelta ifjakkal”
és a „varró leányokkal” karöltve vezette végig a tárlaton a
vendégeket. Mindenki jól szórakozott a falu nevezetességeit tartalmazó társasjátékkal.
A hivatalos kapcsolatfelvétel
előtt Kun Ferencz, a Rákóczi
Szövetség alelnöke Tarczy Lajosról tartott egy lebilincselő
előadást.
Iskolánk, illetve a vendég
iskolák tanulói egy-egy prezentációval készültek, mely-

ben bemutatták az intézményükben folyó munkát. A pápai általános iskolát képviselő kis csapat, Venczel Csaba
igazgató úr vezetésével, korabeli jelmezeikben a város barokk hangulatát idézték fel. A
körösfői iskola igazgatója, Antal István a népi hagyományok
ápolását emelte ki beszámolójában. Erdély kis iskolájában
hitelesen és kedvteléssel őrzik Kalotaszeg hagyományait,
népdalait, népszokásait, népviseletét, nyelvjárását és néptáncát. A program a Tarczydombormű megkoszorúzásával folytatódott, melyen közreműködött a hetényi iskola kórusa.
A délután Écsi Gyöngyi
előadóművész bábjátékával indult a helyi községházán, majd
Németh Ferenc 8. osztályos tanuló zongorajátékát hallgathattuk meg. Az elsős kisdiá
kok avatására is itt került sor,
hiszen az iskola nyakkendőjé-

vel már ők is igazi Tarczysokká
váltak. A testvériskolák diákjainak kultúrműsora után a Lilla Galériában gyönyörködhettünk Janiga József festőművész, valamint Deminger Hajnalka gyöngyfűző alkotásaiban.
Külön öröm volt számunkra, hogy együtt ünnepelhettünk a nyugdíjas kollégákkal, s bízunk abban, hogy ezt
a szép hagyományt minden évben feleleveníthetjük.
„…hinni akarom, hogy
nem leszek pusztában kiáltó szó csupán” – olvasható a körösfői iskola falán Kós
Károly ismert kijelentése. Hiszünk abban, hogy intézményünkben névadónkhoz méltó oktató-nevelő munkát végzünk, és bízunk abban, hogy
a hagyományápolás szellemében erősödő baráti kapcsolataink fennmaradnak és tovább mélyülnek.
Zsidek Kornélia és Németh Nóra
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Történelmi évforduló

90 évvel ezelőtt történt

„Midőn a törvényhozás a soproni népszavazási terület lakosainak államhűségét, melyről mindenkor meg volt
győződve, szeretetével viszonozza, a népszavazás emlékét a következőkben örökíti meg:
1. §

A soproni népszavazási terület lakosságának a magyar állam iránt tanúsított tántoríthatatlan hűségét örök
emlékezetül törvénybe iktatja.

2. § Elhatározza, hogy a népszavazás emlékének megörökítésére Sopron sz. kir. város területén e történelmi esemény jelentőségéhez méltó emlékmű állíttassék fel.
3. § Sopron sz. kir. város címere a „civitas fidelissima” jeligével egészíttetik ki.”
(Részlet az Országgyűlés 1922. évi XXIX. törvénycikkéből)

Sopron város címere
a kiegészítéssel

A trianoni békeszerződés következtében megvalósult határváltozások kapcsán messze a legkevesebb
szó a nyugat-magyarországi térségben lejátszódott történésekről esik. Pedig itt ment végbe a magyar történelmi köztudatban a mai napig oly nagy traumaként élő békediktátum egyetlen jelentősebb revíziója
– a győztes antanthatalmak beleegyezésével és támogatásával.

Sopron a népszavazás idején
Azzal a magyar politikai elit már 1918 késő őszétől tisztában volt, hogy az ország északon, keleten és délen előbb vagy utóbb jelentős
területekről lesz kénytelen lemondani. Ám az már meglepetésként ért mindenkit, hogy
a szintén a Monarchia romjain
létrejött nyugati szomszéd, az
Osztrák Köztársaság is területi követeléseket fogalmazott
meg Magyarországgal szemben; ami nem is annyira az
osztrákok saját kezdeményezésére, inkább amerikai sugallatra történt. A győztes hatalmak ugyanis sokáig nem nagyon tudtak mit kezdeni az
önállósuló 7 milliós Ausztriával. Sok befolyásos politikus életképtelennek tartotta
azt. Ormos Mária mutatott rá

egyik művében, hogy a francia
külügyminisztériumban például létezett olyan elképzelés,
hogy amennyiben Franciaország megkapná a Rajna-határt 6–7 millió német nemzetiségű lakossal, Németországot azzal lehetne kompenzálni, hogy egyesülhetne Ausztriával. Az Anschlussnak mellesleg az osztrákok körében nem
kevés híve volt. Ám ez a verzió végül az angolszászok és
az olaszok ellenállásán megbukott. Ettől kezdve a szövetségesek arra törekedtek, hogy
Ausztriát valamilyen módon
megerősítsék. Úgy vélekedtek, hogy bizonyos nyugat-magyarországi területek Ausztriához csatolása is az osztrák állam stabilizálását szolgálná. Egyúttal ezzel is csök-

kenteni akarták az osztrák-német egyesülés híveinek étvágyát. A Bécsben tevékenykedő
békedelegáció tagja, az amerikai Archibald C. Coolidge vetette fel a Karl Renner vezette
kormánynak, hogy az antant
támogatni tudná Nyugat-Magyarország egy részének Ausztriához csatolását. Az etnikai
viszonyok, amelyek a követelés
alapját képezték, egyértelműen az osztrákoknak kedveztek:
a Moson, Sopron és Vas vármegyék nyugati részeiből létrehozandó, a németül Burgenlandnak elnevezett területen a
német nyelvű lakosság számaránya 71%, a horváté 14 %, a
magyaré 13% volt. Burgenlandot (a 4321 km2 nagyságú területen 351 ezer lakos élt – ebből 46 ezer magyar) a Szövetséges és Társult Hatalmak az
osztrákokkal 1919. szeptember
10-én aláírt Saint-Germain-i
békeszerződésben
Ausztriának ítélték. Ezt a tényt a Magyar Királysággal kötött trianoni béke (1920. június 4.)
megerősítette. Az osztrákok az
1921-ben megalkották Burgenland-törvényt. Bécsben olyan
képeslapok és térképek láttak
napvilágot, amelyeken Sopront Ödenburg néven a terület
székvárosaként jelölték meg. A
magyaroknak súlyos traumát
jelentett az is, hogy a nagyhatalmi döntés értelmében „a
legnagyobb magyar” Széche-

nyi István nagycenki nyughelye is Ausztriához került volna. Nem csoda, ha a magyar
kormányok a párizsi békekonferencia helyébe lépő Nagykövetek Tanácsa sürgetése ellenére halogatták a terület átengedését. 1921 tavaszán Bethlen
István került Magyarországon a miniszterelnöki székbe.
Kormányának több fontos kérdést kellett megoldania 1921
nyarán. A trianoni békében
Magyarországnak ítélt PécsKomló-Baja területet, az ország legfontosabb szénvidékét
a jugoszlávok tartották megszállás alatt. Ugyancsak rendezni kellett Burgenland ügyét
is. Bánffy Miklós külügyminiszter a Nagykövetek Tanácsánál elérte, hogy a két megoldatlan problémát összekapcsolják. A nagyhatalmak fellépésének köszönhetően a jugoszlávok, vonakodva ugyan, de
augusztus végén kivonultak a
dél-magyarországi területről,
ugyanakkor a Bethlen-kormánynak augusztus 29-én kellett volna átadnia az Ausztriának ítélt Burgenlandot. Nem
sokkal a határidő lejárta előtt
azonban kitört a nyugat-magyarországi felkelés, amelyet
a magyar kormány tudtával,
sőt titkos támogatásával irreguláris alakulatok kezdeményeztek. Augusztus 27-én
a Vas megyei Pinkefőnél magyar felkelők a horvát nemze-
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tiségű lakosok segítségével kiűzték a faluból a nyugat-magyarországi terület átvételére érkező osztrák csendőröket.
Egy nappal később Francia
Kiss Mihály, Kaszala Károly
és Maderspach Viktor csapatai Ágfalvánál puskatűzzel
várták a „sógorokat”. A térségbe időközben további fegyveres különítmények érkeztek: Ostenburg-Moravek Gyula csendőrzászlóalja, továbbá
Prónay Pál, , Héjjas („Rettenetes”) Iván és Héjjas Jenő Rongyos Gárdája, Friedrich István csapata. A legkomolyabb
összecsapásra szeptember 7–8án került sor, ezúttal is Ágfalvánál. A Maderspach Viktor,
Gebhardt Pál és Székely Ferenc
vezetése alatt álló, főleg főiskolásokból toborzott felkelők vis�szaszorították a Sopron elfoglalására készülő osztrákokat.
Az összecsapásnak több halálos áldozata is volt. Az elcsatolásra ítélt területek mintegy felét immár a felkelők ellenőrizték. Október 4-én Prónay Pál
alezredes Felsőőrön kikiáltotta
a Lajtabánságot, mint „független, semleges állampótlékot”.
A krízishelyzetet kihasználva a magyar kormány közölte a Nagykövetek Tanácsával:
csak akkor képes kiparancsolni az irreguláris magyar fegyveres erőket a térségből, ha engedményekkel tudja lecsillapítani a kedélyeket. Ekkor már
a nagyhatalmak képviselői is
hajlottak a tárgyalásos rendezésre – erre sarkallták az osztrák kormányt is.
A két delegáció Bethlen
István magyar miniszterelnök és Johannes Schober osztrák kancellár vezetésével október 11-13-án tárgyalóasztalhoz ült Velencében. A tárgyaláson az olasz külügyminiszter, Della Torretta elnökölt.
A magyar kormány vállalta,
hogy pacifikálja az átadandó területet, ugyanakkor népszavazást kért Sopron, továbbá a környékén elterülő nyolc
Pinke-völgyi település, Ágfalva, Harka, Fertőboz, Kópháza,
Fertőrákos, Sopronbánfalva,
Balf és Nagycenk hovatartozásáról. Ebbe végül az osztrák
fél belegyezett, miután a nagyhatalmak is támogatták a magyar kérést. November 26-án
az osztrák csapatok bevonultak Burgenlandba, és átvették
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a közigazgatást. A népszavazásra kijelölt területre december elején Felső-Sziléziából antant rendfenntartó kontingens
érkezett. A népszavazás végrehajtása IV. Károly második
visszatérési kísérlete (vö. Nem
a királynak, Pedagógusfórum,
2011. október) miatt 1921. december 14-16-ára tolódott ki.
Sopronban december 14-én
a szavazáson résztvevők 72,
75%-a Magyarország mellett
döntött. A magyar ajkú lakosságon kívül a Ponzichternek
nevezett német nyelvű polgárok többsége is Magyarországra adta a voksát. A népszavazás idején Sopron lakosságának 52%-át német ajkú polgárok alkották. A környező településeken másként alakult az
eredmény: a nyolc község közül csupán Fertőboz, Kópháza
és Nagycenk lakosságának
többsége szavazott a Magyarországhoz tartozás mellett; a
vidék lakosságának 54, 5%-a
Ausztriára szavazott. Ám ös�szességében a térségben élők
65%-a elvetette Sopron és környékének Ausztriához csatolását. S ebben döntő érdeme volt
Sopron város lakosságának.
Az osztrák propaganda sokáig azt hangoztatta, hogy a magyarok választási csalások révén „mentették meg” Sopront.
Valóban előfordultak kisebb
visszaélések a népszavazás során, ám a végeredményt tekintve ezeknek nem volt döntő

Népszavazási plakát
jelentőségük. A szavazás végeredményét a népszavazást felügyelő antanbizottság jelentése lapján a Nagykövetek Tanácsa is jóváhagyta.
*
A magyar hatóságok 1922.
január 1-jén vehették újra bir-

tokukba a nem sokkal később
a „leghűségesebb város” büszke címmel kitüntetett nyugatdunántúli várost és annak környékét – összesen 255 km2-nyi
területet.
Pelle István

A soproni népszavazás emlékére állított Hűség-kapu (Kisfaludy-Stróbl Zsigmond és Hikisch Rudolf munkája)
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Komáromi krónikás,
		 nyugodjék békében!
(Szénássy Zoltán halálára)
A komáromi magyar gimnázium épületén idén már harmadízben leng a gyász fekete zászlaja, tudatva az emberekkel, hogy
az intézménynek újabb nagy halottja van: életének 86. esztendejében elhunyt dr. Szénássy Zoltán, nyugalmazott gimnáziumi
tanárunk, aki 42 éven át állt a
katedrán. Habár már két évtizede annak, hogy 1991-ben nyugdíjba vonult, de még bizonyára nagyon sokunk emlékezetében felidéződik a folyosón a kezében könyveket, mutatópálcát
tartó komoly tanárember alakja,
aki soha nem emelte fel a szavát,
mégis diákok sokaságát nevelteoktatta jó szóval, a hiteles ember
példáján keresztül.
1925. október 10-én született Komáromban, büszkeséggel
a hangjában emlegette, hogy ősi
komáromi patrícius családból
származott. Annak a Komáromi
Református Kollégiumnak volt a
diákja, ahol a háború miatt csak
három évig tanulhatott, ahol irodalmunk olyan ismert alakjai tanultak, mint Jókai Mór vagy a
Beöthyek.
A hontalanság éveiben a határon átszökve Pápán fejezte be
a tanítóképzőt, s mivel magyarként, magyar iskola híján nem
taníthatott, kétkezi munkásként dolgozott. Ezt követték a
perbetei, a hetényi tanítóskodás
évei, majd az ötvenes évek közepétől öt évig a gimnázium második emeletén működő magyar óvónőképző tanára lett. Ezt
az öt évet pedagógiai munkássága legszebb időszakának nevezte. S hogy milyen tisztelet és
szeretet övezte őt, megbizonyosodhattunk az óvónők jubileumi találkozóin is, akik szerte az
országból eljöttek az aulánkba,
hogy még élő egykori tanáraik-

kal, köztük Tanár Úrral, találkozhassanak. 1960-tól az
akkor 11 éves
középiskolaként működő intézmény tanára volt
egészen
1991-ben
történt
gimnáziumi nyugdíjba vonulásáig.
A négy évtizedes pedagógusi munkássága alatt tanítványait mindig nemzetünk
iránti hűségre, az anyanyelv tiszteletére, a szülőföld iránti szeretetre nevelte. Tanulóink nemzedékei győződhettek meg szakmai felkészültségéről, példaértékű erkölcsösségéről, ahogyan ő
maga vallott erről: „mindig a lelkiismeretem szerint tanítottam”.
Magyar–történelem szakos tanárként diákjai lelkébe véste a
maga diákkorában az őt tanító
pedagógusok intését: tiszteld a
múltat, és tartsd meg a jövőnek!
Talán ennek a gondolatnak
az igaza volt az ő életének a vezérelve is. Kiváló helytörténészt
tisztelhettünk személyében, aki
1959-től nemcsak szűkebb pátriájában, hanem Magyarországon és Erdélyben megjelenő folyóiratokban is publikált. „A komáromi krónikás” helytörténeti kutatásairól könyvek sora szól,
mert azt vallotta, hogy „…ami
nincs leírva vagy kőbe vésve, az
nem is volt”. 16 könyve közül
14 foglalkozik a rajongásig szeretett szülőváros, Komárom történelmével és a város neves személyiségeivel. Általa vált iga-

zi komáromivá Klapka György, szinte személyes ismerősünkké Szinnyei
József,
Beöthy
Zsolt,
Baranyai
József,
vagy a
várost és
a vármegyét irányító, azok
gyarapodásáért sokat tevők Tuba Jánosok,
Alapy Gyulák egész
sora. Ezt a várost, ahol élünk, ő
maga komáromi Olymposznak
nevezte, hiszen itt a magyar kultúra neves személyiségei alkottak mindig is. Mindannyiunkat
megtanított arra, hogy Komárom legyen büszke a múltjára,
hogy ne feledjük múltunkat: városunk nagyjait, akik egy egész
nemzetet tettek gazdagabbá tevékenységükkel. Halálával a komáromi Olymposz magasából
tekint immár le ránk, intően figyelmeztetve az itt maradtakat:
írjunk és véssünk kőbe, munkálkodjunk – bárhol is vagyunk
e szűkebb pátriánkban – szülőföldünk, kultúránk megmaradásáért.
„Habent sua fata libelli” –
mondja a latin szólás. Igen, a
könyveknek is megvan a maguk
sorsa, mint ahogy Szénássy Zoltán írásainak is: olvassák majd
őket 50, 100 év múltán is az utánunk következők, hogy tudják,
ismerjék, hogy tudjuk és ismerjük múltunkat, hogy megértsük
a jövőt.
Amikor 85. születésnapján
köszöntöttük őt a gimnázium-

ban, csodáltuk munkakedvét,
sziporkázó gondolatait, legendás emlékezőképességét, példaértékű életvitelét. Hiteles ember volt minden szavában, cselekedetében. A Szénássy Zoltánhoz hasonló tanáregyéniségek őrzik meg nekünk, az utókornak a pedagógusi pálya becsületét. Felmenői közt sok volt
a pedagógus, s maga is büszkén
szólt arról, hogy hitvese mellett
4 gyermeke közül három lány és
két unokája választotta ezt a hivatást. Egy hiteles ember példaértékű életének talán ez az egyik
legfontosabb példája.
A komáromi krónikás kezéből végleg kihullott a toll, a Krónika lapjai becsukódtak. Ám ez
az általa írt, hozzánk és rólunk
szóló Krónika kerek, lezárt életművet jelképez. Az általa 2000ben újjáélesztett Jókai Egyesület
elmúlt 100 éves történelmét feldolgozó munkája koronázta meg
a helytörténész írói életművét,
megmutatva, mit tett e Duna
partján álló város alkotó szellemisége – jó és rossz sorsát élve
– a magyar nemzeti kultúráért.
Szénássy Zoltán rajongó tisztelettel áldozott olyan nagy személyiségeknek, mint Alapy Gyula, Tuba János, Szíjj Ferenc vagy
Szinnyei József, akik ott, az égi
Olymposzon új társra találtak
drága halottunk, Szénássy Zoltán személyében.
Köszönjük a sorsnak, hogy
kortársai lehettünk. A komáromi magyar gimnázium valamennyi – volt és mai – tanára, diáksága nevében búcsúzom
drága halottunktól. Legyen örök
pihenőhelye Komárom földje, amelyet oly nagyon szeretett.
Drága Tanár Úr, nyugodjék békében!
Andruskó Imre
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A cseh PANT polgári társulás a visegrádi országokban
tevékenykedő történelemtanárok nemzetközi
együttműködését is fejleszti, szorgalmazza
Oktatási célokat szolgáló portál a V4-ek közös múltjáról – részben már magyarul is
A visegrádi országok elsősorban 20. századi történelmének kölcsönös megismerése és
megismertetése, az oktatásba emelése a fő célja a cseh PANT polgári társulásnak, amely ennek érdekében egyre bővülő szakportált működtet – részben már magyar nyelven is. Magyarországi és szlovákiai szakemberekkel, iskolákkal is szoros együttműködésre törekszik. A
társulás 2011-ben a Nemzetközi Visegrádi Alap és a Cseh Köztársaság Külügyminisztériuma
Cseh–lengyel Fórumának támogatásával eredményesen fejlesztett több nemzetközi projektet is.

Egész évi tevékenységének
egyfajta kicsúcsosodása volt a
modern történelem oktatásáról
2011. december 8-án és 9-én, A
hallgatás is hazugság címmel rendezett, sorrendben már IV. nemzetközi konferenciája, amelyen
cseh, magyarországi,lengyel és
szlovákiai oktatók, módszertanididaktikai szakemberek és történészek vettek részt.
A PANT 2011-ben a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásának köszönhetően sikerrel valósította meg a Szomszédok történelme – Külön utakon a közös útkereszteződéseken át elnevezésű projektet. Ennek célja a V4-es
országok fiataljai közti kölcsönös
egyetértés, tolerancia erősítése
azáltal, hogy alaposabb ismereteket szereznek a szomszédok múlt
századi történelmének legfontosabb időszakairól, eseményeiről
és személyiségeiről. A négy ország történészei, didaktikai szakemberei és tanárai az év folyamán három témakörben dolgoztak ki oktatási segédanyagcsomagot: az Osztrák–Magyar Monarchia széthullása és a közép-európai térség új politikai rendszere; a
második világháború alatti ellenállás legfontosabb akciói a V4-es
államok területén; a kommunista
rendszer válsága a visegrádi régióban és annak következményei. A
nemzetközi munkacsoport eddigi tevékenységének köszönhetően egy 150 elemet (tanulmányt,
oktatási segédanyagot, forrást és
más dokumentumot) tartalmazó állomány, adatbázis jött létre,
amely áttekinthető módon került
fel a Moderní dějiny.cz történelmi

portál www.modern-history.eu
doménnéven elérhető, négynyelvű nemzetközi rovatába. Ennél is
kézzelfoghatóbb az a DVD, amelyen ugyancsak szerepel az említett anyag.
A Cseh Köztársaság Külügyminisztériumának Cseh–lengyel
Fóruma által támogatott, Az impérium peremterületéről a szabad Európába – Az Oroszországhoz való cseh és lengyel viszonyulás változásai az újkori történelemben című projekt célja az
volt, hogy közelebb hozza a cseh
és lengyel fiatalokat, megismertetve velük azokat az eseményeket, amelyek mindkét ország életét befolyásolták. A két nemzet és
a közös határ két oldalán élők hasonló sorsának megértését hivatott segíteni az a vándorkiállítás
is, amelyet Együtt egymás ellen?
– 1968 a Csehszlovák Szocialista
Köztársaságban és a Lengyel Népköztársaságban címmel rendeztek diákoknak. A tárlat létrehozói
a tanulóknak feladatlapokat, tanáraiknak pedig útmutatót dolgoztak ki. Rendelkezésre bocsátották
a kiállítási panelek teljes szövegét
tartalmazó katalógust is, valamint
azt a DVD-t, amely további forrásokkal és módszertani segédlettel szolgál.
A vándorkiállítást 2011 novemberétől több cseh iskolában
is bemutatták, és az első, ostravai gimnáziumokból érkezett vis�szajelzések nagyon kedvezőek.
„A diákok kitöltik a feladatlapokat, értelmezik a forrásokat, olvassák a szövegeket, kérdeznek, eszmecserét folytatnak egymással és

az oktatóval – osztotta meg tapasztalatait a kiállítás egyik készítője, Jiří Sovadina, aki az Ostrava
Poruba városrészében működő
Olga Havlová Gimnázium történelemtanára. – Ily módon nemcsak a nemzeti történelemből, hanem a legközelebbi szomszédok
múltjából is alapvető, korábban
nem ismert tényekről szerezhetnek tudomást korszerű és vonzó
formában.” A tervek szerint 2012ben elkészül a kiállítás lengyel
nyelvváltozata is lengyelországi
iskolák számára.
A PANT 2012-ben arra törekszik, hogy fokozatosan kiterjes�sze és elmélyítse tevékenységét
a visegrádi térségben. Egyben a
2011-es ostravai nemzetközi konferencia workshopján megfogalmazott feladatokat is szeretné
végrehajtani. „A diákok és a tanárok számára áttekinthető anyagokat, oktatási prezentációkat, módszertani és feladatlapokat, valamint ikonografikus forrásokat készít majd elő – tájékoztatott Petr
Šimíček, a polgári társulás munkatársa. – A rendezvényen folyó eszmecsere világosan kijelölte, milyen irányban haladjunk tovább:
oktatási célokat szolgáló, a határokon átnyúló együttműködés
perspektívájával készülő és modern szöveget kell megalkotnunk
a visegrádi országok történelméről. Folytatódik a kétoldalú és a
V4-en belüli kooperáció, s megállapodás született arról, hogy nemcsak pedagógus-, hanem diáktalálkozókat is szervezünk.” A 2012
elején megújuló Moderní dějiny.
cz - www.moderni-dejiny.cz vagy
www.modern-history.eu - portál

látogatói számára a visegrádi csoportra vonatkozó vitafórumot is
létrehoznak.
A PANT polgári társulás a cseh
Oktatásügyi, Ifjúsági és Sportminisztérium által akkreditált oktatási-művelődési intézmény. Tevékenységének fő területe a visegrádi csoportosuláshoz tartozó országok újkori történelmének és a
múlt közös mérföldköveinek bemutatása. A szervezet a Csehország, Közép-Európa és Európa
történelmét, kulturális örökségét
feltáró projekteket valósít meg,
„zászlóshajója” a Moderní dějiny.
cz oktatási portál.
A társulás a történettudomány és történelemoktatás szlovák, szlovákiai magyar és magyarországi képviselőivel, oktatási intézményekkel is kapcsolatfelvételre és -tartásra törekszik. A többi közt azt szeretné, ha szlovákiai
és magyarországi középiskolákat
is bevonhatna jövőbeni projektjeibe. Az érdeklődők jelentkezését,
javaslatait, észrevételeit a szervezet szlovákiai és magyarországi
kapcsolatokért felelős munkatársa, Korpás Árpád várja az arpad.
korpas@modern-history.eu e-mail címen.
Korpás Árpád
További információk:
Petr Pánek
předseda Občanského
sdružení PANT
tel.: +420 602 764 931
e-mail: petr.panek@pant.cz
www.pant.cz
www.moderni-dejiny.cz
www.modern-history.eu
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Jakab István:

Nyelvhasználat – nyelvtudomány – nyelvművelés
A szlovákiai magyar nyelvtudomány egyik legjelesebb és legjelentősebb művelője, anyanyelvünk nagy vigyázója és istápolója, Jakab István tanár az elmúlt évben újabb könyvet jelentetett meg. A pozsonyi MadáchPosonium Kiadó gondozásában Nyelvhasználat – nyelvművelés – nyelvtudomány címmel látott napvilágot a
tanár úr kötete az anyanyelv megtartásáról és műveléséről a kisebbségben.
A szóban forgó hasznos kötet előszavában Jakab tanár úr kisebbségi magyarjaink identitáskeresésének gondjairól s módjairól közli az olvasóval leglényegesebb
gondolatait. Egyebek mellett a következőket írja: „Napjainkban
magyar nemzetiségű értelmiségünk tagjai közül különösen az újságíróknak, a rádió és televízió munkatársainak és természetesen a pedagógusoknak nagy a nyelvi
felelősségük.” A továbbiakban a szerző öt fejezetben
tárgyalja, illetve tárja az olvasó elé mondanivalóját: I.
Szlovák nyelvi hatás alatt a
magyar standard kialakításáért a szlovákiai magyarok számára, II. Nyelvészeti és nyelvművelési kérdésekben elhangzott-megjelent szerzői állásfoglalások,
III. A nyelvtudomány kapujának döngetései, IV. Harcunk nyelvhasználati jogainkért, V. Tudnivalók nyelvünk helyesebb használatához. Az egyes fejezetekben Jakab professzor úr
főképpen hétköznapi-gyakorlati problémákra mutat rá, de elméleti kérdéseket ugyanúgy taglal, így
például a szlovákiai nyelvtörvénnyel kapcsolatosan.
A IV. fejezetben az állami
nyelvi jogszabállyal összefüggésben többek között
ezt írja Jakab István: „Vajon nem a diktatúra továbbélésére emlékeztet bennünket az a tény, hogy egy magát demokratikusnak minősítő államban ilyen törvényi
rendelkezés megjelenhet?
– ezt a kérdést már én, en-

nek az írásnak a szerzője teszem fel, nem a Nyelvtudományi Intézet állásfoglalása. Az csupán hangsúlyozza – de ez sem csekélység
–, hogy mindez ellentétes a
nyelvek egyenjogúságának
az elvével, tehát a törvény
súlyosan diszkriminatív. (...)
Közismert elv (a nyelvtudomány alaptétele), hogy az
anyanyelvnek vagy nyelvváltozatának az alkalmazását nem lehet korlátozni, és
a kodifikált változat ellen vétőket nem lehet büntetni.”
Nagyon sok hasznos
nyelvhelyességi tudnivalót
elemez, illetve foglal össze
a tanár úr a mintegy 200 oldalas kötet további fejezeteiben. Újfent nyomatékosítja,
hogy a szlovákból magyarra történő fordításnál igencsak ügyelnünk kell arra,
hogy ne használjunk tükörfordításokat. Szemléltetésképpen csak néhány hasznos tanács a tanár úr tollából: a rozostavanosť helyesen magyarul nem szétépítettség, hanem befejezetlen
építkezés, az obrábací stroj
szerszámgép, a chorobopis
az kórlap, az úmrtný list halotti anyakönyvi kivonat,
nem pedig halotti levél, a
preventívna prehliadka helyesen magyarul szűrővizsgálat, a posudkový lekár
pedig felülvizsgáló orvos
stb.
A közismert nyelvész a
kötet egy különálló fejezetében foglalkozik a jelzős
szerkezetek tagjainak ös�szevonásaival és az összevonhatóság szerepével az
ún. értelmező mibenlétének
tisztázásában. A kérdéskör-

rel kapcsolatos fejtegetésének zárásaként Jakab István leszögezi: „…az értelmező és értelmezett mellérendelő szószerkezeti viszonyát bizonyító cikkem anyaga helyett kapott a Magyar
grammatika mondattanában Balogh Judit feldolgozásában oly módon, hogy
az értelmező és az értelmezett szerkezettagoknak
a viszonyát mind alárendelő, mind pedig mellérendelő felfogásban bemutatja a
könyv. Ki-ki azt választhatja a két felfogás közül, amelyikkel egyetért.”
Az viszont egyértelmű, hogy tanárok, újságírók, rádiósok és tévések,

de ugyanúgy egyetemi hallgatók, valamint középiskolai tanulók kezébe is ajánlott Jakab István legújabb
könyve nyelvünk értékeiről, használatának fogyatékosságairól, mindennapi istápolásának fontosságáról. Azért, hogy a csodálatos értékek fennmaradjanak, azért, hogy még nagyon sokáig büszkék lehessünk egyik legnagyobb kincsünkre.
(Jakab István: Nyelvhasználat – nyelvtudomány
– nyelvművelés. MadáchPosonium 2011, 214 oldal)
Susla Béla
(A könyvborító a szerző felvétele)
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Megőrizzük és továbbadjuk
Ipolyi Arnold örökségét

zett gyakorlatok is nagyon
közkedveltek;
l

l

„Azon nemzet, mely emlékeit veszni hagyja, azzal saját
síremlékét készíti, és az vesztesége az egész emberiségnek.”
(Ipolyi Arnold)
Az Ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola kilenc évfolyamos teljes szervezettségű oktatási intézmény, amelyet jelenleg
11 község 160 tanulója látogat.
Az alapiskola 2000. november 16. óta viseli a 19. század
jeles személyisége, a tudós püspök, néprajzkutató, műgyűjtő
Ipolyi Arnold nevét. A besztercebányai majd nagyváradi püspöki címet is viselő Ipolyi gyermekéveit az Ipolybaloggal szomszédos településen, Ipolykeszin
töltötte, ezért határozott úgy az
iskola vezetése, hogy az intézmény felveszi e sokoldalú személyiség nevét. Azóta feladatunknak tekintjük, hogy Ipolyi
szellemiségét követve megőrizzük és továbbadjuk a népi hagyományokat, elődeink életével, szellemiségével megismertessük diákjainkat, s nem utolsósorban könyvtárunk számára gyűjtsük Ipolyi műveit, illetve a róla szóló értekezéseket,
írásokat.
Az iskolában folyó színvonalas nevelői és oktatói munkának legfontosabb biztosítéka
a lelkiismeretes, hivatástudattal élő és dolgozó nevelők lelkes
csapata. Intézményünk, az Ipolyi Arnold Alapiskola programjában két prioritást határozott
meg, mégpedig a hagyományőrzést és az egészséges életmódra való nevelést. Ezért növeltük
a testnevelésórák számát, valamint az 5. osztálytól bevezettük
a regionális nevelés, ill. a regionális történelem tantárgyakat.
Ennek keretében tanulóinkkal
megismertetjük a hagyományos népi életmódot, népszokásokat, ünnepköröket, a népköltészetet, egyes népi kismesterségeket, főként a helyi sajátosságokra összpontosítva. Célunk
ugyanis, hogy a diákoknak
megmutassuk a régmúlt világ
elfelejtett hagyományait, megismertessük őket gyökereikkel,
régiónk szokásaival, jeles szü-

lötteivel, hogy ebben a rohanó
világban legyen mire építkezniük és miből meríteniük. Ehhez kapcsolódik intézményünknek már több mint egy évtizede hagyományos rendezvénysorozata, a Magyar Kultúra Hete,
amely decemberben zajlik, amikor is a diákok az adventi időszakkal, ennek hagyományaival ismerkednek az egyes programok keretein belül. Minden
évben a kézműves-foglalkozásoké a főszerep, általában meghívott kézművesek irányításával. Hagyománnyá vált már
az is, hogy beszélgetést szervezünk a helybeli Lőrincz Sarolta
Arankával, aki két könyvében
Ipolybalog hagyományaival, ill.
a 20. század történelmi eseményeivel foglalkozik az egyszerű
ember szemszögéből nézve azokat. A névfelvétel óta rendszeresen szervezünk Ipolyi Arnold
Emlékversenyt, hogy diákjaink megismerjék iskolánk névadójának életét, munkásságát,
műveit. Az idei évben – nagy
örömünkre – testvériskolánk,
az erdőkertesi Neumann János
Általános Iskola tanulói is részt
vettek a versenyen.
Az oktató-nevelő munkán
túl bőséges az iskola által kínált tanításon kívüli tevékenységek köre is. Különféle versenyekbe kapcsolódunk be, valamint a diákoknak lehetőségük
van szakkörök látogatására is,
ahol érdeklődésüknek megfelelően fejleszthetik tovább tudásukat, tehetségüket, ismereteiket. Hagyományosan szép sikereket érünk el a vers-, próza-, valamint mesemondó, képzőművészeti, történelmi, matematikai és sportversenyeken,
pályázatokon. Kiemelkedően jól
szerepelnek diákjaink a lövészversenyeken, nemcsak járási
szinten, hanem sokszor kerületi, országos, sőt nemzetközi versenyekre is eljutnak, s érnek el
szép eredményeket. A sportversenyeken belül főként az aszta-

liteniszben, futballban, kiütőben jeleskednek tanulóink. Jól
felszerelt tornatermünk van,
ahol néhány évvel ezelőtt cseréltünk talajborítást. Részt vettünk a Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség által kiírt helyi értékek felkutatását és bemutatását célzó pályázaton, a
Katedra-versenyeken, az Ipolyi
Arnold Szlovákiai Magyar Népmesemondó Versenyen stb.
Az idei tanévben a következő szakkörök munkájába kapcsolódhatnak be diákjaink:
l

l

l

l

l

l

l

l

tánc-dráma szakkör – itt a
gyerekek környékünk hagyományaival, a népszoká
sokkal, ill. népi játékokkal
ismerkedhetnek meg;
informatikai szakkör –
honlapszerkesztési
alapismeretekkel és digitális
anyagok szerkesztésével is
foglalkoznak;
képzőművészet szakkör –
a különféle képzőművészeti technikák elsajátításán
kívül a szakkör tagjai legutóbb iskolánk ünnepi díszbe való öltöztetéséből is kivették részüket;
sütünk-főzünk szakkör –
felső tagozatos ügyes kezű
lányok a hagyományos ételek elkészítését is megtanulják;
mozgásos játékok szakkör –
az alsó tagozatos kisdiákok
élhetik ki mozgásigényüket;
röplabda szakkör – felső tagozatos, sportot kedvelő,
ügyes lányok és fiúk röplabdával és egyéb labdajáté
kokkal foglalkoznak;
asztalitenisz szakkör – e
sportot kedvelők csiszolhatják itt tudásukat;
lányok sportköre – főleg a
kidobóversenyekre készülnek fel az év folyamán, de a
Kangoo Jump cipőben vég-

23

l

l

l

l

matematika szakkör – a tehetséges
matematikusok
versenyfeladatok megoldásával fejleszthetik tudásukat;
lövész szakkör – a sportlövészet és a honvédelmi versenyek kedvelőinek szakköre,
ez a szakkör büszkélkedhet
a legtöbb kitűnő versenyeredménnyel iskolánkon;
énekkar – előadásaik ünnepségeink üde színfoltját
jelentik;
futball szakkör – a focit és a
sok futást szeretőknek;
angol szakkör – itt az órákon megszerzett tudást csiszolhatják a tanulóink;
játékosan szlovákul szakkör – azok számára, akik
a szlovák nyelvet kedvelik,
ill. jobban el akarják sajátítani.

Az iskolaprogramban kiemelt szerepet kapó területeken kívül fontos helyet kap iskolánkban az idegennyelv-oktatás, és a számítástechnikai
ismeretek fontosságát is szem
előtt tartjuk. Tíz évvel ezelőtt
indítottuk iskolánk Kisszünet
című diáklapját, melynek hasábjain tanulóink teret kapnak
írásaik, verseik, rajzaik bemutatására.
Az alapiskola épülete helyet
ad az Ipolybalogi Művészeti Iskola egyes tagozatainak is, beindult a zeneoktatás, a képzőművészeti és a tánc tagozat is.
A zenei szak keretén belül a tanulók zongorázni, gitározni, furulyázni, hegedülni és énekelni
tanulnak.
Iskolánk pedagógusai fontosnak tartják, hogy munkájukkal egy modern, a mai kornak és kihívásainak megfelelő,
tárgyi és szellemi eszköztárral
rendelkező, ám a magyar hagyományokat és keresztény értékeket hűen őrző iskola életéhez járulhatnak hozzá. S itt
most újra Ipolyi Arnoldot idézhetnénk, aki a következőképpen írt szülőföldjéről, népéről:
„… nekünk itt ez a kedves
föld és nép, melyet hazánknak
és nemzetünknek nevezünk, az
egyedüli mindenünk, ez a tér,
ez a föld az, melyet mindenekelőtt és minden irányban művelnünk kell.”

Molnár Barnabás
További információk az iskoláról:
http://alapiskola.ipolybalog.eu/hu/
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Ipolyi Arnold Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola, Ipolybalog

