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Add Uram, hogy a pedagógus
Ne féljen, csak neveljen, csak neveljen,
Mert félelemben nevelni –
Egy egész nemzet jövőjét tönkre lehet tenni.
Gál Zoltán: Fohász a pedagógusokért (részlet)
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Országos rendezvényeink

Nagy érdeklődés kísérte a felvidéki
magyar pedagógusok országos konferenciáját
Immáron 18. alkalommal adott otthont a rozsnyói történelmi városháza a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Országos Találkozójának. A március 24-én kezdődő kétnapos konferencia társrendezői Rozsnyó város Önkormányzata és az SZMPSZ Rozsnyói Területi Választmánya, fővédnöke pedig Csapó Benő, a Szegedi Tudományegyetem professzora volt.
A konferencia megnyitójában
Burdiga Pál, Rozsnyó város alpolgármestere köszöntötte a megjelent vendégeket. Többek között a
következő szavakkal méltatta a pedagógusokat: „Meghajlok az Önök
nagysága előtt! Meghajlok úgy is,
mint apa, úgy is, mint fenntartói
képviselet, mert tudom, mert látom és tapasztalom, hogy nehéz és
tiszteletre méltó pályát választottak. Útjuk során sokszor fél lábbal
a mennyországban érezhetik magukat, sokszor viszont fél lábbal a
pokolban is. Egyszerre állnak köztiszteletben, szeretetben, ugyanakkor bármikor kerülhetnek nehéz,
megalázó helyzetbe…“ (a köszöntő
szöveg teljes terjedelmét, a konferencián díjazott pedagógusok méltatását és egyéb, a konferenciához
kapcsolódó írásokat, interjúkat következő lapszámunkban közöljük).
Rozsnyó alpolgármestere után Pék
László, az SZMPSZ elnöke üdvözölte a jelenlévőket. Az elnök szerint a találkozó továbbra is kiemelt
figyelmet kap a pedagógusok részéről, és alkalmat ad arra, hogy

az iskolák szakmailag és közösségileg megerősödjenek. Röviden ismertette a kétnapos konferencia
célját, témáit, melyek keretén belül a tanulási folyamatok fejlesztésével, a tanítási óra előkészítésével, a tantárgyi tervezéssel, a pedagógus szakmai felkészültségével, az
óvodai neveléssel, a természettudományos ismeretek oktatásával,
a differenciálással, és többek között a hatékony tanulásszervezéssel kívánnak foglalkozni. Ezen témák azok a területek, amelyek alaposabb megismerése a pedagógusok munkáját hivatottak segíteni.
A konferencia első részében
előadások formájában hallhattak
a pedagógusok új, hasznos és munkájukat elősegítő információkat, a
délután folyamán pedig szekcióüléseken cserélhettek véleményt és tapasztalatot a kollégák.
A legtöbb pedagógus hasznos
új ötletekért, a pedagógia területén
pedig a legújabb kutatási eredmények megismerése miatt vesz részt
évről évre a találkozón. A délutáni szekcióülések a Fábry Zoltán

Alapiskolában zajlottak hat csoportban.
A szombati, március 24-i nap
ünnepi esttel zárult, ahol a kassai Márai Sándor Gimnázium és
Alapiskola II. B osztálya, Kötelezők röviden… c. előadással színesítette a pedagógus-díj átadásának
ünnepségét.
A Felvidéki Magyar Pedagógus Díjat idén Kovács László, a
somorjai gimnázium egykori igazgatója, történelemtanár vehette át.
Az SZMPSZ Díját az első kategóriában, A tehetségek felkarolásáért és gondozásáért Kazán József, a Nagykéri Alapiskola, valamint Spátay Adrianna, a Komáromi Selye János Gimnázium tanára kapta.
A Pedagógus életpálya díjat
Pálinkás Zsuzsanna, a Komáromi
Jókai Mór Alapiskola volt pedagógusa, és Valacsai Ilona a felsőszeli
Széchenyi István Alapiskola volt
igazgatója vehették át. A harmadik
kategóriában, a Kiváló módszertani nevelési, szakmai és tudományos eredményekért Jókainé Kiss
Évát, a komáromi Jókai Mór Alapiskola pedagógusát, és Nagy Líviát,
a csicsói Gáspár Sámuel Alapiskola igazgatóhelyettesét (betegség miatt nem volt jelen) díjazták.
A szlovákiai magyar nyelvű
oktatást támogató tevékenységért
Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatója, valamint az

Zsúfolásig megtelt a városháza díszterme

A konferencia fővédnöke, Csapó
Benő professzor
ötödik kategóriában, az óvópedagógia részére, Kiváló módszertani
és nevelési eredményekért Bodnár
Ibolya, királyhelmeci óvópedagógus és Seres Ibolya, Jóka község
óvodájának az óvópedagógusa vehették át.
Március 25-én, az idei találkozó keretében plenáris ülésre, a
szekció titkárok beszámolójára,
valamint az SZMPSZ Országos Elnöksége által kiírt tananyag-feldolgozási pályázat kiértékelésére
került sor.
A rendezvény Czabán Samu
szobrának
megkoszorúzásával
végződött, ahol a 2011-es évi Felvidéki Magyar Pedagógus Díj díjazottja, László Béla professzor mondott ünnepi beszédet. (A további
részletekről lapunk áprilisi számában számolunk be).
- szerk -
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Az emmausi
tanítványok
példázata
Az Úr Jézus feltámadásáról szóló egyik legrégebbi híradásban
(Lukács evangéliumának 24.részében) arról olvashatunk, hogy két
tanítvány bandukol húsvét napján Jeruzsálemből Emmausba. Útközben beszélgetnek, talán az élet nagy dolgairól, talán arról, mi
újat láttak, hallottak Jeruzsálemben az ünnepek alatt, de leginkább
arról az eseményről, amely néhány nappal korábban az egész várost megrázta. A beszélgetés és a vita fő tárgya nem más, mint a
Názáreti Jézus. Amint vitatkoznak, hirtelen valaki csatlakozik
hozzájuk. Egy idegen. Az olvasó az evangélista jóvoltából azonnal
értesül arról, hogy ez az idegen maga Jézus. A tanítványok azonban nem ismerik fel őt. Vajon miért? Felmerül bennünk a kérdés,
hogy létezik az, hogy valaki melléjük szegődik, együtt megy velük,
ők pedig nem ismerik meg azt, akivel több éven keresztül járták
Galilea falvait? Az Írás szerint látásukat valami akadályozta. Mi lehetett ez a valami?
Ahogyan a további beszélgetésből kiderül, a tanítványok másként
képzelték el Jézus életét. Sőt, magát a megváltást is egészen másként képzelték el, hiszen szomorúan mondják Jézusnak: „Mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izráelt”. Voltak gondolataik, voltak elképzeléseik a jövőt illetően. Képekben már talán elképzelték, ahogy Jézus dicsőséges messiásként kiűzi a rómaiakat, ahogy visszaállítja a régmúlt dávidi királyságát. A választott
nép pedig újra birtokba veheti azt a földet, amelyet őseik az Úristentől ajándékba kaptak. Ezek az elképzelések most egy csapásra
mind megsemmisültek, hiszen az, akitől a fellendülést, az ilyen jellegű megváltást várták, nincs többé. Jézus meghalt, meghalt a reménység is.
Ha mindezt számba vesszük, vajon nem ismerünk mi is időnként
magunkra? A két csalódott tanítvány viselkedésében vajon nem
saját magunkat látjuk a képzeletbeli tükörben? A legtöbb esetben
nekünk is voltak elképzeléseink, voltak gondolataink a jövőt illetően. Mi is szerettünk volna sok mindent megvalósítani. Oly sokszor fűztünk nagy reményeket közéleti szereplőkhöz, talpraesett
fiatalokhoz, társadalmat megmozgató eseményekhez. Amikor pedig valamilyen oknál fogva várakozásaink nem teljesültek, akkor
mi is csalódtunk. Bennünk is a szomorúság lett úrrá. Egyre inkább
hajlamossá váltunk arra, hogy a dolgokat mind sötétebb színben
lássuk. Ilyenkor csalódottságunk végül keserűségbe csap át, a keserűség pedig véget nem érő siránkozásba. Ebben az állapotban a
mi életünkbe, családunk, nemzetünk életébe vajon ki vagy mi hozhat megoldást? Ki az, aki a látásunkat gátló leplet elhúzza szemünk
elől, aki reménytelen élethelyzetünkbe a reményt megvillantja?
Az Úristen egyértelmű lehetőséget kínál fel az ember számára. Ez
a lehetőség nem más, mint a húsvét valódi üzenete, a feltámadás
és az örök élet reménysége. Azt pedig, hogy ő ezt mennyire komolyan gondolja, hogy ő ezzel kapcsolatban nem csak hitegeti az
embert – nem csak a kampány idejére szólnak az ígéretek –, abban mutatta meg, hogy egyszülött Fiát, az Úr Jézust feltámasztotta. A feltámadásba vetett hit és az örök élet reménysége meg tud
bennünket is erősíteni akkor, amikor csalódások, kudarcok érnek
minket az életben. Ez bátoríthat bennünket, hogy tovább buzgólkodjunk, tovább munkálkodjunk itt ebben a földi létben, hiszen
tudjuk, hogy fáradozásunk nem hiábavaló az Úrban (1Kor 15,58).
Ficzere Tamás, református lelkész
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Húsvéti gondolatok

„Üdvözlégy, fényes Nap!”
Lelkipásztori életem során tizenharmadik alkalommal írom be a szertartáskönyv előlapjára, hogy melyik plébániaközösséggel ünnepelem a húsvétot. Az első három papi húsvét ünneplése kicsi falusi közösségekben történt Komárom és Somorja környékén, hét éven keresztül pedig egy nagy egyházközségben, Bősön ünnepeltem a húsvétot.
Immár harmadik alkalommal fogom egy városi közösségben, Galántán. Vajon még hány húsvétot ünnepelek ezen
a földön? S kikkel, hol ünnepelhetem meg az Úr húsvétját? A múltba és a jövőbe szálló gondolatoktól azonban hamar visszaérkezem a jelenbe, hiszen az egyházi ünnepeink előkészítése még a legrutinosabb pap és hívő számára is
előkészületeket igényel. Meg kell nézni, jó állapotban vannak-e a szertartáskönyvek, be kell szerezni a húsvéti gyertyát. Időben el kell kezdeni gyakorolni a passiót, a nagyhét és a húsvét énekeit. A ministránsokkal is jó volna felkészülni. S ezek csak a külső előkészületek. Készíteni kell az ünnepre lelkünket, a híveket lelki táplálékkal megerősíteni, a szent szövegekkel megismertetni, gyóntatni, betegeket, időseket meglátogatni. Az előkészületek minősége jelzi a lelkek igényességét, s hogy milyen jelentőséget tulajdonítunk a húsvét
titkának. Az egyház a húsvétot csúcspontnak és forrásnak nevezi. Olyan forrás, amelyből táplálkozik a keresztény vallás. „A mi húsvéti Bárányunk Krisztus föláldoztatott” (Vö. 1Kor 5, 7-8), „Ha Krisztus nem támadt fel a halottaiból, akkor semmit sem ér a hitetek és még mindig bűneitekben vagytok.” (Vö.
1Kor 15,13-14.16-17.) Ez a néhány rövid sor a nemzetek apostolának leveleiből, megmutatja, hogy Pál apostol idejében a húsvéti titok valóban csúcspont
és forrás volt.
Néhány évvel ezelőtt egy különleges gyertyatartót készíttettem. Ez a háromszög alakú és nagy talapzaton álló gyertyatartó addig nagyon hiányzott a
nagyhét szertartásaiból. Tizenöt gyertya ég rajta. Az éjszakai-hajnali imaórában az egyes zsoltárok végén fokozatosan elalszanak gyertyái. Beáll a sötétség.
Csak egyetlen gyertya marad égve, Krisztus, aki a sötétség erőinek tombolásakor is az Isten szelíd világossága volt, és kinyilatkoztatta Isten lényegét, hogy
ő végtelen Szeretet. A szertartás végén ezt a gyertyát is elrejtik a főoltár mögé. Szavakkal nem fejezhető ki, amit a zsoltárokból, Jeremiás siralmaiból és a
drámai responzórium-énekekből megtapasztalhat az imádkozó ember a nagyhét napjaiban.
A triangulum mellett egy nagy kerepelőt is készíttettem. Gyerekkoromból ide hallatszik a régi kerepelő hangja, amikor a Szent Háromnap idején a
harangozás helyett a toronyban megszólalt, hiszen a harangok ilyenkor „Rómába mennek”. A kerepelő csattogó, komor hangja fogja hívni a híveket a szertartásokra, jelezni az idő múlását és kísérni a vonulásokat a nagyheti szertartások során. A nagy kerepelő hangja után az élesen csengő feltámadási harangszó valóban egy új kezdetet jelez: Krisztus nagypénteki keresztáldozatával és feltámadásával megnyíltak az örökkévalóság kapui. A mi számunkra is.
Az ünnepi harangszó imádásra hívja azokat, akik az Isten Fiában és az ő valóságos feltámadásában hisznek: „Üdvözlégy, fényes Nap, tiszteletre méltó, melyen az Úr Krisztus legyőzi a poklot, s ki a fán függött, győztesen országol, most minden teremtmény őelőtte hódol.”
Józsa Attila, esperes-plébános, Galánta

Ecce Homo – Ecce Deus
A húsvét titkairól

bütykeivel véresre szaggattatta a
testét, gúnyosan e szavakkal állította őt a kiáltozó tömeg elé: Ecce
Homo! Íme, az Ember: a „vérző
tárgy az emberi történések vészbírósága előtt”.

A történelem ritmusára univerzumként kitáguló Evangélium rejtett és mély jelképeivel tárja elénk – egyebek mellett – Isten
nagy titkát, a megváltást, azaz a
húsvétot is. Lukács és a másik három evangélista írásaiból tudjuk,
hogy miután a keresztre feszítés
előtt a római helytartó, Pilátus
– miként egy „királyra” – bíborköntöst és töviskoronát adatott
Jézusra, majd a flagrum ólom-

Ecce Deus! Íme, az Isten Fia,
akinek sorsa és szenvedése nyilvános, mint a gyilkosoké, a tolvajoké,
a közönséges bűnözőké, s akinek a
valódi bűnözőknél is valóságosabb
bűnösök, a bűnt erénybe burkoló
farizeusok nyilvánossága előtt kellett megélnie a tökéletes egyedüllétet és kiszolgáltatottságot.
A történelem botrányai során
mi, emberek, ezerszeresen megtapasztaltuk és megszenvedtük, hogy
mélybe rántó bizonytalanságaink,
eltévelyedéseink terheinek a feloldozására egyedül képtelenek vagyunk; erre csakis az isteni ártatlanság vállalkozhatott: tökéletes áldozatával egyedül a megtestesülés
„szent képtelensége”, „Isten bolond-

sága”, a „húsvét titka” hozhatott
számunkra gyógyulást és békét.
Igen, mi, emberek – ez belátható – egy olyan Mindenségben születünk, élünk, eszmélünk, szenvedünk és halunk meg, aminek titkát
egyedül az értünk és velünk szenvedő Isten fedheti fel számunkra.
Ezért immár nem csupán a hitünk,
hanem az értelmünk is elfogadja:
megváltásunkra, a halál „legyőzésére” egyedül a bennünket szerető
isteni jóság vállalkozhatott – méghozzá a kereszten, az isteni szeretet örökkévalóságának bizonyságaként.
A kereszt két ága az emberi ellentmondások jelképe is: tragikum
és reménység, félelem és bizalom,
embertelenség és emberség találkozása. Ám Jézus tökéletes és teljes áldozata minden emberi ellentmondás felülmúlása lett számunkra, a bűneink kiváltotta nyugtalanságunk elcsitulása, lelkünk békéjének, szívünk örömének eljövetele.
Hiszen: „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta”.
Ecce Homo – Ecce Deus. Íme,
az Emberfia – íme, Isten megtestesült Fia, aki megváltani jött ben-

nünket, és nem megítélni; aki Isten Fiaként a „legemberibb ember” volt, s így vette magára bűneinket, mivel a teremtés, a bűnbeesés és a megigazulás nagy misztériumában minden egyéb kevés
lett volna: magára kellett vennie
bűneink súlyát, hogy megbocsátó, együtt érző és szelíd maradhasson, hogy föltétel nélkül szerethessen mindannyiunkat.
Ecce Deus. Íme, az Isten Fia,
akinek szenvedését és halálát a
harmadnapon való feltámadás dicsősége: békéje és meleg csöndje
követte. E béke és csönd mindenkit befogad, akinek bűnbánó szíve
az irgalmas Isten békéjére szomjas.
Kulcsár Ferenc
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„Ünneplési útmutató“
Hitünk ébren tartásában fontos
szerepe van a keresztyén ünnepeink helyes megélésének. Ezért fontos a helyes
megismerésük és átélésük, mivel napjainkban gyakran vagyunk tanúi annak,
hogy az ünneplés népszokássá, szabadnappá válik. A hagyományőrzésnek mindig nagyon fontos szerepe lesz
a megmaradásunkban. Viszont nem
szabad, hogy ez eltérítsen bennünket
az Ünnepelttől, Jézus Krisztustól. Ahogyan nemzetiségünk és felekezeti hovatartozásunk sem helyezhetjük a hitünk
elé, mert az elvakultsághoz vezet. Erre
figyelmeztet a tízparancsolat: Ne legyen más istened!
Az egyház rendszeres hitéletét, az
igehirdetéseinek témáját az egyházi esztendő ismétlődő eseményei határozzák meg. Külön helyük van benne a nagy Krisztus ünnepeknek: a karácsonynak és húsvétnak, azok előkészületeinek, az adventnek és böjti időszaknak. Ezek mellett nem feledkezhetünk
meg az egyház megalakulásának ünnepéről, pünkösdről sem. Sajnos, hazánkban – Európa más országaival ellentétben – a többi állami és egyházi
ünnep mellett nem kap méltó helyet a

naptárban. Második napja, mivel munkanap, lassan kikopik még a gyakorló
hívő életéből is. Az ünneplés a mi segítségünkre van a Krisztussal való közösség megtartásában és annak átélésében. Isten erre is parancsolatban figyelmeztet bennünket, amikor azt mondja:
Szenteld meg az ünnepnapot!
A negyven napos böjti idő a megtérés és a bűnbánat ideje. Kivéve a vasárnapokat, amelyek a helyes keresztyén felfogás szerint mindig örömnapok, mivel a feltámadásra emlékeztetnek és Krisztus csodás tetteivel kell,
hogy megismertessenek bennünket.
Így érkezünk el öt hét után a dicsőséges virágvasárnapi bevonulással kezdődő nagyhéthez. Elindul a passióolvasás egysége, melyben helyet kap
nagycsütörtök örömünnepe. Az úrvacsora szentségének szereztetése szenteli ilyenné ezt a napot, amikor mesterünk Jézus Krisztus először alázatosan
megmossa tanítványai lábát, majd elmondja, hogy az ő teste „miérettünk
adatik” és vére „miérettünk ontatik ki”,
hogy mindent úgy cselekedjünk, ahogyan ezt ő elrendelte. Majd nagypéntek napján Isten váltságművének szíve

tárul fel előttünk. „Elvégeztetett!”, hangzik a Keresztrefeszített igéje a keresztről, és nagypéntek megmutatja mindnyájunknak – egészen személyesen –,
hogy milyen áron végeztetett el üdvösségem. Ez a nap a töredelmes hitnek,
szívbéli bűnbánatnak, igazi elcsendesedésnek a napja akar lenni, hogy a
szívünk mélységéből felfakassza bennünk a hálaadást. Még mielőtt belekapaszkodnánk abba, hogy a harmadnapra való feltámadás sehogy sem illik bele a számításainkba, tudnunk kell:
ez a meghatározás abból ered, hogy a
zsidóság a tört napot is egésznek számította. Nekünk viszont nem célunk a
látszólagos Jézusi ellentmondás kisimítása, hanem a felismerés húsvét vasárnap reggelén, hogy a Megváltónk sírja
valóban üres.
Legfőbb ünnepünket, amelyből a
vasárnapi istentiszteletek kialakulását
is származtatjuk, a magyar nyelv a kevésbé kifejező húsvét szóval illeti. Ez viszont csak a húsevési tilalom elmúlását
fejezi ki, és nem utal az Úr Jézus feltámadására. Az ünnepek ünnepének jelentőségéből ez mit sem von le, mert
minden hívő felé egyformán sugároz-

za Jézus Krisztus feltámadásának tényét, a halált legyőző Vitéz szabadulást és örök életet ajándékozó diadalát.
Ezt erősíti meg a második ünnepnap a
húsvéthétfő, majd a hét héten át pünkösdig tartó egyetlen ünnep, amely a
többi tanítvány bizonyságtételével koronázza meg a váltságművet és elindítja a húsvéti örömhírt ma is tartó diadalmas hódítására. Ennek öröm-ujjongása él az ősi keresztyén köszöntésben,
és teszi megalapozottá a mi ünneplésünket is: „Krisztus feltámadt! Bizonnyal feltámadt!”
Nagy Olivér, evangélikus lelkész

Esterházy Emlékéremmel jutalmazták
Dolník Erzsébet 1940. május 13-án született Pozsony-Ligetfalun. 1943-ban szülei Lévára költöztek, azóta a család ott él. Az
alapiskolát Léván, a magyar gimnáziumot Komáromban végezte, majd matematika–fizika szakos tanítói oklevelet szerzett Pozsonyban. Két évet a Lévai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában tanított, majd 1990-ig a Lévai Pedagógiai Szakközépiskolában tevékenykedett. 1990. május 1-jétől 1992. szeptember 1-jéig a Lévai Tanfelügyelői Központ vezetője volt. 1989 előtt elsősorban a Csemadokban tevékenykedett, 5 évig a Lévai Alapszervezet elnökeként. Több évig a Csemadok Lévai Járási Elnökségének tajga volt.
Az Együttélés Politikai Mozgalomnak megalakulása óta tajga, járási elnöke volt. Mindkét parlamenti választás alkalmával képviselőjelölt volt. Tagja volt az Együttélés Országos Tanácsának és az Intéző Bizottságnak. Az SZMPSZ Országos Választmányi Elnökségnek tagja és az Oktatáspolitikai Szakcsoport elnöke volt. Évek óta publikál, elsősorban szakmai (pedagógiai, oktatáspolitikai),
valamint kulturális, helytörténeti cikkeket. Megnyilvánulásaiért, valamint a csehszlovákiai és magyarországi ellenzéki mozgalmak
képviselőivel fenntartott kapcsolatai miatt 1989 előtt folyamatosan zaklatta a kommunista párt és a titkosrendőrség.
1989 novemberében emiatt eltanácsolták a pedagógiai szakközépiskolából,
de a novemberi események meghiúsították elbocsátását. Ugyanabban az évben
Magyarországon Berzsenyi-díjjal, majd
két év múlva Széchenyi-emlékéremmel
tüntették ki a szlovákiai magyar nemzeti kisebbség érdekében kifejtett tevékenységéért. 1992. szeptember 1-től az
Együttélés vezető titkáraként dolgozott,
valamint oktatáspolitikai alelnökként tevékenykedett. 1998-től és 2002-től kezdődő két négy éves ciklusban parlamenti képviselőként dolgozott. Nemrégiben
nyíltan vállalta a magyar állampolgárság
felvételét, hangsúlyozva, szeretné a szlovák állampolgárságát is megtartani.
Ebben az évben Ön kapta a Pro
Probitate – Helytállásért-díjat, amelyet a szlovák parlament magyar képviselői alapítottak a mártírhalált halt
Esterházy János tiszteletére. Természetesnek vette vagy meglepődött, amikor

megtudta, hogy Ön kapja az Esterházy
János Emlékérmet is a komáromi Selye
János Gimnáziummal együtt?
A Pro Probitate-Helytállásért díj önmagában is rendkívül megtisztelő, s mivel ismerem mindazokat, aki előttem
megkapták, az első gondolatom az volt,
méltó vagyok-e erre az elismerésre. Ezúton is szeretném megköszönni volt képviselő-társaimnak, hogy rám gondoltak
és döntésükkel egyúttal személyemen keresztül a pedagógusok munkáját is értékelték. Az Esterházy Emlékérem valóban
meglepetés volt számomra, s arra kötelez,
hogy további életemben is Esterházy János szellemiségét képviseljem.
Mennyire volt meghatározó az Ön számára diákéveinek színhelye, egykori alma matere, a komáromi magyar
gimnázium?
Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mivel mind a lévai alapiskolában, mind Komáromban az akkori

tizenegyéves középiskolában (a mai gimnázium elődje) nagyszerű tanáraim voltak, akik közül többen ma is példaképeim mind emberi, mind tanári mivoltukban. Diákéveim alatt az iskolában még
érezhető volt a bencés-gimnázium szelleme, ami büszkeséggel töltött el bennünket. Úgy éreztem magam is, hogy csak
akkor leszek méltó a komáromi gimnáziumhoz, ha követem az alma mater máig
érvényes üzenetét – magyarként helytállni minden körülmények között.
Hogyan ismerkedett meg először Esterházy János életútjával, politikai pályájával?
Szüleim révén tudtam, hogy létezett
Esterházy János, de nevét nem volt szabad hangosan kimondani, csak egymás
közt beszéltek keresztanyámmal susogva
valamit róla, hogy mi, gyerekek ne halljuk meg. Életével és munkásságával részletesebben csak 1989 körül ismerkedtem meg. Külön öröm számomra, hogy

lányával, Alizzal, több alkalommal találkozhattam.
Az évek során megedződött, tapasztalt
pedagógusként mit üzen a jövő fiatal
pedagógusnemzedékének?
Azt hiszem, ez a legnehezebb kérdés,
amit feltehetnek egy nyugalmazott pedagógusnak. Természetesen én is elmondom: nehéz, de csodálatosan szép hivatás
a pedagóguspálya, tudom, hogy aki ezt
választja, nem fog a munkájából meggazdagodni, tapasztaltam magam is, hogy a
munkánk soha sincs kellőképp megbecsülve… De a szülők után/mellett a pedagógus a legfontosabb ember minden
gyermek, minden diák életében. Lehet
jó, vagy rossz példakép, de biztos, hogy
minta, amit a tanítványa követ, vagy elutasít, de kikerülni nem tud. Legfőbb
üzenetem tehát: egész életünkkel felelősséget vállalunk a jövő nemzedékért.
Hajtman Béla
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Esterházy-emlékplakett
a Selye János Gimnáziumnak
„Kitüntetjük a révkomáromi Selye János Gimnáziumot, mint a felvidéki magyar oktatásügyet hosszú idő óta magas szinten szolgáló intézményt... Ez a díj elismerése a gimnáziumnak a felvidéki magyarság érdekében végzett szolgálatáért.“ – ezek az elismerő mondatok is elhangzottak 2012. március 18-án az ELTE Bölcsészettudományi Karának dísztermében, az Esterházy-emlékplakett átadása alkamával.
A Rákóczi Szövetség és az Esterházy
János Emlékbizottság 1991 óta rendezi meg az Esterházy
János Emlékünnepségét, amelynek keretében minden évben Esterházy Emlékérmet és
elismerő oklevelet adományoz olyan személyeknek és intézményeknek, akik, illetve amelyek
a felvidéki magyar közösség szolgálatában, illetve
gróf Esterházy János mártír
politikus szellemi örökségének megőrzése és megismertetése érdekében kiemelkedő
munkát végeztek. Az idei kitüntetést vasárnap Dolník Erzsébet, valamint iskolánk, a komáromi Selye János Gimnázium kapta.
Az idei közvetlen elismerést
megelőzően már számos, intézményünkhöz kötődő kitüntetettje volt a díjnak: 1991-ben
egyik első díjazottként Hites

(1994); Erdélyi Géza, nyugalmazott református püspök (2003), Burián László, katolikus esperes-plébános (2004); a Diákhálózat, amelynek nevében
a díjat Orosz Örs, az iskola volt diákja vette át
(2011); és az idei másik
díjazott, Dolník Erzsébet, a felvidéki magyar oktatásügy egyik
élharcosa is Komáromban volt gimnazista.

Kristóf szerzetes-tanár, aki a hajdani révkomáromi
bencés gimnáziumban az ún.
„utolsó mohikánoknak“ nevezett diákok osztályfőnöke
volt; Nagy János szobrászművész – az emlékplakett alkotója

A díjat dr. Ipóth
Barnabás volt és
Andruskó Imre
jelenlegi igazgatók vették át. Az
átadási ünnepségen jelen volt számos
egykori és jelenlegi gimnáziumi tanár, öregdiákok és a gimnáziumot most látogató diákok
is osztoztak az elismerés felemelő érzésén. Andruskó Imre
rövid köszönőbeszédében egy
Illyés-idézettel utalt az intézmény nem könnyű küldetésére:
„Ha rombadőlt is, újra rakható
/ kert, ház, haza – / S csak egy
a titka: kezdd el. / Fiadnak kell
folytatnia.“
Az iskola nevében Szurcsík
Ádám 3. osztályos tanuló is egy
Illyés-verssel, a Haza a magasban című alkotással köszönte
meg a díjat.

Andruskó Imre, a SJG igazgatója köszönetet mond
a díjátadó ünnepségen

„A révkomáromi magyar
gimnázium volt a II. Csehszlovákia első magyar gimnáziuma.
Nemcsak időrendben, hanem
rendkívüliségben is az első felvidéki magyar gimnázium volt és
maradt“ – hangzott el Koncsol

László irodalmár személyes
emlékekből, diákélményekből
merítő laudációjában, melyben
a jelenkor tanár- és diákgenerációjának felelősségét és legfontosabb feladatát is megfogalmazza:
„Kedves tanárok, Önökre,
kedves diákok, tirátok vár az elméteket, lelketeket, elhivatottságotokat száz százalékig lekötő munka, hogy nemzetünk leszakított, szabad prédának odavetett részeit hűségükben erősítsétek, számukban szaporítsátok,
helyben maradásra, hazatérésre és véreink szolgálatára bírjátok, oktassátok, neveljétek, szellemiekben, lelkiekben és anyagiakban is gyarapodni segítsétek. (…) Abban a meggyőződésben élek, (…) hogy ez az iskola ezután is nagyszerű szolgákat fog nevelni felvidéki magyar
nemzetrészünk javára. Ebben a
szilárd hitben gratulálok az iskolának az idei Gróf Esterházy
János-díj elnyeréséhez, és kívánom, hogy Isten tartsa meg az
iskolát, szülői bázisát, diákjait és tanárait, egész magyar közösségünket és a Rákóczi Szövetséget, amely ezt a díjat adományozza.”
Iskolánk, a Selye János
Gimnázium tanári kara – tevékenységünk elismerésétől megerősítetten – továbbra is ebben
a szellemben igyekszik részt
vállalni e nehéz, de nemes feladatból –a hagyományok és a
felvidéki magyarság értékeinek
közvetítésében, tudatosíttatásában és megőrzésében.
Labancz Roland,
igazgatóhelyettes
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Március 15-i megemlékezés
a Párkányi Gimnáziumban

Utolsó búcsú
Iván Lászlótól
Kedves Laci!
Tudod, hogy nem szeretem az elcsépelt frázisokat, melyeket például iskolai versenyeken használ
a zsűri, de most én is csak
azt tudom leírni, hogy nehéz helyzetben vagyok. Az
elmúlt pár nap elteltével
sajnos szembe kellett néznem sokunkkal egyetemben a kegyetlen valósággal, hogy már nem vagy
közöttünk. Így nem marad más hátra, mint ez a búcsúlevél.
Emlékszem, amikor még gyermekként nagymamám elvitt hozzátok, és ott játszottunk az udvarotokon, a feleséged (mint mindig)
friss pogácsával kínált meg bennünket, Te közben érdekes történeteket meséltél… Aztán teltek, múltak az esztendők, és öt éve kollégák
lettünk. Sokat jelentett nekem is, mint más kezdő (vagy gyakorló)
pedagógusnak, hogy egy jólelkű, segítőkész, és tapasztalt pedagógustárs, TE állsz mellettünk. Elláttál számos jó tanáccsal, meghallgattál minket, és ahogy tudtál, úgy segítettél. Mindenkihez volt egy jó
szavad, és a mosolyod sohasem hagyott alább.
Egész életedet a családodnak, a jó Istennek, és a pedagóguspályának szentelted. Tudtad, érezted, hogy neked a tanári szakma a legmegfelelőbb, ezért is választottad Nyitrán a Pedagógiai
Kar földrajz–testnevelés szakát. Ezt tanúsítják egykori kollégáid, és
munkádról tanúskodik az a rengeteg diák, akiket okítottál a jóra,
a követnivalóra. 1971-ben, amikor lediplomáztál, a Feledi Alapiskolában helyezkedtél el egy tanévre, ahonnan a tornaljai Szlovák Tannyelvű Alapiskolába kerültél. Ott munkálkodtál 1996-ig,
amikor is átléptél a Magyar Tannyelvű Alapiskolába. 2002-ben
a Tornaljai Gimnázium pedagógusa lettél. Ezen évek alatt számos versenyre készítetted fel diákjaidat, rengeteg rendezvényre ellátogattál, és évekig tagja voltál a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének.
Ez év február elején azonban nem jöttél iskolába. Mindannyian aggódva érdeklődtünk felőled, míg megtudtuk, hogy súlyosan
megbetegedtél. De az élet ezen súlyát is alázatosan viselted, még
a kórházi látogatásunkkor is erős voltál, érdeklődtél, hogy érettségiző negyedikeseid jól vannak-e, mi újság a gimnáziumban. Aztán március 19-én, a reggeli iskolai becsengetés után váratlanul itt
hagytál bennünket. Megmagyarázhatatlan űrt és megválaszolatlan kérdések sorát hagytad magad után.
Tudjuk azonban, hogy lelkiekben még mindig itt vagy közöttünk, és ugyanúgy mosolyogsz ránk, ahogyan ezt eddig is tetted.
Ne feledd, hogy örökre szívünkbe zártunk téged, és emléked őrizzük lelkünkben!
Isten veled!
Utolsó üdvözlettel a gömöri régió összes pedagógusa és valamennyi volt diákod nevében:
Miko Attila

Iskolánk hagyományaihoz híven ebben az évben is megrendezésre került a március 15-i ünnepi emlékműsor, mellyel az 1848–
49-es forradalom és szabadságharc hősei, a nemzet nagyjai előtt
tisztelgünk. A Petőfi Lírai Színpad Uzsák Éva tanárnő vezetésével
ismét színvonalas, az ünnephez méltó zenés irodalmi-történelmi
összeállítást készített a diákok és a város polgárai számára. A műsort a néptáncosok indították, akik sárközi táncokat adtak elő, vezetőjük Barti Réka volt. A táncban továbbá Barna Gergely, Tóth
Bianka és Páldi Ádám, Bartusz Orsolya és Nyitrai Viktor, Mitták
Dóra és Tallósi Márk, Viola Kristóf és Sóki Csilla vettek részt. Ezután többek közt a Kormorán együttes „Ki szívét osztja szét” és „Harangok dala” című dalának feldolgozását hallgathattuk meg Barna Gergely, Sóki Csilla, Gardenö Klaudia, Bartusz Orsolya, Janszo
Orsolya és Németh Melinda előadásában. Petőfi Sándor „Nemzeti
dal” és „Föltámadott a tenger” című költeményét Glázer Bálint és
Baranovics Andor szavalta. A műsor színvonalát iskolánk zenészei
is emelték: Štrbík Andrián gitáron, Szebellai Mátyás basszusgitáron, Viola Kristóf szintetizátoron, Cseri Kristóf és Klacsán Kitty hegedűn kísérték szereplőtársaikat.
A Petőfi Lírai Színpad munkája ékes bizonyítéka annak, hogy
nemzeti ünnepeink, hagyományaink a fiatal korosztály számára is
nagy jelentőséggel bírnak.
Uzsák Krisztina, a Párkányi Nyolcosztályos Gimnázium tanulója

Kopjafa Székelyudvarhelyről
A Selye János Gimnázium március 15-én rendhagyó ünnepségének keretén belül felavatta az iskola előtt elhelyezett kopjafát.
A délelőtt folyamán Elek József tanár úr tartott előadást az elsősök számára 1848. március 15. előzményeiről, az iskola énekkarának
tolmácsolásában elhangzott még néhány kuruc nóta is. Délután két
órakor pedig sor került a kopjafa leleplezésére, amelyet a gimnáziumba egészen Székelyudvarhelyről hoztak az ottani testvériskolánkból,
a Tamási Áron Gimnáziumból. A felavatáson részt vettek a Rákóczi
Szövetség által fogadott szombathelyi diákok is. Cséplő Cintia szavalata után Elek József történelemtanár elmondta, mi is tulajdonképpen a kopjafa. A kopjafa tehát lényegében székely szokás szerint egy
sírjel, amelyet manapság emlékhelyeken használnak nemzeti szimbólumként. Andruskó Imre igazgató úr beszéde után dr. Viola Pál, az
öregdiákok baráti köre elnökének jelenlétében leleplezték az emlékművet, majd megkoszorúzta a tanári kar képviselete, a Rákóczi Szövetség helyi szervezete és a diákönkormányzat. Vendégeink, a szombathelyi Szent Norbert Premontrei Gimnázium diákjai pedig az Iskola emlékszalagját tűzték fel a kopjafára.
Végül pedig az iskola énekkara Stirber Lajos vezetésével elénekelte
a Székely himnuszt, amelybe a közönség is bekapcsolódott. Méltón leróttuk tehát kegyeletünket a forradalom hősei előtt, az iskola előtt büszkén álló kopjafa pedig példát mutat nekünk a magyarok közti, határokon is átívelő összetartásra.
Paluska Zsuzsanna
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7 kérdés + 7 válasz

Emberségből példát
neveljen, velük foglalkozzon, a
legfrissebb ismeretekkel kell rendelkeznie, nagyon sokat kell tapasztalnia. Ezeket a benyomásokat át kell adnia a tanítványainak
olyan egyértelműen, hogy azok
megértsék üzenetét. Mindennek
az alapja a folyamatos megújulás. Nagyon sokat tanultam, sokféle képzésben vettem részt, mert
úgy gondoltam: egy diploma nem
elég ahhoz, hogy mintává érjek.
Nekem, pedagógusnak pedig valódi mintaként kell megjelennem
a diákjaim előtt.

Az emberek többsége azt gondolja magáról, ért a pedagógiához, hiszen aki már egyszer szülővé vált, gyereket is tud nevelni. Nem egészen így van, hiszen
tanítani és nevelni két különböző fogalom. Az előbbit meg lehet tanulni, az utóbbira rá lehet
érezni. Mindezekről a dolgokról, na meg arról, milyen tanítónak lenni a huszonegyedik században, a technika világában,
beszélgettem el Fekete Irén alsó tagozatos pedagógussal, a
nemesócsai Móra Ferenc Alapiskola igazgatóhelyettesével.
– Milyen szakon és hol végezted az egyetemet?
Én még főiskolára jártam,
1985-ben végeztem, Nyitrán, alsó
tagozatos pedagógusként . Akkor
volt lehetőség bővített szakra, így
a testnevelést választottam.
– Hol kezdtél, mióta vagy
Nemesócsán?
Abban az időben nehéz volt
elhelyezkedni, ezért nagyon
megörültem, amikor szülőfalumban, egykori iskolámban kínáltak fel lehetőséget. Rögtön első
osztályt kaptam, amiért az akkori igazgatómra nagyon haragudtam, de visszatekintve sok év távlatából nagyon hálás vagyok neki, hogy friss diplomásként elsőtől
a negyedikig vihettem végig egy
osztályt. Ez alkalmat adott nekem arra, hogy a négy évfolyam
tananyagát, oktatási és nevelési
feladatait mintegy folyamatban
megismerjem.
– Mikortól vagy vezető beosztásban?
Az 1999/2000-es tanévben
választottak igazgatóhelyettesnek, ennek immár 12 éve.
– Mit tartasz a szakmában
a legszebb élményednek és mi a
legrosszabb?
Az igazgatóhelyettesnek nincsenek osztályfőnöki teendői, tehát egyik osztályhoz sem kötődik ezer szállal, mint egy osztályfőnök. Amíg volt osztályom, csapatot tudtam építeni, és ez minden esetben sikerült. Máig remek
viszonyban vagyok minden egyes
tanítványommal, figyelemmel kísérem szakmai és magánéleti útjukat. Vezető beosztásban erre
nincs lehetőségem, a csapatépítési ambícióimat a tantestületben
valósítom meg. Ugyancsak szép

emlékeim között tartom számon
azt az országos első helyezést,
amelyet egy tehetséges, ám beszédhibával küszködő tanulóval értem el a szavalóversenyen.
Szép volt az a küzdelem, amit
együtt folytattunk a mássalhangzók fogságában, és a győzelem,
amely igyekezetünket megkoronázta. Jó visszagondolni a Katedra folyóirat levelező versenyeire
is, hiszen tanítványaim rendre az
első helyeken szerepelnek. Sikernek könyvelem el azt is, hogy egy
különleges bánásmódot igénylő
tanulóm, aki a 3. évfolyamba érve sem tudott olvasni, ma verseket ír és mond.
Persze „a pálya nagy fényességeivel nagy árnyékok is járnak”,
ahogyan Jókai Anna is mondta, aki maga is pedagógusként
kezdte. Hosszú pályafutásom
ideje alatt nemigen találkoztam
az árnyakkal, de engem is utolért. Amiről azt hittem, hogy velem soha nem történhet meg, bizony megtörtént. Kollégáim, barátaim, és persze a családom segítsége kellett ahhoz, hogy ami
eltört bennem, újból összeálljon.
Merem remélni, hogy már a régi
vagyok.
– Családod?
31 éve élek boldog házasságban, párom nem pedagógus, de
sokat segít, mert „nem pedagógus fejjel gondolkodik”. Rajta, és
szüleimen kívül egyetlen lányom
és nyolcéves unokám teszi boldoggá hétköznapjaimat.
– Pedagógusi hitvallásod?
Nemcsak a mai kor követelménye, hogy az ember folyamatosan fejlessze önmagát, tanuljon, és ezáltal megújuljon – így
volt ez már a pályám legelején
is. Ahhoz, hogy valaki embereket

Kevés az olyan munka, ahol
ennyi a kudarc, hiábavaló erőfeszítés, de ilyen sok a siker, ennyi
ajándék, kellemetlen és kellemes
meglepetés éri az embert. Kevés
az olyan munka, ahol ilyen nagy
hatása lehet egy-egy jó, vagy
jókor kimondott szónak, esetleg egy-egy rosszul vagy rosszkor mondott szónak. Kevés az
olyan munka, amely ennyi azonnali sikerrel kecsegtet és kevés az
a munka, amelynek a valódi hasznát csak évek, esetleg csak évtizedek múlva láthatjuk.
– Érzéseid és észrevételeid ebben a forrongó világban?
Véleményem szerint manapság az ismeretcentrikus tanítás
helyett, a képességfejlesztő nevelést kell előnyben részesítenünk.
A jövő azonban nagyon bizonytalan. Minden nap harcba kell szállnunk az aktuális divatirányzatokkal, amit leginkább a televízió és a
számítógép közvetít. Egy reklámfilm például akkor jó, ha másodpercenként több hatás éri a nézőt.
Én nem tudok ennyire vibrálni az
órákon, de mindig igyekszem felkelteni a gyerekek érdeklődését
és ezáltal a figyelmüket is próbálom lekötni.

Azért is nagy a felelősségünk
manapság, hiszen a gyereket ma
tátongó szocializációs űr veszi
körül, amit elsősorban a családok belső problémái idéznek elő.
Ezek a gyerekek jellemzően a televízió felé fordulással reagálnak,
ez azonban nem lehet követendő
minta. Egyetlen olyan műsort sem
láttam még, ami azt üzeni: „légy
becsületes, mert akkor jól jársz,
tanulj sokat, mert akkor boldogulsz az életben”. Ezzel szemben
azonban a fejlődő korban lévő
gyerek csupán egyetlen jelenséggel találkozik, ami eluralja lassan
a televíziózást: a reklámokkal, melyek arra utasítanak, hogy kövesd
a divatot, állj be a sorba, mert csak
így érsz valamit.
Rajtunk óriási nyomás van, hiszen mintát kell adnia a gyereknek – ahogy ezt már az előbbiekben említettem – s ezt elsősorban
az alapvető emberi értékekkel
tudjuk csak kinyilvánítani; „légy
becsületes, szavahihető, szeresd
az embereket” – ezek azok az értékek, melyekkel valóban példák
lehetnénk, és megfelelő irányba
terelhetnénk a gyermeket. Ehhez
azonban szeretni kell ezt a hivatást. Én már 26 éve úgy kezdem a
napomat, hogy alig várom, hogy
taníthassak.
Gárdonyi egyik írásában leszögezi, hogy a tanító lámpás,
mely megmutatja a helyes utat.
Fénye soha nem fakul, ki nem alszik. Fekete Irén ilyen lámpás, pedagógus a szó legnemesebb értelemében, aki minden tanítványának elmondja, hogy a tanulás
nem felkészülés az életre, hanem
maga az élet.

Csiba Lídia
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A galántai csoda
A Galántai Szent István Király Római Katolikus templom adott méltó helyszínt 2012. március 17-én Józsa Mónika karnagy doktori hangversenyének a Pozsonyi Zeneművészeti Főiskolán folytatott tanulmányai keretében. A hangverseny rangját emelte a kettős Kodály évforduló, ugyanis 1910. március 17-én adta első szerzői estjét és ez év december 6-án ünnepli a zenei világ születésének 130. évfordulóját. A zsúfolásig megtelt templom résztvevőit a házigazda
szerepében Józsa Attila esperes-plébános fogadta, majd a műsorközlő személyesen köszöntötte a koncert hivatalos értékelőit: Elena Šarayová, Ondrej Šaray és Pavol Tužinský karnagy-docenseket, valamint a budapesti LFZE karnagy-tanárát Erdei Pétert, és Kneifel Imrét, a Székesfehérvári Kodály Gimnázium igazgató karnagyát.

A hangversenyen elsőként a nagy múltú Kodály Zoltán Daloskör élén mutatta be
a doktorandusz felkészültségét. Műsoron Joseph Haydn:
Missa Brevis No 7 in Bb szerepelt. Közreműködött a nyitrai
Collegium Cantorum Kamarazenekar (művészeti veze-

tő: Štefan Madari), valamint
Renata Feriková szoprán énekesnő, és orgonán Ternóczky
István. A feladatot az énekes
szólista és a teljes előadói apparátus kiválóan oldotta meg:
a szólista hangja a pianókban is
üdén, kulturáltan szólt, az előadói apparátus a bécsi klas�szicizmus stílustisztaságával,
formailag kiválóan,a Kyrie kiegyensúlyozottan, a Gloria ujjongó örömével, a Credo és
Sanctus
ünnepélyességével,
míg az Agnus Dei a boldogság
és a béke keresésének szépségével szólt. A mise műsorra tűzése minden bizonnyal tovább
formálja a Daloskör sokoldalúságát. Jó volt látni, hogy a férfikari sorok is létszámban tömörebbek voltak.
A hangverseny második részében a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kóru-

sa mutatkozott be, amelynek
Józsa Mónika a művészeti vezetője. Fellépésükön közreműködött Renáta Feriková (szoprán), Ferienčik Ági (orgona) és
Rácz Csaba ( gordonka). A „tanítók“ előadásában több stíluskort felölelő fajsúlyos darab csendült fel. Kodály Zoltán:
Ének Szent István királyhoz
c. nagyvegyeskarra írt változatban, magas hőfokon szólalt
meg. Igazán hatásosan szólt az
ősbemutatóként előadott Psalm
8, az ifjú zeneszerzői generációt képviselő Mária Mašurdová
tollából. Érezni lehetett, hogy a
szerző karnagyi tapasztalatokkal rendelkezik, mert a modern
zeneszerzői eszközöket megfontoltan, jól énekelhetően alkalmazta. Pazar élményt nyújtott a férfikar, de a női kar szopránja is derekasan megküzdött
a polimetrikus szerkezetű szólammal. Zdeněk Lukáš: Dies

Irae miserészlete hangszínben,
effektusokban telten, kitűnő
gradációval szólalt meg. A hatása, gondolom, még nagyobb
lett volna, ha a mise más részével lett volna kontrasztba állítva, vagy a két kórus egyesítésében szólalt volna meg.
Az összkart ezúttal Kodály
két halhatatlan műve a Jézus és
a kufárok, – amely egyike a legnehezebbike a Mester műveinek – valamint a Vörösmarty
Mihály versére komponált Liszt
Ferenchez c. művek alkották.
Mindkét mű bemutatása frenetikus hatást váltott ki a karnag�gyal igazán „érző“ közönségből.
A kórusművek minden szavát
értettük, minden dallamívet
szépen kibontva érezhettünk,
a karnagy érzékenységre való
hajlamát szintén megtapasztalhattuk.
Összességében elmondhatjuk, hogy egy csodának voltunk
részesei. A teljesség jegyében
azonban illesse köszönet és elismerés e csoda „hátterét“ biztosító Csemadok Galántai Területi Választmányát is. Mónika, gratulálunk!
Kazán József
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Iskoláink életéből

Környezetvédelem és
az egészséges életmód hónapja
Nálunk mindig történik valami! Ezt bizonyíthatja minden diák, pedagógus, iskolai alkalmazott és szülő. Ebben az iskolai évben egy kis rendszert is vittünk a történésekbe. A hagyományos rendezvények mellett egy-egy hónapban különféle témakörökre fókuszálunk. Így
lett például a november a „regionális nevelés és hagyományőrzés hónapja”, a február a
„környezetvédelem és az egészséges életmód hónapja”. Már novemberben sokakat megleptünk hónapzáró rendezvényünkkel, amely keretében megnyitottunk egy időközi és egy állandó kiállítást, vegyes csapatokban 9 állomáson mértük össze tudásunkat, majd egy népi
hangszer és néptánc bemutató aktív részesei lehettünk.
Februárban ezt is sikerült
felülmúlnunk. Minden reggel,
tanítás előtt ügyességi játékokkal, versenyekkel kezdtük a napot a tornateremben, ahol a felső tagozat egyes osztályainak
legügyesebb és legkitartóbb
lány és fiú sportolója címért
küzdöttünk. Annak ellenére,
hogy ez a tevékenység teljesen
önkéntes volt, minden reggel
sokan voltunk. A „kicsik” az osztályokban tornáztak, nyújtóztak
egyet. Rengeteg tanításon kívüli, általunk hirdetett versenyfelhívásba kapcsolódtak be a
gyerekek. Így születtek jobbnál
jobb fogalmazások a következő
témakörökben: „Mit jelent számomra az egészség?”, valamint
a „Környezetvédelem mindan�nyiunk ügye”. Így készültek interjúk az egészség fontosságáról szülőkkel és pedagógusokkal. Diákok által készített digitális fényképek érkeztek iskolánk címére, amelyek felhívták
figyelmünket a környezetszen�nyezésre, de a téli természet
szépségeire is. Angol és szlovák
nyelvű projektmunkák, gyönyörű rajzok és tárgyak, „ökológiai
katasztrófák” címmel prezentá-

ciók születtek. Iskolakonyhánk
vezetője és a szakács nénik ebben a hónapban még jobban
odafigyeltek, hogy csak egészséges ételek kerüljenek elénk.
A napközi otthonban délutánonként gyümölcsöt és zöldséget tisztítottunk és fogyasztottunk. Sítáborban voltunk, esti
korcsolyázást szerveztünk, valamint egy-egy tornaórát a jégpályán és a tanmedencében töltöttünk. Kézműves foglalkozást és előadást tartottak iskolánkban az Aggteleki Nemzeti
Park dolgozói, valamint a „Madárbarát iskola” program egyik
képviselője (jelentkezésünk ebbe a programba már szintén folyamatban van). A „munka világa” tantárgy keretén belül ellátogattunk a buzitai bioházba,
hogy betekintést kapjunk az
olajsajtolásba és a mezőgazdasági hulladék újrahasznosításába is. Minden egyes osztályban
gyönyörű faliújságokat készítettünk ennek a témakörnek szentelve, valamint – kilencedikeseink ügyességének köszönhetően – heti két alkalommal rádióadást hallhattunk, amelyekből
rengeteget tanultunk.

A kilencedikeseik rendhagyó receptbemutatója

Elsőseink bemutatják egészséges italukat
Már nagyon vártuk a „hónapzáró” napot, amely újra remekül sikerült. Gondnokaink
és pedagógusaink pár óra alatt
kiállító teremmé alakították iskolánk tornatermét. Helyet kapott minden, ami ebben a hónapban készült: tárgy, fénykép,
rajz, projekt, fogalmazás… A 4.
tanítási órán kis konyhasarokká változtak az osztályok, ahol
az előre jól megtervezett forgatókönyv szerint készültek az
egészségesebbnél
egészségesebb ételek és italok, amelyeket hozzáértő zsűri értékelt. A
finom ételek, ízlésesen tálalva
felkerültek a tornatermi nagy
svédasztalra. És ekkor már minden készen állt a nap közös részére. Mindenki bevonult, és kényelmesen elhelyezkedett a tornateremben, hogy meghallgassuk az osztályok receptbemutatóit. Volt aki olvasta, volt aki
eljátszotta és olyanok is voltak,
akik vetítették a készítés menetét. Ez után megkóstoltuk, hogy
mit főztünk, vagyis következett
maga a kóstoló. Mindenkinek
jutott valami finomság, s ekkor
jutott idő a kiállított „kincsek”
megtekintésére is.

A lakmározás és bámészkodás után meghallgattuk a legjobb fogalmazásokat a szerzők
előadásában, és megnézhettük
a legjobb prezentációkat. Ezt
követte az eredményhirdetés.
Oklevelek, aranyérmek, apró
jutalmak vártak gazdára. Egyetlen aktív résztvevő sem távozott
üres kézzel.
Jó volt nézni a sok boldog,
mosolygós, vidám arcot! Örülni tehetséges diákjainknak,
akik önfeledtem tapsoltak egymásnak, elismerve a másik sikerét és tehetségét. Ezekért a pillanatokért megérte!
Március az ősi magyar naptár szerint kikelet hava, az év
harmadik hónapja. Az ókori
Rómában szerencséthozó hónapnak tartották, a népi kalendárium böjtmás havának nevezi, a buzitai iskolában pedig ez a
MAGYARSÁG HÓNAPJA.
Már most tervezgetjük a hónapzáró napot, amelyet mindannyian kíváncsian várunk.
Mohňanský Csilla
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A szép szó ünnepe
Vers- és prózamondó verseny Tornán
A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny iskolai fordulója alkalmából 2012.február 24-én egy
kellemes délelőttöt tölthettek a iskolánkban azok a gyerekek, akik szeretik a verset és a prózát. Iskolánk erre
a versenyre meghívta a szomszédos
települések kisiskoláit – a tornaújfalui
alapiskola és a szádudvarnoki Szent
István Egyházi Alapiskola kisdiákjait,
annak reményében, hogy tanulmányaikat majd az 5. osztálytól nagy
múltú iskolánkban folytatják. Vendégül láttuk a magyarországi Szendrő
város általános iskolájának tanulóit

is, akikkel már hosszú évek óta baráti kapcsolatot ápolunk, és sok közös
rendezvényen veszünk részt.
Balázs Éva igazgatóhelyettes köszöntötte a több mint 50 résztvevőt.
Beszédében kiemelte, nagy öröm az,
hogy a gyerekek ennyire szeretik a
magyar irodalmat, és a megmérettetést is vállalják. A zsűri tagjai – Pekár
Józsefné, Gadnai Márta és Sóváriné
Sárog Éva (zsűrielnök) – nagy örömmel hallgatták a kis vers- és prózamondó palántákat, akik nagy lelkesedéssel és szorgalommal készültek

a versenyre. A hetek óta tartó felkészülés meghozta eredményét, hiszen
a gyerekek felszabadultan és nagy
örömmel álltak zsűri és a közönség
elé.
Végül a zsűri elnöke megdicsért
minden résztvevőt a szép szereplésért, és sok sikert kívánt a továbbjutóknak a járási fordulóban. Az iskola igazgatója, Molnár Andrea minden versenyzőnek külön gratulált, és
értékes könyvjutalomban részesítette
nemcsak a nyerteseket, de az összes
résztvevő tanulót.

Nagyon örültünk, hogy ilyen
szép számban vendégül láthattuk a
környező kisiskolák diákjait, akiknek
bemutattuk iskolánk szaktantermeit is. A szellemi feltöltődés után pedig egy játékos tornaóra keretén belül lazíthattak a hosszú nap után iskolánk jól felszerelt tantermében.
Reméljük, a következő tanévben is
megszervezhetünk majd egy hasonlóan élménydús napot a résztvevők
számára.
Péter Katalin

A verseny végeredménye
I. kategória – vers
1. Taborsky Marcel Andreas,
Szent István Egyházi Alapiskola,
Szádudvarnok
2. Štofan Barbara, Szent István
Egyházi Alapiskola, Szádudvarnok
3. Szilágyi Eszter,
Alapiskola, Tornaújfalu
I. kategória – próza
1. Káposztás Mihály,
Szent István Egyházi Alapiskola,
Szádudvarnok
2. Páll Krisztina, Alapiskola,
Tornaújfalu

3. Erdélyi Róbert Kristóf,
Alapiskola, Tornaújfalu

3. Korcsmáros Tímea,
Alapiskola, Torna

II. kategória – vers
1. Puskás Viktória,
Apáczai Csere János Általános
Iskola, Szendrő
2. Polyák Bence, Alapiskola, Torna
3. Kotula Károly, Alapiskola, Torna

III. kategória – vers
1. Halász Noémi, Alapiskola, Torna
Bari Dóra,
Apáczai Csere János
Általános Iskola, Szendrő
2. Erdélyi Gréta, Alapiskola, Torna
3. Sakson Noémi,
Alapiskola, Torna
Pálinkás Richárd,
Apáczai Csere János Általános
Iskola, Szendrő

II. kategória – próza
1. Bartók Dorian, Alapiskola,
Tornaújfalu
2. Káposztás Vivien, Alapiskola, Torna

III. kategória – próza
1. Krompasky Kristóf,
Alapiskola, Torna
Füleky László,
Alapiskola, Torna
2. Fecske Péter,
Alapiskola, Torna
Ésik Ákos, Apáczai Csere János
Általános Iskola, Szendrő
3. Molnár Krisztina,
Alapiskola, Torna

Ökolábnyom a Tarczyban
A hetényi Tarzcy Lajos Alapiskola ebben a tanévben is bekapcsolódik az Ekofond által kiírt pályázatba. A tavalyi év
sikerén felbuzdulva most is egy hosszabb időtartamú projekttel pályázunk. A projekt egy három hónapos időszakot
ölel fel, mely alatt a környezettudatos viselkedés elmélyítésére fordítjuk a hangsúlyt. Rászólunk a gyerekre, ha elhajigálja a szemetet vagy letöri az ágakat? Természetesen igen, de ez ma már nemcsak hogy nem elég, de nem is hatékony.
Ennél aktívabb hozzáállásra van szükség!
A projekt keretén belül, melynek az Eko-iskola címet adtuk, diákjaink megismerkedhetnek az ökológiai lábnyom fogalmával, kiszámolhatják nemcsak saját, de az iskola ökolábnyomát is. Rajzversenyt hirdettünk, plakátot terveztünk, s
kupakgyűjtésbe kezdtünk. A műanyag flakonok összegyűjtött kupakjaiból kirakjuk a Földbolygó kicsinyített mását, s ezzel is felhívjuk a figyelmet az újrahasznosítás fontosságára. A későbbiekben a kupakokat egy beteg kisgyermek gyógykezelésének megsegítésére fordítjuk. Néhány diákkal összefogva egy interaktív társasjátékot készítettünk, mely az energiatakarékosság és környezetvédelem különböző témáit dolgozza fel, s egy eko-tanítási óra keretén belül az iskola diákjai versenghettek is e témákban.

Aszfaltrajz-verseny egyik csapata –
Egy igazi férfimunka!

Ezzel a pályamunkával szeretnénk azt is elérni, hogy a környezettudatosság beépüljön a jövő nemzedékek mindennapjaiba úgy, hogy gyermekeinknek az ún. fenntartható életmód és életstílus már természetes legyen.

Rancsó Andrea

Tarczys élőlánc a Földért
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A kitűzött célokat mindig sikeresen megvalósítjuk
Kisgéres Kelet-Szlovákia felső-bodrogközi települése. A magyar határ közvetlen közelében,
a Karcsa-ér két partján fekszik. A középkori oklevelekben, 1214-ben Gyures,
1254-ben Garus, de 1403-ban már Kysgeres néven fordul elő.
és egy hitoktató segítségével.

Az 1110-et lelket számláló
Kisgéres számos egyéni jellegzetességével tűnik ki a szomszédos települések sorából.
A falu északkeleti részén
húzódik a 264 m magas ún.
Nagy-hegy, ami fekvésének és
talaji adottságainak köszönhetően szőlőtermesztésre is alkalmas. Ebből adódóan falunk lakosainak túlnyomó része szőlőtermesztéssel is foglakozik.
Nevezetességeink közé tartozik
a géresi bor, amit a falu határán
húzódó akácerdő alatti tufába
vájt pincesorban tárolnak a termelők. Ez a pincesor több száz
éves. A legenda szerint a település lakói ide rejtőztek a tatárjárás alatt.
A géresi bor „híres párja“ a
géresi béles. Ezt az ízletes eledelt a bodrogközi települések
közül csupán nálunk készítik,
de szívesen fogyasztják az egész
régióban.
A település lakosai a XVII.
sz. során lettek reformátussá. Református hitünket a mai
napig őrizzük, hisz lakosaink
85%-a református vallású, 96 %

Az egész napos aktív tanulást szakköri tevékenységekkel,
kulturális rendezvényekkel, valamint apró meglepetésekkel
igyekszünk tanulóink számára
vonzóvá, egyedivé s a kisiskola
előnyeit kihasználva, családiassá tenni. Iskolánk kis létszáma
ellenére nagy célokat tűz maga
elé. Tudjuk, hogy a kitűzött célok szeretettel, családias oktatói
légkörben, igényes pedagógiai munkával, harmonikus szülői együttműködéssel megvalósíthatóak.

Túra a géresi hegytetőre

magyar anyanyelvű.
Falunk szellemi értékeinek
fejlődését a kezdetektől fogva
az egyház és az iskola határozta meg. Az írásos feljegyzések
alapján, településünkön már
1797-ben működött iskola, az
egyház fenntartásában, amikor
a tanítók egyházi szolgálatokat
is végeztek.
Az iskola osztályainak száma az állami törvényekhez és a
tanulói létszámhoz igazodóan

Játékosan tanulunk

változott. Míg az 1980–90-es
években az iskola tanulói létszáma 60–70 gyerek volt, az
ezredfordulóra már a négy évfolyam két összevont osztályban tanul.
Tanulói létszámunk
2011/2012-es tanévben 22.

a

Az oktatói-nevelői munka
két összevont osztályban, valamint egy délutáni egyosztályos
napközis foglalkozás keretén
belül valósul meg, 3 pedagógus

Rendszeres résztvevői vagyunk, és jó eredménnyel szerepelünk a különböző tanulmányi, tantárgyi versenyeken.
Iskolai
hagyományaink
közé tartozik, hogy a félévi bizonyítványosztás napját a vers
és prózamondó verseny iskolai fordulójával tesszük ünnepélyesebbé. Legjobb szavalóink
minden évben eljutnak a kerületi fordulóig. (Az elmúlt évben
is két ezüstsávos helyezésünk
volt a kerületi versenyen.) A
„Szép magyar beszéd” c. verse-

Bábjáték az oviban

Pedagógusfórum

A testnevelés nagyon jó

nyen is volt már országos képviseletünk.
Bábcsoportunk
vezetője
Blanár Gabriella. Kis színészeink már több alkalommal eljutottak a Duna Menti Tavasz
országos fesztiválra, valamint
szerepeltek a Szeged melletti Újszentivánon, Romániában
Agyagfalván, de rendszeresen
fellépnek a környező oktatási
intézményekben is.
Iskolánk szellemisége az
igényes oktatás mellett az
anyanyelvét, gyökereit, közösségünk hagyományait ismerő és megtartó nemzedék nevelése.
Szeretnénk
gyermekeinket használható tudással,
nyelvéhez, kultúrájához, hitéhez ragaszkodó emberekké
nevelni.
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Rendszeresen vendégfellépőket fogadunk iskolánkban. Balázs Emese jóvoltából számtalan drámapedagógiai mesedélután és rendhagyó tanórák is
gazdagítják mindennapi iskolai létünket.

A szülőkkel közösen egy
távolabbi iskolai kirándulást is
szervezünk minden évben, tágabb környezetünk nevezetességeinek megismerésére.

Pancsineló bábjáték

„Amit tudsz, nagy érték,
az ősök hagyománya,
a magad lelke igaz
kifejezése.

Ennek jegyében Hagyományőrző irodalmi szakkört
tartunk heti egy alkalommal.
Vezetője Kocsis Szabó Zsuzsa
népművelő, aki népdalokra és
népi gyermekjátékokra oktatja
tanulóinkat.
A mindennapi tanulás során
tanulóink olyan tevékenységeknek is részesei, melyek (azt hiszem túlzás nélkül állíthatom)
életre szóló élményekké válnak
számukra. A helyi természeti adottságokat kihasználva túrákat szerveztünk a helyi kőbányába, Nagy-hegyre, kiserdőbe. Az ősz folyamán, amikor az
időjárás kedvez, sárkányt eregetünk iskolánk környékén.
A tanév során egy-két alkalommal színházi előadáson is részt veszünk. A Kassai
Thália színházba vagy Miskolcra utazunk előadástól függően.

A Vers- és Prózamondó verseny győztesei
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Karácsony ünnepén

Iskolánk minden pedagógusa tudja, hogy a ránk bízott
gyerekek a legfogékonyabb
korban vannak, s felelősségteljes munkánk színvonalától is
függ, hogy milyen felnőttekké
válnak. Mindezt Kodály Zoltán szavai is megerősítik számunkra:

Becsüld meg, erősödj
benne, mert ha többre
akarsz menni, csak
erre építhetsz.”
Asszonyi Zsuzsa, igazgatónő

Iskolai „Ki mit tud“ verseny

Elkészült a hóember
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55 évvel ezelőtt történt

A fasizmussal
vádolt
antifasiszta

Esterházy János (1901-1957)

„A magyarság Szlovákiában nemzeti kisebbséget alkot, és ezért teljesen lehetetlen,
hogy elfogadjon, és magáévá tegyen egy olyan törvényjavaslatot, mely a többségnek
jogot ad arra, hogy egy kisebbséget kitelepítsen.”
(Esterházy János, 1942. május 15.)
A magyar történetírás a
Masaryk és Beneš által létrehozott I. Csehszlovák Köztársaság
(1918–1938), valamint a Hitler
nyomására megalakult Szlovák Állam (1939–1945) egyik legkarakteresebb politikusaként tartja számon, akinek nevéhez több példaértékű cselekedet köthető. Ahogy
a kortárs Peéry Rezső írta róla: „A
nagy döntések pillanatában ez
a könnyelmű, örökké mosolygó
férfi római magatartásról tett
bizonyságot…” Ugyanakkor a
szlovák térfélen mostanáig a csehszlovák állam egyik szétverőjét látják benne. Hazaárulónak titulálják, a nácizmussal kollaboráló háborús bűnösként tartják számon.
Esterházy Jánost, akinek egyik híres jelszava az volt: „A mi jelünk
a kereszt, nem a horogkereszt.”
Gróf
Esterházy
János
1901. március 14-én született
Nyitraújlakon – idősebb Esterházy János és Elzbieta Tarnowska
lengyel grófnő házasságából. Jánoson kívül a családban még két
leánygyermek született: Lujza
(1899) és Mária (1904). A családfő korai halála után a gyerekeket
Elzbieta grófnő egyedül nevelte.
Esterházy Jánost édesanyja vallásos nevelésben részesítette. A családban kapott keresztény katolikus eszmeiség volt az, amiből politikusként is mindig meríteni tudott.

A fiatal Esterházy Budapesten
végzett gimnáziumot, illetve kereskedelmi akadémiát, majd vis�szatért Nyitraújlakra gazdálkodni.
Soha nem nyugodott bele a trianoni döntésbe, ám ennek ellenére sem költözött át magyarországi
birtokaira, pedig a család a fiatal
csehszlovák államban végrehajtott
földreform következtében elveszítette 5000 holdnyi birtokának
9/10-ét. 1924-ben János gróf feleségül vette Serényi Lívia grófnőt.
A házasságból két gyermek született: János és Alice.
Esterházy János a politikai élet sűrűjébe korán belecseppent. 1932-ben Ótátrafüreden
az egyik legjelentősebb csehszlovákiai magyar politikai csoportosulás, az Országos Keresztényszocialista Párt elnöke lett. Még
ugyanebben az évben újabb fontos pozícióba került: a Csehszlovák Köztársasági Magyar Népszövetségi Liga elnökének választották. 1935-ben Kassa képviselőjeként tagja lett a prágai parlamentnek. Első, meglehetősen nagy vihart kavart parlamenti felszólalásában egyértelművé tette, hogy a
Nemzetgyűlés képviselőjeként elsődlegesen a magyar nemzeti közösség jogegyenlőségéért száll síkra. Egyebek mellett kijelentette: „Nem azért csatoltak bennünket megkérdezésünk nélkül
a Csehszlovák Köztársasághoz,

hogy a mi kisebbségi, kulturális, nyelvi és gazdasági jogainkat
a mindenkori csehszlovák kormányok ne tartsák be száz százalékig.” Keményen bírálta Prága
csehszlovakista politikáját, Szlovákiának pedig autonómiát követelt: „Mi tizenhat év óta azon
az állásponton vagyunk, hogy
Szlovenszkó autonómiáját ki
kell vívnunk.” Parlamenti felszólalásaiban, interpellációiban a kisebbségi lét minden szegmensével
foglalkozott.
Az 1930-as évek közepén Közép-Európában politikai szempontból új szelek kezdtek el fújdogálni. A térségben megnőtt az
Adolf Hitler vezette Németország politikai és gazdasági befolyása. A magyarellenes éllel létrehozott kisantant meggyengült. A
változó helyzetben a csehszlovákiai magyar pártrendszert is új kihívások érték. 1936 elején a Magyar
Nemzeti Párt vezetése úgy ítélte
meg: elérkezett az ideje a választásokon a magyar kisebbség szavazatainak nagy részét besöprő
két magyar politikai erő fúziójának. Ezért a párt vezetése felhívást
tett közzé, amelyben a magyar politikai csoportosulások egyesítésére szólított fel. A nemzetiek kezdeményezését buzgón támogatta Magyarország kormánya is. A
szlovák és német tagozattal is rendelkező Országos Keresztényszo-

cialista Párt vezetősége és tagsága, kemény viták után, végül szintén a fúzió mellett döntött. 1936.
június 21-én Érsekújvárott a két
párt egyesülésével megszületett az
Egyesült Magyar Párt. Az új szerveződés elnöke Jaross Andor, ügyvezető elnöke pedig Esterházy János lett.
Esterházy az új szerepkörében
hatalmas energiával látott munkához – bejárta Szlovákia csaknem valamennyi magyarok által
lakott települését. Közben elérkezett a Csehszlovákia szempontjából oly kritikus 1938. év. A müncheni egyezmény után, a Szudéta-vidék Németországhoz csatolásával megszűnt az I. köztársaság.
1938. november 2-án az első bécsi döntés értelmében Magyarország mintegy 12 000 km2 területet kapott vissza Csehszlovákiától. A felvidéki magyarok döntő többsége visszatért az anyaországhoz. Ám az is nyilvánvalóvá vált, hogy mintegy 60–70 ezer
magyar továbbra is kisebbségi sorban marad. November 6-án Esterházy az Új Hírek című lapban
szózatot intézett a szlovák földön
rekedt, nyelvszigeteken élő magyarokhoz. Ebben bejelentette,
hogy nem hagyja cserben a szlovákiai magyar kisebbséget, hanem ezen „megpróbáltatásokban megedzett, küzdelmekben
kipróbált sereg” élére áll. Dönté-
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se nagy meglepetést keltett, hiszen
Magyarországon tárca nélküli miniszteri posztot ígértek neki.
Esterházy gróf a teljesen megváltozott körülmények között is
hatalmas vehemenciával látott
munkához. 1939 elején az immár
autonóm Szlovákiában kidolgozta a Magyar Család és a Magyar
Házak programját. Ezzel kapcsolatban így írt a Felvidéki Magyar Hírlapban: „… a szétszórtság (…) csak akkor nem jelenti a nemzeti erő széthullását, ha
Pozsonytól Nagyszőllősig minden magyar szív egy ütemre dobog, minden magyar akarat egy
irányban hat és érvényesül, ha
minden magyar kezet testvéri szorításra hozunk össze, ha
a társadalmi összefogást intézményesen is megvalósítjuk.” Sokat tett a szlovákiai magyar sajtó és kulturális élet újjászervezéséért. Ugyanakkor az időközben
önállóvá vált Szlovák Állam parlamentjében egyedüli magyar képviselőként védte a magyar kisebbség érdekeit. Sohasem vált a náci
ideológia szekértolójává. A második világháború kirobbanása idején tevékenyen részt vett lengyel
menekültek segítésében; védelmébe vette a totalitárius Szlovákiában üldözött magyarokat, szlovákokat, cseheket, zsidókat.
Politikai pályafutásának egyik
nagy pillanata 1942. május 15én érkezett el. E napon a pozsonyi parlamentben a szlovákiai zsidók deportálásáról szóló törvényről szavaztak a képviselők. A törvényhozásban egyedül gróf Esterházy nem szavazott a zsidók kitelepítését előirányzó 68-as törvény
mellett. Pedig cselekedetének indoklása alkalmával egyebek mellett az alábbiakat mondta Martin
Sokolnak, a parlament elnökének:
„Legfiatalabb korom óta mindig
zsidóellenes beállítottságú voltam, és az is fogok maradni, ami
ellenben nem jelenti azt, hogy
szavazatommal hozzájáruljak
egy olyan törvényhez, mely minden isteni és emberi jogot lábbal
tipor.” Magatartása különböző
reakciókat váltott ki. A náci sajtó
tüzet okádott rá, ugyanakkor Németország szlovákiai nagykövete a
következőket mondta róla: „Aki
ma ilyet mer tenni, azt én Közép-Európa legbátrabb emberének nevezem”.

Esterházy János beszédet mond Kassa visszacsatolása alkalmából

1944 tavaszán Esterházy János memorandumban tiltakozott Magyarország német megszállása ellen. Hamarosan a Gestapo célkeresztjébe került, majd a
Horthy sikertelen kiugrási kísérlete után hatalomra került nyilasok
is hajtóvadászatot rendeztek ellene. 1944 karácsonyán Budapesten
letartóztatták, mert a Magyar Pártot nem volt hajlandó nyilas szervezetté átalakítani. A fogságból
azonban kiszabadult.
A szovjetek megérkezésével
párhuzamosan, a visszaállított
Csehszlovákiában azonnal megkezdődött a magyar kisebbség üldözése. Ez ügyben Esterházy felkereste Gustáv Husák belügyi
megbízottat, és tiltakozását fejezte ki az atrocitások miatt. Husák
azonban letartóztatta, és átadta
a szovjet NKVD-nek. Több más
pozsonyi magyarral együtt az oroszok Esterházyt Moszkvába hurcolták, ahol koholt vádak alapján
10 év munkatáborra ítélték. Az arhangelszki ólombányában súlyos
tüdőbetegséget kapott. Időközben Pozsonyban 1947 szeptemberében a Pozsonyi Szlovák Nemzeti
Bíróság Csehszlovákia felbomlasztása és a fasizmus kiszolgálásának
képtelen vádjával halálra ítélte. A
szovjetek 1949-ben szolgáltatták
ki a halálos beteg grófot a csehszlovák hatóságoknak. Hazatérése
után Mária húga és néhány ügy-

Amikor már csak egy szám

véd kezdeményezésére Klement
Gottwald köztársasági elnök a halálbüntetést életfogytiglanra módosította. Esterházy János raboskodott Ilaván, Lipótváron,
Jáchymovban és más börtönökben. Életének utolsó állomása az

Olomouc melletti mírovi börtön volt. Mária húga innen kapta
meg a börtönparancsnoktól 1957.
március 8-án az alábbi szövegű
táviratot: „Fivére ma meghalt,
hamvasztással temetjük.”
Pelle István
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A prágai bey története

(Arcképvázlat Blaskovics Józsefről)
A fiatal helyi kovácsmester első gyermekeként Ímelyen született,
1910. június 12-én. Igazi szerelemgyerek volt: édesapja mindössze tizenkilenc, édesanyja tizenhét éves volt a világra jövetele idején. Borzongató érzés volt számomra, hogy száz év múltán
megtekinthettem az anyakönyvben az eredeti bejegyzést, amelyről a helyi hivatalnokok kedvessége folytán másolatot is kaptam.
Gyermekkorát
ugyancsak
néhány véletlen esemény határozta meg: édesapja, orosz hadifogságba esvén, több évet Türkmenisztánban töltött, élményeiről gyakran mesélt serdülő fiának. Ugyanebben az időben a
sors úgy hozta, hogy nagyapja ekéje szántás közben középkori tatár fegyver- és edénytöredékeket fordított ki a földből. A
helyi legenda szerint a falu határában véres ütközetet vívtak a
betörő tatár seregek a velük rokon, ám a magyar király szolgálatában álló kunokkal. Annál is
inkább megmozgatta ez a történelmi esemény a fantáziáját,
mivel tudta, hogy az ő ereiben is
magyar, szláv és türk vér folyik:
családnevét a vesztes rigómezei
csata után a Dunán hajóval felfelé menekülő vízi horvát őseitől örökölte, míg Kaszan nevű
nagyanyja kun, anyai nagyanyja
Kajan lányként viszont avar-türk
származású. Ezek a gyermekkori
élmények erősítették meg benne az elhatározást, hogy a türkök történetének szentelje életét. Csakhogy az élet keményen
közbeszólt: édesapja fizetéséből
arra még futotta, hogy elvégezze a komáromi bencés gimnáziumot, viszont érettségijét követően munkába kellett állnia, így
segédtanítóként helyezkedett
el a csallóközi Alsónyárasdon.
Közben, biztos, ami biztos alapon –, hiszen ekkor tört ki a
nagy világgazdasági válság –
édesapjától elsajátította a kovácsmesterséget. Fél évszázad
múltán anekdotába ágyazva közölte velem, hogy valószínűleg
ő a világ egyetlen egyetemi tanára, aki még lovat is patkolt.
Hamarosan elvégzi a pozsonyi tanítóképzőt, viszont eredeti álmáról nem mond le: ön-

szorgalomból megtanul törökül, majd a későbbiekben elsajátít még hat türk nyelvet. Publikációs tevékenységét huszonegy éves korában kezdi, amikor
megjelenteti Fevlik Fikret Reggeli ima című novellájának magyar fordítását. Ezt követően kisebb-nagyobb rendszerességgel közli írásait a török kultúra
és irodalom témaköréből. Első
szakmai próbálkozása teljes katasztrófával végződik: a harmincas évek elején ugyan jelentkezik a prágai Károly Egyetem Orientalisztikai szakára, de nem
veszik fel. Évtizedekkel később
mosolyogva emlékszik vissza
élete e kudarcára: olyan csehül
állt a cseh nyelvből, hogy még a
felvételi kérdéseket sem értette
meg. Ekkor még aligha sejtette,
hogy épp e patinás intézmény
professzora lesz. Viszont eközben megismerkedik egy csinos
prágai lánnyal, Annával, akit hamarosan feleségül vesz. E nagyszerű asszony nemcsak követi
férjét a Csallóközbe, de a kedvéért magyarul is megtanul. Négy
gyermekük születik.
Blaskovics József számára a
reménysugár az 1938-as impériumváltást követően villan fel:
először matematika-fizika szakos tanári diplomát szerez a szegedi egyetemen, majd 1943-tól
a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen Germanus
Gyula, Németh Gyula és Fekete Lajos tanítványa lesz. Különösen ez utóbbi van nagy hatással az életére: ő fejtette meg
az egyik, tájainkon gyakran előforduló írásmódot, a szijákatot
(siyokat). Tudni érdemes, hogy
a középkori Oszmán Birodalomban a díván volt az általánosan
elfogadott, viszont a soknemzetiségű államban más írást is

alkalmaztak. A szíjákat jellemzője, hogy a magánhangzókat
csak elvétve alkalmazza, a tulajdon- és közneveket nem különbözteti meg, sőt az egyes szavak egybe- és különírását sem
tartja be, aminek eredménye,
hogy még ismert szöveg esetén
is nagy nehézségekbe ütközik
annak értelmezése. Blaskovics
József életében ennek a gyakorlati alkalmazása a múlt század hatvanas éveiben következik be. Közben a második világháborút követően szülőföldje
ismét Csehszlovákiához kerül.
A magyar iskolák bezárása miatt – 1938-tól a galántai polgári iskola tanára volt – elveszti állását. Rendkívüli szimatának köszönhetően a pozsonyi Egyetemi Könyvtárban helyezkedik el.
Igaz, hogy csak segédraktárosként alkalmazzák, viszont hozzájut a az itt őrzött középkori török okiratokhoz, amelyeket rövid úton megfejt. Az erről szóló könyvet egy arab- és
perzsaszakértő kollégájával közösen másfél évtized múltán
adja ki Arabischen, türkischen
und persische Handschriften
der Universitätbibliothek in
Bratislava címen, amivel a középkori török kéziratok első
szlovákiai feldolgozójává válik. A háborút követő zaklatott
időszakban is a turkológián jár
az esze: ismét szerencsét próbál
a Károly Egyetemen. Ezúttal sikerrel: 1949-ben megszerzi turkológusi diplomáját. A következő évben megvédi doktorátusi disszertációját A Magas Porta okiratai Kassa város hódoltságáról, a kassai és erdélyi adólevelek feldolgozásával. Ezt követően felgyorsulnak az események: megbízzák őt, hogy Rákos
Péterrel együtt megalapítsa a

hungarológiai tanszéket, majd
rá hárul a turkológiai szeminárium megszervezésének a feladata is, amelyet huszonnyolc éven
át, egészen nyudíjba vonuláság
betölt. Már maga a kinevezés is rendhagyó: az illetékes
szakbizottság órákon keresztül
vitzatkozik arról, hogy melyik
megbízatás a legmegfelelőbb
a számára. Eközben a korelnök
elbóbiskol, majd amikor felriadva azt látja, hogy még mindig
nem került sor a szavazásra, azzal a mentőötlettel áll elő, hogy
azért nem lenne rossz megkérdezni ezt a Blaskovicsot, hogy ő
melyik megbízatást vállalná szívesebben. Az eredmény ismert:
ő a turkológia mellett teszi le a
garast. Oktatási segédanyag híján megírja a török nyelvtant,
amelyet a későbbiekben több
külföldi egyetemen is használnak. Kénytelen azt is tudomásul
venni, hogy még az anyaországban sincs modern irodalomtörténet. Blaskovics professzor elsőként dolgozza fel 1953-ban a
legutóbbi száz év török irodalmát, amelynek úttörő jellegét
bizonyítja, hogy több nyelvre is
lefordítják.
Az 1957. évi turkológiai
kongresszuson, amelyet a Török
Tudományos Akadémia megalapításának huszonötödik évfordulóján rendeztek, akkora sikert arat előadásával, hogy
megválasztják az akadémia tiszteletbeli tagjának. Tevékenységével a hódoltság alatti területek legnagyobb szakértőjévé válik, olyannyira, hogy erről
a korról az ankarai és isztambuli
egyetemen is ő ad elő.
A hatvanegy miskolci török
oklevél feldolgozása 1961-ben
a szenzáció erejével hat. Ezzel
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nemcsak a kandidátusi fokozatot, majd a docensi kinevezést szerzi meg, de vendégprofesszorként a világ négy táján
tárt karokkal várják: ő ismerteti meg a jövendő turkológusokkal a berlini, moszkvai, budapesti és bukaresti egyetemeken
a hódoltság irodalmát. Az 1961es év egyébként is döntővé válik életében: ekkor sikerül feldolgoznia a rimaszombati török
okiratokat. Ezek különlegessége, hogy valójában kétnyelvűek: első oldalukon – a Fekete Lajos által megfejtett - szíjákattal
írt szöveg található, míg hátoldalukon – hogy a városatyák ne
feledjék, mit intéztek a pasánál
– magyar feljegyzések vannak.
1982-ben a budapesti
Magvető Könyvkiadó kiadja
a Tárih i Üngürüszt, az állítólagos magyar ősgeszta török
fordításának feldolgozását. E
műről tudni érdemes, hogy
eredetileg Vámbéry Ármin
hozta haza, de az első részlet felolvasása a Magyar Tudományos Akadémián akkora vihart kavart, hogy félbehagyta a munkát. A fő vád az volt,
hogy a szultán számára készí-

tett kompilátum, aminek csekély a történelmi értéke.
Magyarországon már maga
a kiadás is akkora botrányt okozott, hogy Blaskovics professzor
el sem ment az 1982-es Könyvhéten megrendezett bemutatóra. Meg kell hagyni, nagy huncut volt az „öreg”: az 1980-as interjú alkalmával elmondta, milyen kalandos úton került Isztambulból hozzá a kézirat.
E kiváló elme személyes tragédiája, hogy épp főműve, a
Kegyes szultánok és a nagyságos Rákóczy fejedelmek levelezése a Kassai Királyság ügyében
nem jelent meg. Ugyan a prágai
Odeon Kiadó megrendelte a hódoltság végének háromszázadik évfordulójára, viszont a kész
kéziratot anyagi háttér hiányára hivatkozva visszaadta. Ami a
legtragikusabb az ügyben: azóta ez az értékes, feldolgozott
anyag ismeretlen helyen található, csak remélni lehet, hogy
nem kallódott el örökre. Ebben
nekem is megvan a magam felelőssége: utolsó találkozásunk
alkalmával, 1990 márciusában
a kezembe nyomta azzal, hogy
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ő már a kiadást nem éri meg,
így rám bízza. Én, a magyarországi és a hazai könyvpiac ös�szeomlása láttán nem mertem
elvinni. Soha nem bocsájtom
meg magamnak, hogy visszaadtam neki. Annál is inkább, mivel öt év múltán – a támogatási rendszer beindulásával lehetővé vált a kiadása. A somorjai
Méry Ratio Kiadó – amelynek
éveken át megbízott vezetője
voltam - be is sorolta a tervébe.
1995-ben tűvé tettük a lakást és
a pincét, sehol sem találtuk. Felesége, Anna asszony csak arra
emlékezett, hogy férje több ládányi könyvet és talán néhány
kéziratot is az érsekújvári Thain
János Múzeumba küldött, valamint, hogy a halála előtt többen
is jártak nála. Talán e látogatók
közül az egyiknél található meg
a pótolhatatlan kézirat. Egyébként szakavatott kezekre lesz
szükség, ugyanis csehül íródott,
amit magyarra még le kell fordítani. Végül a kiadó tulajdonosával, Méry Gáborral úgy döntöttünk, hogy azzal tisztelgünk
Józsi bácsi előtt meg nem ért
nyolcvanötödik születésnapja
alkalmából, hogy folyóiratok-
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ban, évkönyvekben megjelent
írásait, a vele készített utolsó riportot, mindazok visszaemlékezéseit, akik közel álltak hozzá,
emlékköny formájában jelentetjük meg. Így született meg
a Blaskovics főcímet viselő karcsú kis kötet, amelynek legfőbb
erénye, hogy a Kárpát medencei ótörök helység- és személynevek megfejtését is tartalmazza.
Bár a középkori török diplomácia szakértője volt, foglalkozott a türk népek őstörténetével, az avar, óbolgár, kun, valamint türk személy- és helységnevekkel – ide tartozik épp szülőfaluja is -, a magyar és a cseh
nyelvben előforduló török jövevényszavakkal. Életében harmincnál több könyve, csaknem
kétszáz tanulmánya jelent meg.
A sajátjairól mindig kitüntetett figyelemmel gondoskodott: a Csehországba száműzött magyarok gyermekei számára a prágai Magyar Kultúra keretén belül huszonnyolc
éven át nyelvkurzusokat szervezett, amelyeken mintegy tizenkétezer hallgatója végzett.
Az értékeink iránt nyitott, mintegy hatszáz cseh értelmiségit
– irodalom-, művészet- és zenetörténészeket, műfordítókat
– vezetett be édes anyanyelvünk titkaiba. Ehhez a tankönyveket is megírta. A Normatívní
gramatika madarčiny című
munkáját több külföldi egyetemen tankönyvként használták.
E reneszánsz műveltségű
tudós élete nyolcvanéves korában zárult le: 1990. július 6.-án,
Husz János mártírhalálának ötszázhetvenötödik évfordulóján
hunyt el prágai otthonában.
Bey, azaz úriember volt a
szó legnemesebb török értelmében: soha senkit nem bántott, csak magyarságát, az emberséget és a tudományt szolgálta. A múlt feltárásával napjainkban még alig értékelt szolgálatot tett a nemzetek megbékéléséért, azért a jövőért, amely
reményeink szerint elviselhetőbb lesz a jelennél. Nagy a mi
adósságunk irányában: kötelességünk megismerni műveit, tevékenységét. Csak mi leszünk
gazdagabbak általa. Hogy tudjuk, honnan jöttünk, kik vagyunk, és mennyire van jövőnk.
Ozogány Ernő
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Szakvélemény a Történelem a gimáziumok és
a középiskolák 1. osztálya számára írt tankönyvről
(Bada, Michal–Bocková, Anna–Krasnovský, Branislav–Lukačka, Ján–Tonková, Mária:
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 2011.)

Alapvető, koncepcionális
megállapítások:
(1) Elfogadhatatlan és sajnálatos, hogy az itt taglalt tankönyv szakít azzal a gyakorlattal, hogy a szlovákiai magyar
közösség szakemberei (történészek, tanárok, tankönyvszerkesztők) készítenek szlovákiai magyar történelemtankönyveket.
Indoklás: A szlovákiai magyar történelemtankönyv-írás
(melynek kezdetei visszanyúlnak az 1960-as évekig, ld.
pl. a Pedagógiai Kutatóintézetben Párkány Antal, Kissling
Eleonóra és mások munkásságát) kezdettől, és 1989 után
is, magyar és szlovák szakemberek fejlesztő együttműködésén alapult. Ez a tankönyv
szembe megy a szlovákiai
magyar szakemberek közreműködésével készülő korszerű történelemtankönyvek koncepcionális igényével.
Szakmai-tartalmi
megállapítások:
(2) Megállapítható, hogy
az itt taglalt tankönyv tartalmi szempontból megfelel a
gimnáziumok és középiskolák

számára jelenleg meghatározott ,,ISCED 3 Dejepis” követelményeinek.
(3) Megállapítható ugyanakkor, hogy a tankönyv nem
felel meg azoknak a didaktikai elvárásoknak, amelyeket
az ,,ISCED 3 Dejepis” szerzői határozottan és részletesen megfogalmaztak; itt elsősorban és összefoglalóan
a tudásközpontú tanulásról
a kompetenciaalapú tanulás
irányába való elmozdulás hiányát lehet felróni.
(4) Megállapítható, hogy
tartalmi és formai szempontból a tankönyv magyar fordítása 99%-ban az eredeti szlovák tankönyv fordítása, vizuális-szerkezeti
szempontból
100%-osan a szlovák eredetit tükörszerűen követő szerkesztése. Az egyetlen eltérés a
magyar nyelvű tankönyv 272273. oldalán található földrajzinév-regiszter.
(4.1) Az előző ponttal kapcsolatban
megállapítható,
hogy szakmai és nyelvi szempontból a tankönyv magyar
fordítása és lektori ellenőrzése nagymértékben megfelel a
magyar tannyelvű gimnáziu-

mok és középiskolák igényeinek és színvonalának.
(5) Megállapítható, hogy a
tankönyv a történelmi eseményeket, benne a magyar történelem is (ld. VI. fejezet: A
középkori Magyar Királyság,
128-159.) szláv ill. szlovák
szempontból tárgyalja.
Indoklás: A taglalt tankönyv az összes történeti eseményt szláv ill. szlovák szempontból értelmez, a történeti események hangsúlyait a
szlávok ill. a szlovákok történelmére helyei, miközben
a könyvben aránytalanul kevés helyet kap a magyar történelem. Ez a jelenség hangsúly a tankönyv összes didaktikai összetevőjében megnyilvánul, tehát a leíró szövegen (pl.
137-138., 148-149.), a forrásokban (Dubnicai krónika,
131., Nagyszombat privilégiuma, 137.), a térképeken (pl.
133., 140.) és a képanyagban is (pl. nyitrai vár, 129.).
Ez a jelenség visszatérés az
1950-es évekbe, és merőben idegen a mai magyar történelemtankönyvek szemléletétől. Az itt taglalt tankönyv a
történeti jelenségeket leszűkí-

ti a szlovák szempontból releváns eseményekre és földrajzi
térre, ami ellentében van azzal, hogy a magyar közoktatás
történelemtanítása kitekint az
egész Kárpát-medencei magyar vonatkozású eseményekre és térségre. Ennek az elvnek az alkalmazása oda vezet a tankönyvben, hogy olyan
részek hiányoznak a könyvből, amelyek hagyományosan
minden magyar nyelvű történelemtankönyvben szerepelni szoktak. Néhány példa a
hiányok közül: a magyar őstörténet, Szent László és Könyves Kálmán uralkodása, a tatárjárás és az oligarchák időszaka, a Hunyadiak törökellenes küzdelmei, a Nándorfehérvár melletti jelentős diadal, a Jagellók kora, a történelmi mérföldkőnek számító
mohácsi csata csak egy mondattal szerepel, hiányos a három részre szakadt ország története, Erdély jellemzése, a
török kor, Rákóczi szabadságharca is mellékes, és az 1711
utáni időszak is hanyagul kezelt téma.
(5.1) Az előző ponttal kapcsolatban
megállapítható,
hogy a Szlovák Köztársaság
mai határainak berajzolása
a 11. vagy 16. századi geográfiai állapotot rögzítő térképekre súlyos szakmai hiba.
(Ld. 133., 234.) Ugyanennek a geográfia leszűkíésnek
az eredménye, mintha a reformáció és az ellenreformáció csak a mai Szlovákia területén zajlott volna, a 172. oldalon lévő térkép pedig egyenesen hibás.
(6) Számunkra elfogadhatatlan, hogy a magyar tanulók
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ebből a tankönyvből nem ismerhetik meg őseik múltját.

szlovák nyelvű térképek szerepelnek.

Indoklás: A könyv szinte sugallja, hogy az események csak a mai Szlovákia területén, csak a szlovák személyiségek körül forogtak, s ha
magyarul tanulhatjuk is történelmünket, annak nagy részét hivatalosan is kihúznák a
tananyagból. Ezzel kapcsolatos, hogy sok esetben alapforrások hiányoznak a tankönyvből, amiket másod- illetve
harmadrendű forrásokkal helyettesítettek. A magyar történelmi törzsszöveg hiányosságából adódik, hogy a fontos
források, amelyeket elemezni lehetne, nem kaptak helyet a könyvben. A könyv kizárólag szlovák szempontból
vizsgálja az egyes témákat,
sok esetben manipulált módon, így a könyvet még a szlovák tanulóknak sem javasoljuk. A könyv születése mögött
egy olyan törekvést vélünk felfedezni, ami a szlovák és magyar közösség közeledését
úgy kívánja megoldani, hogy
az utóbbi ne ismerje meg valódi múltját, helyette egy manipulált verziót kapva hosszútávon hajlandó legyen identitását feladni.

Indoklás:
A
szerkesztők egy az egyben, változtatás nélkül átemelték a szlovák nyelvű térképeket a magyar nyelvű tankönyvbe (néhány kivételtől eltekintve, amikor a térképhez magyar nyelvű jelmagyarázatot illesztettek), ami visszalépést jelent az
1950-es évekbe, mivel akkoriban volt ez eljárás a csehszlovákiai, egyébként magyar
nyelvű tankönyvekben. Ebben
az értelemben a tárgyalt könyv
kétnyelvű tankönyvnek számít,
miközben semmilyen pedagógiai ok nem indokolja, hogy a
térképeken a települések, folyók, közigazgatási egységek
stb. szlovákul szerepeljenek.
Megjegyzendő, hogy 1989
után a szlovák eredetiből fordított tankönyvekben mindig
magyarra fordított térképek
szerepeltek (ld. pl. az Orbis
Pictus sorozatot). A mostani torz helyzetből két probléma adódik. Egyfelől semmilyen pedagógiai cél nem indokolja, hogy a magyar tanulók szlovák nyelvű történelmi térképekkel dolgozzanak.
Másfelől: ha a tankönyvszerzők azt feltételezik, hogy a térképek csupán illusztrációként
szolgálnak a könyvben, és a
tanulók nem fognak ténylegesen dolgozni a térképekkel,
akkor a térképeknek megszűnik a pedagógiai funkciójuk.

Didaktikai-módszertani
meglátások:
(7) Megállapítható, hogy
a
tankönyv
módszertanilag nem folytatja azokat a progresszív szlovákiai
történelemtankönyves fejlesztéseket, amelyek 1989 után
történtek.
Indoklás: Az 1989 után
Szlovákiában megkezdődött
történelemtankönyv-fejlesztő folyamat értelmében egyfelől fokozatosan csökkent a
törzstananyag, másfelől javult
a tankönyvek didaktika apparátusa. Ld. pl. az Orbis Pictus
Kiadó által jegyzett sorozatot, vagy a SPN magyar nyelvű tankönyveit 2006-ból és
2007-ből.
a

(8) Elfogadhatatlan, hogy
tankönyvben 100%-ban

(9) Elfogadhatatlan, hogy
a tankönyv Olvassuk el, nézzük meg! c. rovataiban 100%ban szlovák nyelvű ajánlott
szakirodalom szerepel.
Indoklás: A szerkesztők egy
az egyben, változtatás nélkül átemelték az eredeti szlovák tankönyvben közölt szlovák nyelvű ajánlott irodalmat
a magyar nyelvű tankönyvbe.
Teljességgel életszerűtlen,
és semmilyen pedagógia céllal nem indokolható, hogy a
könyv a tanulóknak szlovák
nyelvű irodalmat ajánljon. A
helyzetet súlyosbítja, hogy az
ajánlott irodalom között szlo-

vák történeti szakkönyvek és
-folyóiratok szerepelnek (pl.
91., 95., 115.), amelyeknek nemcsak beszerzése nehéz, hanem értő elolvasása is
meghaladja az átlagos szlovák és magyar tanulók szándékát és képességét.
(10) Elfogadható az a
mód, ahogy a tankönyv a
földrajzi nevek kétnyelvűségét
kezeli a 272-273. oldalon, A
tankönyvben található földraji
nevek szótárában.
(11) Ugyanakkor elfogadhatatlan az a mód, ahogy a
tankönyv a földrajzi nevek kétnyelvűségét a tankönyv belsejében kezeli.
Indoklás: Elfogadhatalan
és semmilyen pedagógiai elvvel nem indokolható, hogy a
tankönyv teljes terjedelmében:
tehát a leíró szövegben, valamit a didaktikai apparátusban
(forrásokban [pl. 147., 233.],
kérdésekben,
feladatokban
[pl. 127.7], képaláírásokban
[pl. 71., 228.] és térképeken)
kezeli. A tankönyv azt az elvet követi, hogy a folyamatos
szövegben előforduló földrajzi neveket a magyar megnevezés után zárójelben szlovákul közli, általában egyszer, az
első alkalommal, miközben a
szabály nemcsak a mai Szlovákiában, hanem az egyéb
(pl. nyugat-európai) földrajzi
nevekre is vonatkozik. A földrajzi neveknek ebben a tankönyvben tapasztalt közlési
formája feleslegesen bonyolulttá és terheltté teszi a szöveget, és nem szolgál semmilyen
pedagógiai célt. Példa az efféle közlés túlzó mértékére a 38.
vagy a 112. oldal, ahol a szöveg kb. 10%-a szlovák földrajzi nevekből áll – olyan szövegekben, amely szövegek eleve igényes nyelvezetűek, és
amely szakszövegek amúgy
is sok latin vagy görög szakkifejezésekkel vannak megtűzdelve. Mindennek az a következménye, hogy a tanulóknak
egy bonyolult, zárójeles betoldások tömkelegével megtűzdelt szöveget kell feldolgozni-
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uk. Ez a kihívás csak a magyar
anyanyelvű tanulókat érinti,
vagyis nekik nemcsak a szöveg megértésével kell megküszködniük, hanem a földrajzi nevek túlzsúfoltságával is. A
pedagógiai praxisból tudható,
hogy a tanulók legtöbbször
nem a folyamatos szövegben
tanulják a földrajzi nevek szlovák megfelelőit, hanem külön,
a tankönyv végén található regiszterből.
(12) Nem kielégítő a
tankönyv didaktikai appa‑
rátusnának jelentős része.
Indoklás: A tankönyv didaktikai apparátusának jelentős része nem esett át szakszerű taxonomizációs átalakításon. A didaktikai apparátus
a tankönyvnek minden olyan
egységét és vonatkozását jelenti, ami a tananyag tényleges megtanulását segíti elő.
A taxonomizációnak érintenie kell(ett volna) a tankönyv
leíró szövegétől kezdve a forrásközlés módján át, továbbá
a kérdéseken és feladatokon
át a képfeliratokig mindent.
Jelen tankönyvben mélyebb
elemzés nélkül is megállapíthatóak a didaktikai apparátus
alábbi hiányai: (i) a túl hos�szú mondatok és az idegen
szavak igen nagy frekvenciája; (ii) a kérdések és a feladatok keveredése, tisztázatlansága (pl. 102.1, 105.2. 106.4);
(iii) továbbá az, hogy a kérdések és a feladatok rendszerint a legalacsonyabb kognitív szinteken állnak, azaz egyszerű igen-nem feleletet várnak a tanulóktól, vagy a tankönyvszerzők nem fogalmazzák meg világosan, hogy a
feladatok megoldásával kapcsolatban milyen cselekvést
várnak el a tanulóktól.
Summa summarum: A tárgyalt tankönyv a magyar tannyelvű iskolák számára nem
alkalmas, annak magyar tannyelvű iskolákba való bevezetése ellen határozottan tiltakozunk.
Mgr. Vajda Barnabás, PhD. ,
PhDr. Deák Irén, Mgr. Elek József
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Pályázati értékelés

Szülőföldön Magyarul
Beszámoló a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és
taneszköz-támogatási pályázat lebonyolításáról
A „Szülőföldön Magyarul“ oktatási-nevelési pályázatot Magyarország a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvénye 14.§ (1) bekezdése alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a 2010/2011-es
tanévre 2011. május 4-én írta ki a határon túli magyar oktatásban részesülő kiskorúak támogatására. A pályázati feltételek az idén először voltak egységesek az Erdélyi, Felvidéki, Drávaközi, Vajdasági, Kárpátaljai és Muravidéki régiókban. Ezek szerint minden támogatottnak egyénileg kell pályáznia, így minden családhoz közvetlenül jut el a támogatás. Egyedül Szlovákiában volt ez eddig másképp, mivel a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének alapszervezetein keresztül történt a támogatás felhasználása, amelyet a Pázmány Péter Alapítvány koordinált. A pályázat jelenlegi meghirdetése tehát nagyobb aktivitást vár a szülőktől, és az ösztöndíjak hasznosulásánál is nagyobb társadalmi hatást remél.
Szlovákiában idén a pályázatok lebonyolításával a BGA
Zrt. a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségét bízta
meg, mint az oktatásban tevékeny szerepet vállaló országos
hatókörű szakmai és civil szervezetet. Mivel a pályázat benyújtásának határideje 2011.
június 30. volt, ezért a tájékoztatásra, informálásra nagyon
rövid idő maradt. Az SZMPSZ
május 31-ig elkészítette és hozzáférhetővé tette a pályázati
adatlapokat és a kitöltési útmutatót, amelyekhez nyomtatott formában az iskolákban
lehetett hozzájutni, de elektronikus formában is letölthetőek voltak az űrlapok a www.
szmpsz.sk honlapról. A sajtó is
informált a pályázat újszerű
beadási lehetőségéről. Ennek
eredményeképpen összesen 47
817 pályázó kérvénye érkezett
be a feldolgozó irodába, ami a
felvidéki magyar oktatási intézmények tanulóinak 89%-a.

SZMPSZ komáromi címére, de
lehetőség volt csoportos beküldésre is az iskolákból.

A pályázható ösztöndíj-támogatás összege az óvodások, alapiskolások és középiskolások számára 22 400 Ft-nak
megfelelő euró, a főiskolai hallgatók részére pedig 2 800 Ftnak megfelelő euró volt. A pályázatot egyénileg postai úton,
ajánlva lehetett elküldeni az

A pályázati kiírásban szerepelt, hogy a 2011. június 30ig 18. életévüket betöltött pályázók egyéni elbírálásban részesülnek. A 18 éven aluliak kérelmeit a BGA Zrt. kuratóriuma első körben elbírálta, és
amennyiben volt már megnyitott számlájuk, október 17-én

Szeptemberig négy adatfeldolgozó központban rögzítették a munkatársak a pályázatokat, intézték a hiánypótlásokat: Komáromban, Galántán,
Füleken és Kassán. A pályázatokhoz mellékletként szükséges volt csatolni a pályázó
gyermek születési anyakönyvi
kivonatának és a szülő személyi igazolványának fénymásolatát, az iskola/óvoda igazolását
arról, hogy a gyerek magyar
tannyelvű osztályba jár, illetve,
hogy a magyar óvodába járó iskolaköteles gyermeket magyar
tannyelvű iskolába íratták be.
Amennyiben a pályázat nem
volt teljes, levélben hiánypótlásra szólítottuk fel a pályázót.
Az elutasítás oka leggyakrabban a kései postai feladás volt.
Hasonlóan el kellett utasítani a
hiányos pályázatokat.

átutalta számlájukra az ösztöndíjat. A 18 éven felüliek és a
hiánypótlásra várók pályázatai
viszont csak később, december
folyamán kerültek elbírálásra.
Ez volt az oka annak, hogy nem
egyszerre kapta meg mindenki
a támogatást. A második körben elbíráltak ösztöndíjai csak
január 31-én lettek átutalva,
sajnálatos módon a forint árfolyamromlása miatt euróban

ez már kevesebb volt, mint az
első körben elfogadottaké.
Akik a tömeges átutalásig
nem nyitottak számlát, azok
már csak készpénzben vehették fel az összeget az OTP
bankfiókokban. A pénzfelvételi lehetőségről folyamatosan tájékoztattuk az érintetteket, a hatékony információszolgáltatáshoz felhasználtuk
az internetet és a sajtót. Sok-

Néhány statisztikai adat az elfogadott pályázatok számáról:

ban segítették munkánkat az
iskolák vezetői, akik kérésünkre eljuttatták a kiértesítő leveleket a pályázókhoz. A pályázatok teljes lebonyolítása és a pályázati díjak kifizetése február
végén ért véget.

Megítélt nevelési‐oktatási ösztöndíjak
száma
47289
Pedagógusfórum
Megítélt hallgatói ösztöndíjak száma
186
Összes megítélt ösztöndíj
47475
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A nevelési-oktatási pályázaton ösztöndíjat kapott tanulók
intézmények szerinti kimutatása:

Intézménytípus

Megítélt pályázatok
száma

Óvoda
Alapiskola
Gimnázium
Szakközépiskola
Speciális iskola
Összesen

Diákok összlétszáma a
2010/11‐es tanévben

7685

Részvételi arány

8602

89%

30953

96%

29609
Sokan kérdezték, miért
kell az OTP-ben számlát nyit4337
80%
3458
niuk? Valóban, a pályázati ki8048
70%
5666
írás szövegében még nem sze1304
67%
871
repelt a kifizetés módja, mivel
a pályázat kiírásakor még csak
53244
89%
47289
körvonalazódott a BGA megállapodása az OTP-vel. A pályá- ben is átvehette a támogatást. tók kis száma lehetett az oka tó azzal is, hogy a középiskozati díjak átutalásával, kifize- Fontos megjegyezni, hogy a kö- az alacsony részvételi arány- lások szüleinek többsége már
nem ápol olyan szoros kapcsotésével a BGA Zrt. kizárólag az vetkező évi pályázások során a nak.
OTP Banka Slovensko a.s. ban- már megnyitott számla szolgálA legnagyobb mértékben latot az iskolával, mint az alapkot bízta meg. Valamennyi ha- hat a további ösztöndíjak foga- az alapiskolások lettek támo- iskolák esetében.
táron túli régióban az OTP a dására.
gatva, ők küldték be a legnaAz egyes járásokban ma„Szülőföldön Magyarul“ pályágyobb arányban a pályázatot. gyarul tanuló diákok száma
zatok lebonyolító partnere. Az
Ez annak köszönhető, hogy az egyenesen arányos a járásokNéhány statisztikai adat az
OTP Szlovákia területén találiskolákban jó volt a tájékozta- ban élő magyarok számával.
elfogadott pályázatok számáható bármelyik bankfiókjában
tás és az osztályfőnökök, szü- A nehéz szociális és gazdasáról:
lehetett számlát nyitni az öszlői közösségek és az iskolave- gi helyzetben levő régiókból
töndíj fogadására. A számla- l Megítélt nevelési-oktatási zetők jelentős részt vállaltak érkezett a legnagyobb arányú
ösztöndíjak száma: 47289
nyitás, számlavezetés és banka pályázatok lebonyolításá- igénylés, azokból a járásokból,
kártya
igénylés
ingyenes
az
ifmon- ahol a legnagyobb a munkanéll
Megítélt hallgatói
ösztön- ban.
A legnagyobb mértékben az alapiskolások
lettek támogatva,
ők Külön
küldtékköszönetet
be a legnagyobb
júsági Ready Konto számla esedunk mindazoknak, akik meg- küliség, szinte mindenütt 90%
díjak száma: 186
arányban
a pályázatot.
Ez annak köszönhető, hogy az iskolákban
jó volt a tájékoztatás és az
tében.
Felhasználható
a száml
Összes megítélt ösztöndíj: szervezték a csoportos bekül- fölött volt a pályázatok kihaszosztályfőnökök,
közösségek47475
és az iskolavezetők jelentős
vállaltak aa pályázók
pályázatoknálása.
lához
járó ingyenesszülői
diákutazádést,részt
elkészítették
silebonyolításában.
biztosítás és ösztönzésképnévlistáit,
informáltáka és
segíKülön köszönetet mondunk mindazoknak, akik
megszervezték
csoportos
A statisztikai adatokból
pen még a jó bizonyítvány feltették a szülőket a pályázatok látszik, hogy egyre kevesebbeküldést, elkészítették a pályázókAnévlistáit,
informálták és segítették a szülőket a pályázatok
hallgatók körében a pá- kitöltésénél. A középiskolások- ben vagyunk. Csökken a diámutatásakor évente pénzjutalkitöltésénél.
A
középiskolásoknál
a
részvételi
arány
kisebb
többségükben
összege
és volt.
mat is jóváírnak a diák számlá- lyázati díj alacsony
nál Ők
a részvételi
arány egyénileg
kisebb kok létszáma, fogynak iskoláa Szlovákiában
magyarul tanu- szüleinek
volt. Ők többségükben
jára.
Aki viszont
mégsem akart azzal
pályáztak.
Ez magyarázható
is, hogy a középiskolások
többsége már egyéninem ápolink. Az ösztöndíjprogram célló egyetemi
hallgaleg pályáztak. Ez magyarázha- ja, hogy ösztönözze a határon
élni
a lehetőséggel,
készpénzolyan
szoros kapcsolatot
az iskolával,
mintésazfőiskolai
alapiskolák
esetében.

A pályázók
szerinti megoszlása
a következőképpen
alakult:
A pályázók
járások járások
szerinti megoszlása
a következőképpen
alakult:
Járás
Pozsony
Szenc
Dunaszerdahely
Galánta
Vágsellye
Nyitra
Érsekújvár
Komárom
Léva
Nagykürtös
Losonc
Rimaszombat
Nagyrőce
Rozsnyó
Kassa
Tőketerebes
Nagymihály
Összesen

Benyújtott
pályázatok száma

Diákok összlétszáma a
2010/11‐es tanévben

Részvételi arány

388

563

69%

432

550

79%

10838

12892

84%

3278

3711

88%

1179

1231

96%

287

295

97%

4420

5438

81%

8419

9223

91%

2593

2799

93%

567

616

92%

2074

2225

93%

4483

4745

94%

túl élő magyar szülőket arra,
hogy magyar tannyelvű óvodákba, iskolákba írassák gyermekeiket. A támogatás magában nem fogja megoldani ezt
a gondot, de mindenképpen
ösztönzőleg kell, hogy hasson. Hasznosulásáról nekünk
kell gondoskodnunk, szlovákiai magyar szülőknek és pedagógusoknak.

Ez év márciusában kerül kiírásra a 2011/2012-es évi pályázat. Sokban hasonlít majd az
előző évi programhoz, a lebonyolításban azonban lesznek
változások. A leszűrt tapasztalatok alapján rugalmasabb tájékoztatásra készülünk, és bízunk
benne, hogy hasonló arányban,
vagy akár többen is kérvényezik
majd az ösztöndíjat.

1460

1566

93%

1346

1415

95%

1538

1589

97%

2452

2809

87%

1535

1577

97%

Továbbra is kérjük az iskolák, igazgatók és osztályfőnökök közreműködését, amely
nagymértékben befolyásolja a
támogatások zökkenőmentes
eljuttatását a pályázókhoz.

47289

53244

89%

Hanesz Angelika
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A magyar alapiskolák igazgatóinak állásfoglalása
Mi, a szlovákiai magyar alapiskolák igazgatói ezennel kijelentjük, hogy iskoláink a jövőben nem vesznek részt a Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny szlovákiai, az Exam testing kft. által szervezett változatában. Döntésünket sokévi, a magyar nyelvű feladatsorokért vívott eredménytelen küzdelem
után, a 2012. március 19-én lezajlott versenyfordulóra a szervező cég által elküldött botrányos, helyesírási és stilisztikai hibáktól hemzsegő, a magyar diákokat és pedagógusokat megalázó feladatsor váltotta ki.
A Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny feladatsorait a résztvevő országok saját hatáskörben állítják össze, összhangban a matematika tanterveivel. Ezt a munkát Szlovákiában a fent nevezett cég végzi. A versenyben résztvevő gyermekek (iskolák) nevezési díjat (3,- €/fő) fizetnek. Évek óta csökken a
versenyben résztvevő magyar iskolák száma, mert a szervezők nem fordítják le a szlovák nyelvű feladatokat magyarra. Helyettük ezt a munkát az érintett iskolák pedagógusai kénytelenek ingyenesen elvégezni, amennyiben diákjaiknak az anyanyelv használatát, s így az esélyegyenlőséget biztosítani kívánják.
Ahány iskola, annyiszor. És ingyen! Ezért aztán sok szlovákiai magyar iskola döntött úgy, nem vesz részt ebben a vetélkedésben, és a Kenguru Nemzetközi
Matematikaverseny magyarországi fordulójába kapcsolódik be.
Az idei évben az Exam testing kft. munkatársai úgy döntöttek, hogy az alsó tagozatos magyar diákok részére elkészítik a magyar fordítást. A többit nem
vállalták, mert szerintük a résztvevő magyar iskolák alacsony száma miatt a fordítás túl drága lenne. A feladatsor, amelyet az iskolákba elküldtek, minden pedagógiai elvnek ellentmond, s csak arra jó, hogy iskoláinkat, illetve diákjainkat lejárassa és elriassza az efféle megmérettetéstől. A szöveg a nyelvtani és stilisztikai hibái miatt hasznavehetetlen, értelmezhetetlen, a magyar nyelv helyes használatára irányuló pedagógiai munkánkat teszi tönkre. Az alsó tagozatos diákok számára az is gondot jelentett, hogy a teszteket az ábrákkal együtt szlovák nyelven kapták meg, s a magyar fordítás mellékletként, pusztán a feladatok szövegét tartalmazta külön papírlapon. A két dokumentum egyeztetése, majd a feladatok ez alapján való megoldása felesleges és értelmetlen terhet rótt tanulóinkra, megnehezítette, sőt lehetetlenné tette az amúgy is igényes feladatok megoldását.
A fentiek alapján kijelenthetjük, hogy a Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny szlovákiai, az Exam testing kft. által a magyar iskolák számára szervezett versenye csak a szlovákiai magyar iskolák, pedagógusok, és főként a diákok diszkriminációját szolgálja. Ennek fényében hoztuk meg döntésünket.
Az Intézményvezetők Országos Társulása nevében: Laboda Róbert, Bukovszky János, Morvay Katalin
Komárom, 2012. március 21.
(A levél szlovák nyelvű változatát az SZMPSZ elnöke, Pék László juttatta el az Exam testing kft.-nek.)
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Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Wekerle Sándor Alapkezelő pályázatot
hirdet a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására.
A pályázók köre
A pályázatot a határon túli magyar nyelvű oktatásban résztvevő, magyar nemzetiségű, 6–13. évfolyamon (alapfokú iskolában
vagy középiskolában) tanuló, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanuló, mint magánszemély adhatja be, ösztöndíj támogatás céljából.
A pályázat feltétele, követelményei
Pályázatot kizárólag olyan tanuló nyújthatja be, aki
– kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkezik és
– szociálisan hátrányos helyzetű
A felsorolt feltételek igazolására a pályázathoz az adatlapon kívül további igazoló dokumentumokat kell benyújtani.
Az adatlap és a mellékletek formanyomtatványai a www.
szmpsz.sk honlapról letölthetőek.
A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázatot papír alapon, postai úton két eredeti és egy másolati példányban példányonként összefűzve, zárt csomagolásban, az
alábbi címre kell benyújtani:
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Elektrárenská 2, P.O.BOX 49, 94501 Komárno
Kérjük, a borítékon tüntessék fel: „Ady Endre-ösztöndíj”
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 6.
A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2012. június 30.
A támogatottak által készített szakmai beszámoló benyújtásának határideje: 2012. július 15.
A pályázattal kapcsolatos, részletes információk megtalálhatók a
www.szmpsz.sk vagy a www.wekerle.gov.hu honlapokon.

SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL
Pályázati felhívás

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
2012. március 15-től meghirdeti a
„Szülőföldön magyarul” ösztöndíj-pályázati
felhívását a „nevelés, oktatási, valamint tankönyv
és taneszköz támogatás”, illetve
„hallgatói támogatás” igénylésére
a 2011/2012-es tanévre.
A pályázat célja:
a szlovákiai magyar
nyelvű oktatás és nevelés támogatása
– ösztöndíj-támogatás.
Pályázati határidő:
Jelen pályázati felhívás alapján a 2011/2012. tanévben igényelhető támogatásokra
2012. március 15. és 2012. április 30. közötti
időszakban folyamatosan lehet pályázni.
A 2012. április 30-a utáni postai bélyegzővel
beérkező pályázatok érvénytelenek.
További részletek a Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség honlapján: www.szmpsz.sk
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„Itt minden lelkekből épült kövekké”
(Katona Mihály)

A búcsi alapiskola névadója, Katona Mihály 1764-ben született Szatmárnémetiben. Tanulmányait szülővárosában kezdte, majd Debrecenben folytatta. Teológiai tanulmányai során előbb köztanítóvá, majd
seniorrá választották. A kor szokásaihoz híven megjárta a nyugat-európai egyetemeket is: Frankfurtban,
Lipcsében és Jénában tanult. Ott ismerkedett meg közelebbről a természettudományokkal, hogy majd
ezekben fejtsen ki úttörő munkásságot.
A türelmi rendeletet követően, 1796-ban az alakuló komáromi felső gimnázium kollégiumának igazgatója lett. Itt
kapcsolódott be a reformkor
közösségi életébe, itt ismerkedett meg Csokonaival is. Többek szerint ez időben a komáromi kollégium volt a Felvidék Mekkája. Valami azonban
mégis hiányozhatott Katona Mihálynak Komáromban,
mert amikor 1803-ban a búcsi
gyülekezet felkérte őt a lelkészi tisztségre, elfogadta az
ajánlatot, és haláláig, 20 éven
át szolgálta a búcsi gyülekezetet. Emellett komoly tudományos eredményeket ért el a
geográfiában is, szakemberek
szerint, ha nem magyarul, hanem akár latinul, vagy németül írja tudományos munkáit, akkor Humboldt helyett ma
őt emlegetnék, mert már őelőtte 20 évvel kialakította a fizikai leíró földrajz tudományos
alapjait.
Katona Mihály a lelkészi
hivatás és a tudományos kutatások mellett még közéleti megbízatásoknak is eleget
tett. 1811-ben kinevezték egyházkerületi tanácsbírónak és
aljegyzőnek, 1812-től haláláig pedig oktatási senior volt,
mintegy 50 iskolára ügyelt fel.
Tudományos munkái magyar nyelven jelentek meg.
Első, A föld matematikai leírása a világ alkotmányával
együtt című művének elöljáró beszédében Katona a nemzeti művelődés fölemelésének
szükségét hangsúlyozza. Ez a
mű 1814-ben jelent meg Szarka János, Katona apósa segítségével. Másik kiadott munkája, a Közönséges természeti földleírás halála után, fia, a

debreceni kórház professzora, a magyarországi himlőoltás bevezetője által jelent meg.
Érdemes egy részletbe beleolvasni az egyik könyvéből,
amelyből kiderül, mennyire
haladó szellemű volt: „Az emberek magok nem kevés változást okoznak a földfelszínen.
Gátakat vetnek a tenger és a
folyók elébe, kiszárítják a mocsárokat, elárkolják, és másfelé vezetik a folyóvizeket, és
mindezek által nagy változásokat okoznak a Föld felszínén, s ami nagyobb, magában
a klímában is”
Katona Mihály úttörő
munkássága óta a földrajztudomány tagadhatatlanul sokat fejlődött, a tudós számtalan megállapítása azonban ma
is elfogadott tételként szerepel. A mi dolgunk, hogy ránk
hagyott örökségét megőrizzük, ápoljuk és továbbvigyük.
„Önmagunkat becsüljük, ha
nemzeti művelődésünk kiválóságát nem engedjük a feledés homályába merülni.” – figyelmeztet dr. Szénássy Zoltán tanár úr. Ő volt a kezdeményezője annak, hogy iskolánk 1999-ben felvegye Katona
Mihály nevét. Tudatos volt a
választás, hiszen fontos, hogy
mindenki legyen tisztában elsősorban a saját szűkebb régiójának történelmével, természeti és kulturális kincseivel.
Érdekes jelenség, hogy
Szatmárnémetiben szinte senki nem tudott a város híres
szülöttjéről, amíg mi nem kerestük a kapcsolatot az együttműködés céljából. Ma már iskolai földrajzterem viseli nevét, a magyar gimnázium falán pedig tábla őrzi emlékét.

Mi, Búcson diákjainkat
arra próbáljuk ösztönözni,
hogy kövessék Katona Mihály
példáját. Az évente megrendezésre kerülő Katona Mihály
Napok keretében alkalmunk
nyílik újra és újra felidézni,
mennyi mindent tett csaknem
200 évvel ezelőtt, az akkori körülmények között a tudós lelkész a falusi közösségben az
egész nemzet felemelkedéséért. Jóleső érzés, hogy igyekezetünkben nem vagyunk magunkra hagyva, nem kisebb
személyiségek segítik munkánkat, mint Hevesi Attila, a
miskolci egyetem professzora,
aki Lukács Ágnes földrajztanárral évek óta azon fáradozik
Magyarországon, hogy Katona Mihály neve végre méltó
helyére kerüljön a földrajztudományok tanításában.
Az emléknapok keretében
műveltségi vetélkedőt szervezünk már 14 éve a régió iskoláinak számára. Ezen a vetélkedőn a történelmen, irodalmon és zenén kívül több
alkalommal igyekeztünk figyelmet szentelni a természettudományoknak is. A Katona Mihály Napok további rendezvénye minden alkalommal
szakmai előadás a pedagógusoknak, szülőknek, illetve valamennyi érdeklődőnek. Számos pedagógiai szakember
mellett tartott már előadást
Papp Lajos szívsebész is.
Az emléknapok alkalmával népszerű a gyermekek körében a kézműves foglalkozás,
valamint a rendszeresen sorra kerülő koncert, vagy meseelőadás. A rendezvény során nemcsak mint tudósra, de
mint lelkészre is emlékezünk
évről évre. A helyi református

templomban emlékező istentiszteletet tartunk, amelyen általában vendéglelkész szolgál.
Hirdetett igét többek közt Erdélyi Géza, Peres Imre, Nagy
Lajos, Somogyi Alfréd, Erdélyi Pál.
Meg kell még említeni az
iskolánkban működő galériát,
amelyet Varga Lajos, volt igazgatónk indított útjára. A Katona Mihály Napok alkalmából
rendszeresen tartunk itt kiállítást, elismert hazai és magyarországi művészek munkáiból.
A galéria az iskolánk új részének folyosóján működik, nem
mindennapi élmény a tanulóink számára eredeti művek
közt járni-kelni.
Katona Mihály emlékét a
faluban a sírköve, valamint a
templom falán egy emléktábla
őrzi. Ezeket a helyeket is rendszeresen felkeressük a tanulóinkkal, nemcsak az ünnepi alkalmakkor, hanem szakítunk
rá időt egy-egy tanítási óra keretében is. Tehetségpontként
működő iskola vagyunk, fontosnak tartjuk, hogy a matematikai és sporttehetségek felkarolása, a történelmi és természettudományi versenyeken való sikeres szereplés, a
madármegfigyelés és a csillagászat mellett odafigyeljünk
azokra az értékekre is, amelyeket elődeinktől kaptunk örökbe. Igyekszünk mindig szem
előtt tartani Katona Mihály
következő szavait:
„Midőn idegen Tartománybéli történetekről beszélünk, szükséges, hogy a Hazai
dolgokban ne legyünk jövevények!”
Győző Andrea
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