
Pedagógusfórum

Iskola a 
„határon” - 
Gímes

Az otthon 
harmóniája

Harapós birkák 
egy rozzant 
akolban

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja  n  XI. évfolyam  n  2012. október  n  8. szám  n  Ára: 0,60 €



2

Ünnepelt a Marianum
Visszakerült a Marianum felirat a magyar tannyelvű egyházi 

iskolaközpont homlokzatára, és a kereszt az épület tetejére. A 
feliratot és a jelképet 1952-ben távolították el az akkor már ál-
lamosított intézményről az ott elszállásolt diákok. Az eredeti ál-
lapot visszaállítása alkalmából az iskola a közelmúltban ünnep-
séget rendezett az iskolakomplexum névadójának ünnepén. Ez 
a kiemelkedő, történelmi fontosságú esemény a Szent András 
templomban vette kezdetét, amelyen a marianumos óvodá-
soktól a gimnázium végzős diákjaiig az iskola minden szintje 
képviseltette magát. A szentmisén több egyházi méltóság is 
jelen volt, valamint velünk ünnepeltek a Komárom környéki is-
kolák meghívott vendégei, Komárom város önkormányzatának 
képviseltjei is. 

Kereszt és felirat
Pedagógusfórum  n  Kommentár

A szentmise után az oktatási intézmény főépületében foly-
tatódott a megemlékezés, melynek keretén belül az iskola 
diákjai szavalatokkal tették színesebbé e nagy napot, majd 
Kiss Róbert, a Nagyszombati Érsekség magyar ajkú híveinek 
pasztorációjával megbízott püspöki helynöke áldotta meg a fel-
iratot és a keresztet, valamint a Boldog Salkaházi Sára nevét vi-
selő iskolai könyvtárat, és a Nádor utcai épületegyüttes felújí-
tott szárnyát.

Madarász Róbert igazgató az ünneplő közösséghez szólva 
felelevenítette az intézmény történetét. Az 1929-ben átadott kis-
szemináriumot 1935-ben bővítették ki. Ekkor került rá a kereszt, 
a homlokzatra pedig a felirat. Az iskola túlélte a második világ-
háborút, majd államosították. Valószínűleg 1952-ben történt, 
hogy a Marianumban elszállásolt diákok egy csoportja lefűré-
szelte a keresztet, kidobta a szenteltvíztartókat, s leverte a be-
járat fölötti címerpajzsról a feszületet is. Az igazgató úr köszö-
netét fejezte ki a város oktatási és kulturális bizottságának, va-
lamint önkormányzatának is, hogy anyagilag is támogatták a 
Marianum régi szimbólumainak helyreállítását és elhelyezését.

Végezetül az iskola egykori igazgatójának, Bárány Anzelm 
atyának szavait parafrazálva zárta le az iskola életében kiemel-
kedő jelentőséggel bíró ünnepséget.: „Javítsuk hát ki a becsú-
szott hibákat, s közös erővel építsük szüntelen testünk, szelle-
münk és lelkünk harmóniáját, s hitünk, magyarságunk és fel-
vidéki magyar közösségünk szebb jövőjét, és Isten országát!“

Kocur Márta

 n A komáromi MARIANUM újonnan elhelyezett felirata  
és a kereszt…

 n Az ünnepi szentmise fő celebránsa Kiss Róbert atya, a 
Nagyszombati Érsekség magyar ajkú híveinek pasztorációjával 
megbízott püspöki helynöke

 n A Madarász Róbert, iskolaigazgató, a Marianum történetére és 
tanáraira emlékezett vissza

 n  Örömteli percek a könyvtár megáldása után. Mózes Endre 
jobbján Oláh Ilona tanárnő, a Marianum egykori lakója.
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Lapszél  n  Pedagógusfórum 

Miként állítható meg a 
magyarfogyatkozás 

(iskoláinkban)?
„Gondolja csak meg: Mátyás idején 

Angliában is, Magyarországon is négy-
millió lélek élt. Ma előbbiek 58 millióan 
vannak, míg a magyarok szűk 15 mil-
lióan. És hazugság mindezt a tatá-
rokra vagy a törökökre hárítani.”

(Margittai Gábor: Utazás a végeken)

Nyári olvasmányként Margittai 
Gábor Külső magyarok sorazatban meg-
jelent riportkönyvét és Tokár Géza vita-
indító sorozatát olvasgattam párhuza-
mosan. Az előbbiben a Kárpát-medence 
zárványban élő magyarjai holléte (nem-
léte)felől érdeklődik a szerző. A mottóul 
választott bekezdésben XXI. Máriássy László mondja el családtörténetét. 
A Máriássyak ősei a Szepesség vadonjainak elfoglalására, betelepítésére 
és a határ védelmére kiküldött expedíció vezetői voltak. A mai Máriássyak 
szanaszét élnek Európában. Sokuk leszármazottja már nem vagy alig be-
széli a magyar nyelvet. Egyéni és egyedi sorstörténetek. Volt, aki a boldo-
gulás, a megmaradás érdekében országot és nyelvet váltott, s hűtlen lett 
a dédszülők anyanyelvéhez. Ítélkezhetünk-e fölöttük? Egyrészt igen, más-
részt nem. Minden a családi miliőben kezdődik. S a fejlődéstörténet az is-
kolában folytatódik. Bár ez is kétséges, mert voltak idők, mikor magánta-
nárokhoz, polihisztor nevelőkhöz kerültek a jobb sorsra szánt nemesi szár-
mazású ifjak.

De hagyjuk a múltat! Induljunk ki a jelenből. A Pátria Rádiónak köszön-
hetően élőben hallgathattam a neves közéleti személyiségeket a ki a ma-
gyar, mi a magyar kérdéskörben. Abból a tényből indulunk ki, s a vitának is 
ez adja az apropóját: fogyunk. Ha jól értesültem, naponta 17 magyarral va-
gyunk kevesebben. Makacs statisztikai adat. Mit lehet ezzel kezdeni? Hol 
rontottuk el, mit rontottunk el, ha ez így van? Emlékmagyarokká degradá-
lódunk? Próbálom nem érzelmi síkra terelni gondolataimat, de a szubjek-
tivitás nem kerülhető el ebben a helyzetben. Családapaként, pedagógus-
ként a szülői házban és iskoláinkban keresem az okokat. A miértre a vá-
laszt. Ha a nevemet vizsgálom, lengyel várőrök voltam őseim. Apai ágon 
szlovákokra, az anyain magyarokra bukkanok… 

Minden a családban és az iskolában dől el. Tömbmagyar közegbe szü-
lettem bele. Ma szórványmagyar közegben élek és tanítok. Ez az állapot 
állandó cselekvésre késztet. Igyekszem bebizonyítani, hogy jó és érdemes 
magyarként leélnem utódaimmal együtt hátralévő életem. És ebben kell 
többünknek példát mutatnunk. Ugyanakkor azt is el kell mondanom a 
szlovák-magyar békés együttélés híveként, hogy a nemzetek összekap-
csolásával hivalkodó párt politikája környezetemben a szlovák iskolát vég-
zett, gyermeküket is oda írató, magukat (még) magyaroknak nevező szü-
lőknek kedvez. Kivétel nélkül olyan magyar szülőktől származó magyar 
szülőkről van szó, akik valamilyen oknál fogva megszakították a folyto-
nosságot. Ez számomra újabb kihívás a küzdelemre. Ezt ellensúlyozandó,  
meg kell vívni csatáimat a (már) szlovák többségű településen. Jobb, 
minőségibb iskolákat kell működtetnünk és vezetnünk! Be kell tudnunk 
bizonyítani, hogy igenis jobb és minőségibb a mi magyar iskolánk a szom-
szédságban lévő szlovák iskolánál!  Ehhez hiteles, közéletet élő pedagógu-
sokra van szükség…

A címben felvetett kérdésre a válaszom: ha minőségibbé, befoga-
dóbbá, nyitotabbá tesszük iskoláinkat!

Hajtman Béla
(részlet a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala honlapján megjelent  

Ki a magyar? c. vitarovatból)

forrás:http://www.kerekasztal.org/2012/08/mikent-allithato-meg-a-magyarfogyatkozas-iskolainkban/

Tartalom
Kocur Márta: Kereszt és felirat  
– ünnepelt a Marianum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2
Hajtman Béla: Miként állítható meg  
a magyarfogyatkozás (iskoláinkban)?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3
Madarász Róbert: A Marianum teljesítette,  
amiért létrejött  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4-5
Száraz Magdolna: 170 éves múltra tekint vissza  
az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium   .  .  .  .  .  .  6-7
Hanesz Angelika: 140 éves a kassai ipari  .  .  .  .  .  .  .  .  8-9
Tóth Tibor: Összegzés Szkladányi Endre  
nyugdíjba vonulása alkalmából .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Gál Attila: Tanulmányi kirándulás  
Strasbourg környékén  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Zilizi Zoltán: Iskola a „határon” – Gímes   .  .  .  .  .  . 12-13
Fodor Mária: Diákolimpia 2012 – képzőművészet  . 14-15
Varga Zsuzsanna: Szakmai nap Galántán  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Csicsay Alajos: Múltból a jövő felé  
(Beszélgetés Ölvedy Ildikóval)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16-17
Nagy D. Csilla: Az Ősforrás Iskola  
a legtisztább forrásból merít   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Ozogány Ernő: Az otthon harmóniája   
(Hulkó Gábor arcképvázlata)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18-19
Hanesz Angelika: A Kutatók Éjszakája – 2012 .  .  .  .  .  . 19
Pelle István: Harapós birkák egy rozzant akolban 
(Történelmi évforduló)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20-21
Felhívás és  lapajánló.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Matus Mónika: Aki sosem tagadta meg magyarságát  
(Névadóink nyomában)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
A Szenczi Molnár Albert Alapiskola, Szenc  
(Névadóink emlékezete).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24



4 Pedagógusfórum  n  Ünnepeink

Intézményünk, a MARIA- 
NUM Egyházi Iskolaközpont 
patrónusának, Nagyasszo-
nyunknak, égi édesanyánknak 
ünnepén ünnepelni jöttünk 
össze – és emlékezni. Olyan 
korok embereinek példájára te-
kinteni, akik felül tudtak emel-
kedni a kilátástalanságon és bi-
zalommal tekintettek a törté-
nelem istenére.

Mekkora hit kellett őse-
inknek, hogy az 1920-ban fel-
szabdalt hazából kizárva nem 
az összeomlást, az önfeladást 
választották, hanem az Istenbe 
vetett bizalmat, az összefogást, 
az építést. Ennek gyümölcse a 
Marianum Kisszeminárium és 
Internátus is, mely 1929-ben 
nyitotta meg kapuit. A maga 
nemében egyedülálló intézmény célja a magyar ajkú papok és 
a felvidéki keresztény értelmiség kinevelése volt. A régi ira-
tokból, évkönyvekből és a visszaemlékezésekből kitűnik: telje-
sítette, amiért létrejött, a felvidéki magyarságnak a véréből való 
papot, tanítót és értelmiségit nevelt. Egyre többet és többet. Szük-
ségessé vált az épület bővítése, beépítették a tetőteret is, s ekkor, 
1935-ben volt az, mikor elhelyezték rajta a keresztet és a feliratot 
is. Miért is? Talán az evangéliumi gondolatot követték: „Lámpát 
sem azért gyújtanak, hogy aztán véka alá tegyék, hanem a lámpa-
tartóra, hogy világítson mindenkinek, aki a házban van.” 1935-től 
maga az épület is hirdette azt az értékrendet, örömhírt és világos-
ságot, amely hitünk szerint megtart és felemel egyént és közös-
séget egyaránt.

Aztán kitört a háború. Éhség és szegénység lett, az alagsorban 
sebkötözőt rendeztek be, harctéri szolgálatra hívták az igazgatót 
is, de a nevelés továbbra is zökkenőmentesen folyt. Néha csak fél 
liter tej és jegyért kapott kenyérdarab jutott, de a kereszt tövében 
becsülettel helytállt mindenki.

Aztán valami megváltozott. Kiáradt a pokol. Közeledett a 
front, s közben 1945. februárjában Szlovákia Kommunista Pártja 
kassai munkaértekezletén egy bizonyos Gustáv Husák, a párt ügy-
vezető elnöke beszámolójában kifejti, hogy mivel a magyar la-
kosság 1938 őszén üdvözölte a visszacsatolást Magyarországhoz, 
ezért most bűnhődnie kell: „A magyaroknak tudomásul kell ven-
niük, hogy semmiféle terület nem kerül vissza Magyarországhoz 
és ilyen kérdésről senkivel sem fogunk tárgyalni. A szlovák pa-
raszt és munkás, akit a magyarok kiűztek erről a gazdag vidékről 
és századokon keresztül az északi vidékekre üldöztek, újból meg-
kapja ezt az ősi szlovák területet…”

1945. március 30-án a Vörös Hadsereg egységei elfoglalják 
Komáromot. Ekkor történt az is, hogy a Marianum építését is tá-
mogató politikusunk, Esterházy János gróf, a szlovákiai Magyar 
Párt elnöke a következő szavakkal utasítja vissza Lujza nővére 
előtt a számára felkínált menekülési lehetőséget az orosz csapatok 
elől: „Ami engem illet, én nem hagyom el az országot. (...) túlsá-

A  MARIANUM teljesítette amiért létrejött*
gosan mély gyökereim vannak 
szülőföldemben ahhoz, hogy el 
bírnám hagyni!” Vértanú po-
litikusunk szavai ma is aktuá-
lisak.

A következő hetek és hó-
napok tragikus eseményeit iga-
zából még ma sem dolgoztuk 
fel, árnyként vetül a jelenre is: 
a kassai kormányprogram „a 
nemzet árulóit és a nép ellen-
ségeit”, köztük a magyarokat 
és a németeket is, megfosztja 
választójogától, a magyar és 
német kisebbség egészét há-
borús bűnösnek nyilvánítja és 
megfosztja csehszlovák állam-
polgárságától, sokakat kiuta-
sítanak az országból is. Nem-
zeti Földalapot hoznak létre, 
amely átveszi a németek és ma-

gyarok elkobzott földjeit, épületeit, vagyonát. Bezárták a cseh és 
a szlovák városokban az összes német és magyar iskolát, s ekkor 
szűnik meg a nagyhírű komáromi bencés gimnázium is.

1945. május 4-én a nyitrai székhelyű nyugat-szlovákiai te-
rületi katonai parancsnokság arra utasítja a dél-szlovákiai já-
rási nemzeti bizottságokat, hogy a magyarokat és németeket val-
lási, politikai vagy faji hovatartozásra való tekintet nélkül kény-
szerítsék arra, hogy 24 órán belül hagyják el az ország területét. 
A kitelepítések, kitoloncolások, a reszlovakizáció és a munkatá-
borok időszaka volt ez. A Marianumban nevelkedő kispapokról 
az utolsó csoportkép 1946-ból maradt ránk. Valószínűleg ezt kö-
vetően államosítják az épületet és minden berendezését, az óriási 
udvart, a kertet.

1950-ben kezdődik az ún. K-akció, vagyis a szerzetesrendek 
felszámolása: a népi milícia és a rendőrség egységei az éjszaka 
folyamán rátörnek a férfi rendházakra, s a szerzeteseket interná-
lótáborokba deportálják, majd a rajtaütéseket május 3–4-én meg-
ismétlik. A két akció során Szlovákia 75 rendházából több mint 
ezer szerzetest hurcolnak el, többségüket Bacsfára, Podolinba és 
Garamszentbenedekre internálják. Ugyanebben az évben az ún. 
R-akció keretében az apácákat hurcolják el, s gyűjtőtáborokba in-
ternálják.

A háborúnak, a szerzetespapok és nővérek internálásának és 
a kitelepítéseknek köszönhetően tanítóhiány keletkezett, ezért 
1950. július 10-én az Oktatásügyi Megbízotti Hivatal 317 sze-
mély részvételével hathetes tanítóképző tanfolyamot indít Po-
zsonyban a tanítói érettségivel nem rendelkező munkás- és pa-
rasztszármazású ifjak részére, akik szeptembertől munkába is 
álltak, s nem egyszer igazgatói széket is kaptak.

1950. szeptember 1. mégis nevezetes dátum. Megnyílnak 
Szlovákiában az első magyar tannyelvű óvodák és iskolák. Ekkor 
nyitja meg kapuit Komáromban is a magyar tannyelvű gimná-
zium, melynek néhány pedagógusa, valamint a gimnázium, a ta-
nító- és óvónőképző távolabbról érkező diákjai is a Marianumban 
kapnak szállást.

 n   Néhányan a vendégek közül. Szigeti László, Stubendek László, 
Farkas Iván, Elek László (a komáromi esperes-plébános), Kiss 
Róbert atya, Nagy Péter atya
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A kort jellemzi az is, hogy abban az időben a Csemadok is a 
magyar burzsoá nacionalizmus elleni harcot jelöli meg legfonto-
sabb feladataként.

Ekkor, valószínűleg 1952-ben történt, hogy a Marianumban 
elszállásolt diákok egy csoportja lefűrészelte a keresztet, kidobta 
a szenteltvíztartókat, s leverte a bejárat fölötti címerpajzsról a fe-
születet is…

Van, akit elvakít a düh és a félelem, s van, aki megijed a vi-
lágosságtól is. Ne rájuk emlékezzünk ma! Azok emlékét őrizzük, 
akik ezekben a sötét időkben is megőrizték az értelem és a hit lán-
gocskáját, s tovább merték azt adni tanítványaiknak, gyermeke-
iknek. Emlékezzünk a nagy pedagógusokra, fogyatkozó nemze-
tünk tiszta szívű napszámosaira, akik a kereszt jele alatt egyenes 
gerinccel, tiszta jellemmel, alázattal és nagy tudással szolgálták 
Istent, hazát és a tudományt! Komárom és a Felvidék nagyhírű ta-
náregyéniségei ők, akik a tudományokon kívül emberségre, ma-
gyarságra, Isten szeretetére is tanítottak, tanítanak. Nevük ma is 
fogalom, életük követendő példa. Legyünk mi is olyanok, mint 
ők! Sokukat ismerhettük is. Itt éltek, s itt élnek köztünk ma is. 
Bartal Károly Tamás nyugalmazott jászóvári premontrei apát, 
Mons. Koller Gyula, a Remény c. újság alapító főszerkesztője 
vagy mindannyiunk Burian Laci bácsija, a deportált magyarokkal 
önként sorsközösséget vállaló atya az utolsók a Marianum Kis-
szeminárium növendékei közül, akik Isten szeretetét az életükkel 
közvetítik mindmáig. De említhetnénk az örökké szelíd Farnbauer 
tanár urat, az Oláh testvéreket, Imrét és Györgyöt, szeretett kollé-
gánkat, s Oláhné Domonkos Ica nénit, akik a matematikáról és a 
magyarságról beszéltek, s közben hogy-hogy nem mégis Istenről 
szóltak… Sok derék ember tartotta fontosnak a szellem világos-
ságát tovább adni, a mai napon ünnepelt Máriához hasonlóan 
igent mondani az isteni kegyelemre vállalva azt is, hogy az a ke-
reszt fájdalmát is hordozhatja. Rájuk emlékezzünk ma!

Tanított itt, e falak között egy szigorú, elveihez és Istenhez 
a végsőkig ragaszkodó gimnáziumi tornatanár is. Nem akárki 
volt, a nevéhez fűződik a talajon ug-
rott nyújtott testű hátraszaltó világel-
sősége. Tizennégyszeres magyar válo-
gatott. 1935-ben a Budapesten rende-
zett Főiskolai Világbajnokságon csa-
patban és gyűrűn világbajnok lett. Az 
1936-os berlini olimpián a magyar tor-
naválogatottal hatodik helyezést ért el. 
Az 50-es évek elején többször meg-
akadályozta, hogy lekerüljön a kereszt 
a Marianum tetejéről, s kikopjon a ma-
gyarság a diákok lelkéből. Akkoriban 
ez is hősi tett volt, ami miatt elüldözték 
Komáromból, meghurcolták őt és csa-
ládját is. Végül, mint egyszerű fizikai 
munkás került Szepsibe, ahol később, 
nyugdíjazásáig a magyar tannyelvű 
gimnázium tanára volt. Emlékezzünk 
most Sarlós József tanár úrra is, kinek 
unokája a mai Marianum pedagógusa-
inak sorát erősíti! 

Kedves hölgyek és urak! Az em-
berben él a vágy, hogy ami elrom-
lott, azt helyre kell állítni. A mai kor-
szellem mégsem ezt diktálja. Ami el-
romlott, azt ki kell dobni, meg kell sza-

badulni tőle, kell venni egy másikat… – mondják. Én nem ebben 
hiszek. Az az én meggyőződésem, hogy vannak örök értékek, 
szikla szilárdságú elvek, biztos pontok ebben a csodálatos vi-
lágban, melyekhez ragaszkodnunk kell. Ezeket a kincseket időről 
időre balgán és vakon megtiporják, elpusztítják, s valami csoda 
folytán azok mégis túlélnek mindent, fel-fel villannak a lét szürke 
porában és utat mutatnak, mert időtlenek, mint az Út, biztosak, 
mint az Igazság, s legyőzhetetlenek, mint az Élet.

Mire a kereszt és a felirat? Sokunknak talán arra, hogy tudjuk, 
ott magasodik a fejünk felett még akkor is, ha nem látjuk, ha sötét 
van, ha viharos az ég vagy bánat fodrozza a lelkünket. Állandóan 
figyelmeztet arra, hogy mekkorát kell nőnünk az Isten felé –, bi-
zony, éppen egy keresztnyit. S végül üzen az utcán haladónak is, 
hogy a hit és erkölcs 2000 éve változatlan példája, bizony, bé-
késen meg tud férni a 21. századi tudással, elvárásokkal, célokkal. 
A díszlet változik csak, az ember nem.

Végezetül köszönetet szeretnék még mondani Komárom város 
oktatási és kulturális bizottságának és önkormányzatának is, hogy 
anyagilag is támogatták a Marianum régi szimbólumainak hely-
reállítását és elhelyezését. Köszönet Madarász Ignácnak és Kürti 
Péternek, akik az eredeti stílus és méretek alapján időtálló fémbe 
foglalták a keresztet és a feliratot! Isten fizesse meg nekik áldo-
zatos munkájukat!

Hölgyek és urak, kedves diákok! Bárány Anzelm atyának sza-
vait idézve javítsuk hát ki a becsúszott hibákat, s közös erővel 
építsük szüntelen testünk, szellemünk és lelkünk harmóniáját, s 
hitünk, magyarságunk és felvidéki magyar közösségünk szebb jö-
vőjét, és Isten országát!

Boldogságos szűz anyánk, mennyei pártfogónk és patrónu-
sunk segítsen minket ebbéli törekvésünkben!

Madarász Róbert

*A 2012. szeptember 15-én  
elhangzott ünnepi beszéd  

szerkesztett változata

Ünnepeink  n  Pedagógusfórum 

 n  Kiss Róbert és Elek László atyák megáldják a Marianum átépített épületrészében  
kialakított osztályokat
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170 éves múltra tekint vissza az érsekújvári 
Pázmány Péter Gimnázium 

„Nekünk nem hímes szók, 
hanem erős várak kellenek”

(Pázmány Péter)

A 19. század elején Érsekújvár városa gyors fejlődésnek indult, az 
iparosodás és polgárosodás útjára lépett. A lakosság részéről hama-
rosan felmerült az az igény, hogy a város ne csak gazdaságilag és köz-
igazgatásilag, de szellemi tekintetben is meghatározó jelentőségű 
központja legyen a régiónak. A század harmincas éveiben fogalma-
zódott meg a gondolat az érsekújvári polgárság körében, hogy egy 
kisebb tanodát létesítsenek, amely nemcsak a város, hanem a kör-
nyék műveltség iránt vágyódó fiataljai is látogatnának. Az 1830-as 
években a város lelkes polgárai háromszor fordultak V. Ferdinánd 
királyhoz a gimnázium megnyitásának engedélyezése ügyében. E 
célból gyűjtést indítottak a polgárok, és a város évenkénti 3 000 fo-
rintnyi hozzájárulást szavazott meg. 1842.március 19-én V. Ferdinánd 
engedélyezte a négy osztályból álló gimnázium megnyitását, amely 
a plébániatemplomtól délre még ma is meglévő, egyemeletes egy-
kori népiskola épületében kapott helyet. Az épület homlokzatán ma 
is ott díszeleg a felirat: A KÖZJÓT SZERETŐ POLGÁRSÁG ÁLDOZA-
TÁBÓL ÁLLOK AZ IFJÚSÁG JOBB NEVELÉSE MIATT. 

A gimnázium 1842 októberében nyitotta meg kapuit a tudásra 
vágyó fiatalok előtt. A tanítás nyelve latin volt, de 1844-ben, az is-
mert országgyűlési határozat értelmében magyar lett a tanítási nyelv. 
Az oktatást ferences-rendi papok biztosították. A Vallás- és Közok-
tatásügyi Királyi Minisztérium rendelete értelmében a középiskolai 
tanároktól meg kellett követelni a főiskolai végzettséget. Az addig 
oktató ferences atyák nem rendelkeztek ilyen képesítéssel, ezért 
1886-tól világi tanárok oktattak az intézetben, de az iskola továbbra 
is megőrizte szellemiségében a katolikus jelleget. 

A 19. század végétől az érsek-
újvári polgárok körében fokoza-
tosan érett meg a törekvés, hogy 
az algimnázium főgimnáziummá 
váljon. Az első érettségiző diákok 
az 1898-ban kerültek ki az alma 
materből. Mivel a régi egyeme-
letes épület már szűkösnek bizo-
nyult, egyre sürgetőbbé vált egy 
új iskolaépület felépítése. Ezt a 
tervet a magyar állam 32 ezer ko-
rona pénzösszeggel támogatta. 
Az intézet újkori impozáns épü-
letében 1911 szeptemberében 
kezdődött meg a tanítás. 

Az I. világháborút lezáró bé-
kekonferenciák eredményeként 
szétesett az Osztrák-Magyar Mo-
narchia, Érsekújvár az újonnan 
létrejött Csehszlovák Köztársa-
sághoz került. Az iskola egy ideig 
államilag támogatott városi ka-

tolikus gimnáziumként működött, majd 1920. szeptember 1-jétől 
reálgimnáziummá alakult át. Ebben az évben nyitották meg az első 
szlovák tannyelvű osztályt is. 1925. június 19-től az állam és a város 
között létrejött szerződés értelmében az intézményt államosították, 
és egészen 1938-ig, az első bécsi döntésig Csehszlovák Állami Reál-
gimnázium Magyar Párhuzamos Osztályokkal lett a hivatalos neve. 
Ebben az időben az intézetnek 19 osztálya volt, esetenként több 
mint hatvan diák is tanult egy osztályban. Az 1925–1938 közötti idő-
szakban – Turzcel Lajos szerint – az érsekújvári gimnázium egyik fő 
jellegzetessége az volt, hogy az ekkor kibontakozó magyar diákmoz-
galmak szellemi bölcsőjévé vált. Innen indult a Sarló, a csehszlová-
kiai magyar értelmiségi fiatalok mozgalma, szervezőinek, irányítóinak 
zöme: Balázs András, Berecz Kálmán, Dobossy László, Dobossy Imre, 
Forgách Béla, Horváth Ferenc, Jócsik Lajos és Kardos Ferenc. 

Az 1938. szeptember 2-ai bécsi döntés alapján Dél−Szlovákia egy 
részét, így Érsekújvárt is visszacsatolták Magyarországhoz. A szlovák 
tannyelvű osztályok Nagysurányba kerültek.. Az intézet új neve Ma-
gyar Királyi Állami Pázmány Péter Gimnázium lett. A II. világháború 
alatt az utolsó érettségi vizsgák az 1943/44-es tanévben voltak. Mi-
után a háború végét követően a város újra Csehszlovákiához került, 
a hontalanság évei alatt megszűntek a magyar iskolák, és a magyar 
tanárokat elbocsátották. A tanítás csak szlovák nyelven indult meg 
1945 szeptemberében. A magyar nyelvű oktatás az 1949/50-es tan-
évben indult újra. 

Az 1953-as esztendő újabb változást hozott az iskola életében: 
11 osztályos iskolák nyíltak. A gimnázium magyar tannyelvű osz-
tályai a mai Czuczor Gergely Alapiskolába kerültek át, az ott léte-
sült Tizenegyéves Középiskolába. A 11 évből nyolc volt az alap- és 
három év a középiskolai képzés. Ezt az iskolatípust egy 1960-ban ki-
adott újabb iskolatörvény megszüntette, és az alap- és középiskolák 
újra szétváltak. Az 1961/62-es tanévtől szlovák és magyar nyelven 
ismét a régi gimnázium falai között folyt az oktatás, megalakult az 
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úgynevezett Általános Műveltséget Nyújtó Középis-
kola, közös igazgatóság alatt. Az iskolában, ebben az 
időben 10 nappali osztály volt 314 diákkal, az esti ta-
gozat 120 diákkal működött. 1969-től újra áttértek 
a négy osztályos gimnáziumi oktatásra, de 1973-ig 
még párhuzamosan léteztek az általános művelt-
séget nyújtó hároméves osztályok is. Az 1977/78-as 
tanévben az akkori csehszlovák oktatási-nevelési 
program szellemében bevezették a kötelezően vá-
lasztott szaktantárgyak oktatását: programozás és 
számítástechnika alapjai, műszaki kémia, elektro-
technika alapjai. Ezen tantárgycsoportok bevezeté-
sével az iskola elveszítette hagyományos gimnáziumi 
jellegét, és részben a szakközépiskolák szerepét vál-
lalta fel. Ez törést eredményezett a humán tantár-
gyak oktatásában, a technokrata szemlélet uralko-
dott el az oktatásban. Ez a szemlélet 1989 novem-
berét követően megváltozott, és újra egyensúlyba 
kerültek a humán és természettudományi tantár-
gyak. Előtérbe került az idegen nyelvek oktatása. 

A gimnázium 1992-ben ünnepelte fennállásának 
150. évfordulóját. Ennek keretében számos érett-
ségi találkozóra került sor. Az ünnepségsorozat kapcsán, a Bu-
dapesten élő régi öregdiákok kezdeményezéséből és összefogá-
sából – Luzsicza Lajos festőművész, Kobolka Alajos bányamérnök, 
dr. Fekets Rezső jogász, Dr.Wieber Józsefné, Bielikné Turcsányi 
Lívia  – létrejött az Érsekújvári Magyar Tanulóifjúság Alapítvány. Az 
Alapítvány ünnepélyes keretek között évente ösztöndíjban jutal-
mazza a gimnázium legsikeresebb végzős diákjait, akik dr. Holota 
János, Érsekújvár egykori polgármestere díjban, a Kurzweil család 
emlékére alapított díjban, Zirner Zoltán, egykori gimnazista, a há-
ború alatt Oroszországban eltűnt munkaszolgálatos emlékére ala-
pított két díjban, valamint Diósi József gimnazista öregdiák díjban 
és könyvjutalmakban részesülnek. Az évek során a kitüntettek 
körét kiszélesítették a Czuczor Gergely Magyar Tannyelvű Alapis-
kola, valamint a Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola, és 
a helyi építészeti szaktanintézet magyar tannyelvű osztályait láto-
gató legeredményesebb tanulókra is. 

Komoly változást jelentett iskolánk életében a nyolcéves gim-
náziumi képzési forma bevezetése 1997. szeptember 1-jétől. Az 
1999/2000-es tanévtől a gimnázium diákjainak lehetősége nyílik 
emelt szintű német nyelvvizsga megszerzésére. A nyolcéves osz-
tályok megjelenésével a régi, közös iskolaépület tanteremhiánnyal 
küszködött, amely a 2001/2002-es tanévben oldódott meg. Ekkor si-
került megszerezni  a Nyárhíd utcai városi tulajdonú iskolaépületet, 
és a magyar tanítási nyelvű osztályok (12) ide költöztek. 

A szülők kezdeményezésére megkezdődtek a küzdelmek a gim-
názium önállóságának elnyerése érdekében. Az évekig tartó kitartó 
munka eredményeként 2004. szeptember 1-jén, minisztériumi en-
gedéllyel megalakult az Érsekújvári Magyar Tanítási Nyelvű Gimná-
zium 16 osztállyal ( 8 osztály a nyolcéves tagozaton és évfolyamon-
ként 2 párhuzamos osztály a négyéves tagozaton). Az intézmény 
2006. szeptember 1-jén ünnepélyes keretek között hivatalosan fel-
vette Pázmány Péter esztergomi érsek nevét.

Az alma mater idén október elején ünnepelte fennállásának 170. 
évfordulóját. Intézményünk mo-
dern elvekkel – a hagyományok 
és az anyanyelvi oktatás meg-
őrzése mellett – életre való fi-
atalokat nevel, egyre nehezebb 
és nehezebb körülmények kö-
zött. Hazai és nemzetközi pályá-
zataink segítségével 3 alappil-
lérre építjük munkánkat: a kör-
nyezettudatos életmód elsajá-
títására, a multikulturalizmus 
alapjainak megismerésére és az 
idegen nyelvek aktív használa-
tára. Mindezt olyan módszerek 
használatával tesszük, ame-
lyek a diákokat kritikus gondol-
kodásra, problémamegoldásra, 
saját munkájuk értékelésére és 
prezentálására, valamint önis-
meretre és önmegvalósításra 
ösztönzik.

Száraz Magdolna, 
a Pázmány Péter Gimnázium tanára n  A 170. évforduló ünnepi műsora a végzős diákok táncával, a palotással kezdődött

 n Tabló az 1940/41-es iskolai évből
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Ünnep volt Kassán a Szakkay 
József Szakközépiskolában. Ok-
tóber 12-én egy összetartó kö-
zösség, a kassai iparisták ünne-
pelték az iskola fennállásának 
140. évfordulóját. A szlovákiai 
magyar iskolák történetében 
ritkaságszámba menő jubile-
umra az iskola vezetősége meg-
hívta az egykori és jelenlegi nö-
vendékeket, tanárokat, igazga-
tókat, munkatársakat és támo-
gatókat. Szép számmal jöttek el 
a volt iparisták nagy múltú isko-
lájukba, ezzel is bizonyítva, hogy 
szerették és szeretik ezt a közös-
séget.

Tekintsünk egy kicsit a 
múltba, hogyan is indult az ipari 
története? Az osztrák-magyar 
kiegyezés után a társadalmi fo-
lyamatok lendületbe hozták 
az 1848-as szabadságharc után 
passzív ellenállásba menekülő 
nemzetet. A felszabaduló te-
remtőerő, az európai nagy nem-
zetek mintájára korszerű gazda-
ságot kívánt létrehozni. Az ipari 
termelés ismereteinek hazai ok-
tatása egyik alapfeltétele volt 
annak, hogy az ország megfe-
lelő minőségű és mennyiségű 
ipari termék előállítására legyen 
képes. 

Szakkay József 1861-től a 
kassai reáliskola tanáraként me-
chanikát, fizikát és ábrázoló mér-
tant oktatott. 1871-ben Eötvös 
József vallás- és közoktatási mi-
nisztertől megbízást kapott, 
hogy utazzon el a nyugat-eu-
rópai országokba és tanulmá-
nyozza azok iparoktatásának 
rendszerét. Franciaországban, 
Spanyolországban, Belgiumban 
és Hollandiában szerzett tapasz-

140 éves
a kassai ipari

talatai alapján 1872. október 
9-én 19 tanulóval alapította meg 
Kassán a Gépészeti Felsőbb Ipar-
tanodát. Később többször válto-
zott az iskola neve, sokszor köl-
tözött, háborúk, politikai dön-
tések és rendelkezések hatá-
rozták meg a működését, de az 
ipari a történelem viharaiban is 
az állandóságot, a biztos pontot 
jelentette. A mai Grešák utcai 
épületben 1967-től működik. 

Matej Éva igazgatónő ünnepi 
köszöntőjében elmondta, hogy 
azóta diákok ezrei szereztek itt 
képesítést,  és kezdtek el a mű-
szaki pályán dolgozni. Közben 
az iskola változott, bővült, átala-
kult, korszerűsödött, hogy meg-
feleljen a kor elvárásainak. Sze-
rencsére mindig voltak ráter-
mett vezetők, pedagógusok, akik 
ráéreztek a kihívásokra, és mo-
dernizálták az oktatást, új szak-
irányokat vezettek be. Tudatosí-
tani kell viszont, hogy miközben 
a régi dicsőséget felidézni igen 
kellemes érzés, a múltbeli hírnév 
csak akkor igazán érték, ha ma 
is gyarapítani tudják. Az utóbbi 

évek demográfiai mutatói és a 
magyarság nagyarányú csökke-
nése nagyban befolyásolják az is-
kola diáklétszámát, de a szakmai 
képzés színvonalának biztosítá-
sával, korszerű technológiákkal 
és szakmai partnerkapcsolatok 
erősítésével igyekeznek az is-
kola iránt az érdeklődést nö-
velni. 1993-ban bevezették a fel-
sőfokú képzést is, ahol a hall-
gatók iparvállalatoknál, munka-
helyi környezetben szerezhetnek 
szakmai tapasztalatokat. Mindez 
akkor lehet eredményes, ha a 
szakmai felkészítés mellett va-
lami többletet is tud nyújtani az 
iskola. A kassai ipari szellemisége 
volt mindig az a megtartó erő, 
amely táplálta és nevelte az itt 
tanulókat. Sokak számára máig 
talány, hogy egy műszaki értel-
miséget képző iskolából hogyan 
indulhatott útjára ilyen sok mű-
vész, színész, író, költő?  

Az ünnepen a volt diákok 
olyan ajándékokkal köszön-
tötték a jubiláló alma matert, 
amelyet csak igaz szeretettel és 
őszinte tisztelettel lehet adni. 

 Ferencz György szobrász-
művész Szakkay József port-
réját faragta meg ajándékul, és 
az emléktábla leleplezését az is-
kola előterében az ünneplő kö-
zönség nagy tisztelettel fogadta. 
Ekkor köszöntötte az iskolát Pék 
László, a Szlovákiai Magyar Peda-
gógusok Szövetségének elnöke, 
aki szintén egykori diákja ennek 
a patinás intézménynek.

Az iskola termeiben kiállítást 
szerveztek az ipariban végzett 
képzőművészek munkáiból. A 
vendégek láthatták Jacsmenyik 
József, Terebesi Gyula, Belák At-
tila, Tankó Tamás, Kondás Mária, 
Ferenc Rita, Lengyel Tamás, 
Szabó Zsolt, Cselényi Árpád és 
ifj. Szaszák György munkáit. Az 
iskola igényes és barátságos han-
gulatú könyvtárában megtekint-
hettük az ipariból induló írók, 
költők kiadványait. Büszkék rá, 
hogy innét indult Duba Gyula, 
Gyüre Lajos, Batta György, Kul-
csár Ferenc, Hizsnyai Zoltán, 
Barak László, Kováts Miklós és 
Gazdag József.
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Az Acéltoll iskolaújság egy-
kori szerkesztői egy „Rozsda-
mentes Acéltoll“ ünnepi külön-
számmal emlékeztek az egy-
kori diákévekre. A főszerkesztő, 
Szabó Gábor, volt diákújságíró 
társaival riportokat készített 
olyan volt iparistákkal, akik ma 
már elismert szakemberek, si-
keres üzletemberek.

A sok érdemet és díjat szer-
zett Iparista Kisszínpad (IKSZ) 
egykori szereplői közül ma már 
többen színészek, színházi ren-
dezők. Pásztó András tanár úr 
lelkes csapatából indult Czajlik 
József, a Kassai Thália Színház 
igazgatója, Reiter Zoltán, Pertik 
Szilárd és Bocsárszky Attila szí-
nészek, akik az ünnepi műsort 
tették emlékezetessé fellépé-
sükkel.

Szaszák György az iskola 
megbízásából Élesztő tégelyünk 
a kassai ipari címmel készített 
egy könyvet, amelyben 30, ma 
már közismert egykori diák val-
lomásaiból igyekszik megtudni, 
vajon mi lehet a Kárpát-me-
dence legrégebbi magyar iparis-
kolájának a titka. A könyvet stí-
lusosan egy kosár csavarral és fo-
gaskerékkel keresztelte az iskola 
igazgatónője. E különleges olvas-
mányt minden vendég ajándékul 
kapta, hogy hazatérvén is olvas-
hassa a kedves és őszinte em-
lékezéseket, amelyek segítenek 
visszaidézni saját történeteiket 
is.

Az iskola vezetősége egy 
gondosan összeállított asztali 
naptárban az iskola múltját és 
jelenét felelevenítő képekkel is 
megajándékozta a meghívot-
takat. Mindenki kapott egy em-
lékérmet is, amely az iskola mű-
helyében készült.

Pulen Lajos, nyugalmazott is-
kolaigazgató erre az alkalomra 
állította össze A kassai iparis-
kola tanárainak és végzős diákja-
inak katalógusát és A kassai ma-
gyar ipariskola tablói címmel egy 
történelmi értékű gyűjteményt, 
amelyben megtalálhatóak a vég-
zősök tablói 1886-tól napjainkig. 

Az 1998-ban érettségizett IV. 
B osztály, amelynek Válent Ka-
talin igazgatóhelyettes volt az 
osztályfőnöke, egy zászlót aján-

dékozott az iskolának, amelyet 
Terebesi Zoltán és Soltész Zsolt, 
volt diákok ünnepélyesen adtak 
át az igazgatónőnek. A zászlón 
Szakkay József idézett mondata 
hirdeti: „Tanulás nélkül nincs ha-
ladás, haladás nélkül nincs he-
lyes út.”

A kassai Művészetek Há-
zában a diákok és tanárok ün-
nepi műsorral köszöntötték 
az iskolát és a sok-sok közelről 
és távolról érkező vendéget. A 
műsor kezdőakkordjaként a 
Gaudeamus hangjai csendültek 
fel. Majd az igazgatónő, Matej 
Éva méltatta az elmúlt 140 év 
történéseit és bemutatta az is-
kola jelenét. Ez után a kassai me-
gyei hivatal, a kerületi tanügyi hi-

vatal és a módszertani központ 
küldöttei köszöntötték a jubiláló 
iskolát. A diákok kedves műsor-
összeállítással emlékeztek az is-
kola legendás történeteire, szín-
játszó körére, felelevenítették az 
egykori iskolazenekar slágereit, 
és közösen énekelték a közön-
séggel Hideghéty György szer-
zeményét – az Iparista-dalt. Mi-
hályi Molnár László segítségével 
versbe foglalták az iskola törté-
netét. A volt diákok közül fel-
léptek a már említett Thália 
Színház színészei, Kováts Marcell 
népzenész, Demko András és a 
Péderi Vegyeskar. A felemelő és 
méltóságteljes ünneplés végén 
az együvé tartozás hitével éne-
kelte mindenki a Szózatot. 

A záró fogadáson olyan meg-
hitt, családi hangulatban örültek 
egymásnak a rég nem látott is-
merősök, amellyel manapság 
már ritkán találkozhatunk.

Ennyi összefogás és tenni 
akarás láttán méltán hisszük, 
hogy az iparinak van jövője, és 
a jelen tanárai és diákjai a dicső 
múltra alapozva biztosítják majd 
a Szakkay József Szakközépiskola 
jövőjét.

Isten adjon mindnyájuknak 
erőt, egészséget, kitartó munkát, 
egymás iránti szeretetet és tisz-
teletet! 

Hanesz Angelika
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2012. július 31-én Szkladányi Endre, az Ipolysági Magyar Ta-
nítási Nyelvű Gimnázium igazgatója nyugdíjba vonult. Több 
mint 40 év tanítás után tette le a lantot. 13 éven keresztül ve-
zette az állami magyar gimnáziumot.

Meggyőződésünk, hogy Szkladányi Endre neve ismerősen 
cseng nemcsak a magyartanárok szakmai köreiben, hanem or-
szágszerte is.

 Szkladányi Endre 1948-ban született Ipolyságon. Az alap-
iskolát és a gimnáziumot is szülővárosában végezte, majd a 
pozsonyi Komenský Egyetem Bölcsészkarán magyar-angol 
szakon tanult tovább, itt diplomázott 1973-ban. 1970–1993 kö-
zött a Pozsonyi Magyar Tannyelvű Gimnázium magyar-angol 
szakos tanára, 1989–93 között az iskola igazgatóhelyettese volt. 
1986–87-ben a Szlovák Oktatásügyi Minisztérium nemzetiségi 
osztályának szakelőadója volt.

 A Pozsonyi Magyar Tannyelvű Gimnázium legendás tanára-
ként 23 éven át diákok százainak tette érdekessé és élvezetessé 
a magyarórákat, szerettette meg az irodalmat. Kezei közül sok 
kitűnő magyartanár került ki, akik ma is csodálattal és elisme-
réssel emlegetik a tanár úr felejthetetlen óráit. A 80-as években 
a Komenský Egyetem Bölcsészkara magyar szakos hallgatóinak 
volt a vezető és gyakorló tanára.

Az irodalomtanítással kapcsolatban sokrétű tevékenységet 
fejtett ki: a valamikori Szocialista Nevelés, később Nevelés szer-
kesztő bizottságának tagjaként, majd elnökeként számtalan 
szakcikket írt a magyaroktatásról. A 80-as években az irodalom-
tanítás innovációjában vett részt Tankó Lászlóval együtt. Szer-
zője volt az 

Módszertani segédkönyvet írt az irodalom tanításáról az  
1–4. gimnáziumi osztályok  számára – konkrét órafeldolgo-
zásokkal –, erről előadássorozatot is tartott Szlovákia-szerte. 
Tankönyrecenziókkal is foglalkozott: a magyar iskolák számára 
írt matematika és fizika tankönyvek nyelvi recenzióját végezte 
a tankönyvkiadó megbízásából. Emellett különböző magyar 
nyelvi versenyekre készítette fel tanítványait. Diákjai 4 alka-
lommal nyertek 1. díjat a Szép magyar beszéd c. versenyen, a 
Kazinczy Napokon.

Szkladányi Endre 1993-ban került vissza Ipolyságra, az ál-
lami magyar gimnáziumba. Igazgatóhelyetteseként 1995–98 
között – a mečiari sötét időkben, amikor az iskola élére szlovák 
nemzetiségű igazgatót neveztek ki – sokat tett gimnáziumunk 
megmaradása érdekében.

1999 óta volt gimnáziumunk igazgatója. Az iskola vezetője-
ként is sikeresen tevékenykedett. Irányítása alatt sok szép sikert 
értünk el országos, sőt nemzetközi szinten is. Az ő kezdeménye-
zésére kapcsolódtunk be az Infovekbe, az Open Society Fund 
segítségével pedig elsőként vezettük be az Internetet a város 
iskolái közül. 2003-tól már az Európai Unió által támogatott 
ECDL-tanfolyamot, 2006-tól pedig CISCO-kurzust indítottunk.

Összegzés
Szkladányi Endre nyugdíjba vonulása alkalmából

A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, 
hanem hogy mennyi élet volt éveidben.

(Abraham Lincoln)

Ki láthatna el a bölcsőig, amely létünk hajnalán a 
nyelvünket ringatta? Ki mondhatná el, hogy látta őt pó-
lyás korában, ajkán az első szavak gyöngygügyögésével? 
Már Balassi Bálintot is sebhelyes katonaként vette a kar-
jába. Már vasszögekkel veretett Jézust siratott, hazának, 
jobbágyainak sorsán kesergett, tatárjárást, törökdúlást 
átkozott. És nem volt egyetlen pihenő vasárnapja. 

Mert habsburgot átkozott, szabadságharcot harsogott, 
vereségeket és felnégyeltetést siratott, mindenesünk volt 
a közönyös ég alatt, hajnalanta virrasztások pirosszemű 
pesztonkája. 

Senki sem láthatta őt bölcsőben, de csecsemő-arcát 
bárki fölidézheti magának, ha lehajol egy cseppet. Nem 
a földig, nem az alázatig. Hanem ahol egy gyermek keze 
repdes szülői kéz után. Induljatok el vele az anyanyelv 
ösvényein, és meglátjátok a bölcsőt, amelyért a Kőrösi 
Csoma Sándorok hasztalan keltek halálig tartó vándor-
útra. 

Akik kiléptek önmagukból, egyedül a gyermekkel 
jutnak vissza az egyetlen lehetséges otthon égtájai alá, a 
gyermekkel, aki anyanyelvének ösvényein elindulva test-
vérnyelvek, testvérnépek, humánumának közös tereitől 
küldheti majd köszönetét az egyetlen lehetséges indíttatá-
sért a bölcső felett virrasztóknak. Mit csináltál a rád bízott 
talentumokkal? Nincs más számonkérés: csak gyerme-
keink tekintetében. Ahány szóra váró gyermek a jövőnek 
megannyi lámpása a meglódult időben. 

(Sütő András: Engedjétek hozzám jönni a szavakat)

Igazgatóként a felmerülő problémákat mindig humánusan, 
másokat nem sértve kezelte és oldotta meg. Sokunknak példa-
képe emberi és szakmai szempontból is.

Minden túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy szinte egész 
életét a pedagógiának szentelte. Emellett aktív közéleti tevé-
kenységet is folytatott, főleg a környezetvédelem területén, az 
Ipoly Unió elnökeként. Említésre méltó még az is, hogy 1989 
decemberében az SZMPSZ alapító tagja, majd 5 évig a szer-
vezet titkára volt. 2009 márciusában a Rozsnyón megrendezett 
15. Országos Magyar Pedagógustalálkozón Pedagógus Élet-
pálya Díjban részesült.

Tisztelt Igazgató Úr! Kedves Bandi! Nyugdíjba vonulásod al-
kalmából sok szeretettel kívánunk még hosszú, boldog és tar-
talmas nyugdíjas éveket erőben, egészségben! 

A tanári kar nevében:

Tóth Tibor
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A nagyfödémesi Borsos 
Mihá ly  Mag yar  Tanít ás i 
Nyelvű Alapiskola tanulói a 
2011/2012-es iskolai évben 
már sokadik alkalommal kap-
csolódtak be a Kincskeresők 
elnevezésű regionális érté-
keket kutató diákversenybe. 
Két ügyes diákunk, Korman 
Patrik és Tyukos Áron idén a 
nagyfödémesi Csemadok alap-
szervezetének múltját, jelenét 
és jövőjét dolgozta fel színvo-
nalas prezentáció formájában. 
A zsűri komoly dicséretben 
részesítette őket is, persze a 
könyvjutalom sem maradha-
tott el. 

A tavasz folyamán aztán 
kellemes meglepetés ért ben-
nünket. A rendezvény kiötlője 
és fő mozgatórúgója, Szanyi 
Mária villámpostán jelezte, 
hogy a két diák és felkészítő ta-
náruk részt vehet egy három 
napos tanulmányúton, vala-
mikor májusban. A konferen-
cián jól szereplők néhány cso-
portja ugyanis minden évben 
eljuthat Bauer Edit képviselő 
jóvoltából, az Európai Parla-
ment látogatói programja kap-
csán Strasbourgba. Idén ez 
négy kincskeresős csapat szá-
mára adatott meg. Érkeztek 
diákok és felkészítő tanárok a 
Komárom melletti Madarról, 
Vágsellyéről, Felsőszeliből 
és hozzájuk csatlakoztak a 
nagyfödémesi diákok. Az in-
dulás időpontja végül is július 
1-jére tolódott ki, de ezt senki 
sem bánta. 

Nagy izgalommal vártuk 
mindhárman a vasárnapi in-
dulást. Tudtuk, hogy hosszú, 
több mint 10 órás buszozás vár 

Tanulmányi kirándulás 
Strasbourg környékén

Az alábbi írásnak az kölcsönöz aktualitást, hogy november 7–8-án, immár nyolcadik alkalommal 
ismét megrendezésre kerül a Kincskeresők – helyi értékeket kutató diákok konferenciája, amely iránt 
egyre nagyobb az érdeklődés annak ellenére is, hogy a bemutatott diákelőadások nem versenymunkák, 
az iskoláknak nem jár értük „hivatalos” pontszám. A jól végzett munka jutalmán túl azonban az utóbbi 
években néhány csapat Strasbourgba utazhat, ahol az Európai Parlamenttel való ismerkedésen kívül ér-
tékes kirándulásokban is részesülnek. A Kincskeresők nevében ezúton is köszönjük Bauer Edit európai 
parlamenti képviselőasszonynak a lehetőségeket és egyben gratulálunk az Év EP képviselője díjhoz!

–szerk–

ránk, így felszerelkeztünk kellő 
mennyiségű inni- és enniva-
lóval. Az út kellemesen telt, a 
fullasztó meleg helyett kellemes 
légkondicionált körülmények 
között utaztunk. Átmentünk 
Ausztrián és Németországon, 
valamint érintettük Franciaor-
szág keleti részét. Úti célunk 
Strasbourg városa volt, amely 
manapság a franciaországi El-
zász központja. Ez a terület év-
századokon át Németországhoz 
tartozott, de az I. világháború 
után Franciaország része lett. 
Ezen kettősség sok helyen visz-
szaköszönt. Két éjszakát töl-
töttünk az offenburgi Mercure 
hotelban, amely minden igé-
nyünket kielégítette, alkalmat 
adott még a reggeli úszásra is. 

A hétfői napon a reg-
geli után indultunk Haut-
Koenigsburgba, ahol megte-
kintettük ezt a monumentális 
középkori várat, amelyet a XX. 
század elején gyönyörűen felújí-
tottak és látogathatóvá tettek.  
Az ebédet már nem itt, hanem 
egy Obernai nevű városkában 

fogyasztottuk el. Megkóstol-
tunk egy három fogásból álló 
jellegzetes elzászi ebédet. A 
délutánunk ezután városné-
zéssel telt, először ezt a kis-
várost tekintettük meg, utána 
pedig indultunk Strasbourgba. 
Mindkét városban kisebb cso-
portokban eredtünk a neveze-
tességek után. Strasbourgban a 
legszembetűnőbb már első pil-
lantásra is a lenyűgöző kated-
rális volt. Ezen kívül is sok cso-
dálatos épület, tér és park tette 
színessé és érdekessé a délutáni 
sétánkat a városban. A leggyö-
nyörűbb része Strasbourgnak 
talán a Petite France nevű vá-
rosnegyed volt, ahol csak ha-
gyományos német és francia 
épületek találhatók. Vacso-
ránkat egy török kebabosnál fo-
gyasztottuk el. 

A keddi reggel megint 
úszással indult, utána összepa-
koltuk a dolgainkat és a reggeli 
után már csomagjainkkal in-
dultunk a buszba, amely bevitt 
minket Strasbourg központ-
jába. Itt még egy utolsó néze-

lődésre volt alkalmunk, min-
denki megvehette a számára 
legkedvesebb ajándékokat a 
családtagjainak. A kora dél-
után hajókázással indult. A 
strasbourgi kanálisokon át el-
jutottunk a belvárosból egé-
szen az Európai Parlament 
épületéig. Itt már várt ránk 
Bauer Edit, aki több mint egy 
órás kötetlen beszélgetés kere-
tében igyekezett bemutatni ne-
künk a parlament működését 
és az elképzeléseket, hogy ho-
gyan is fog majd kinézni Eu-
rópa pár évtized múlva. Nagy 
érdeklődéssel hallgattuk Mé-
száros Alajos, szlovákiai ma-
gyar és Sógor Csaba, erdélyi 
magyar képviselő gondolatait 
is, akik szintén nagyon ked-
vesen fogadtak minket. Utunk 
utolsó hivatalos eseményeként 
egy órát tölthettünk a parla-
ment plenáris ülésén, élőben 
láthattuk és hallhattuk, hogyan 
vitatkoznak kulturált körülmé-
nyek között a képviselők a szá-
munkra is fontos kérdésekről. 
Az ülés után még alkalmunk 
nyílt fényképezkedni az uniós 
tagállamok zászlajai mellett. 
Fél hatkor aztán nehéz szívvel, 
de tele élményekkel ültünk be 
az autóbuszba, hogy 12 órányi 
utazás után kiszállhassunk a 
szenci magyar alapiskola előtt.

Kitűnően éreztük ma-
gunkat, sok élménnyel gaz-
dagodtunk. A gyerekek szá-
mára is megérte a sok plusz-
munka, amit a versenyre való 
felkészülésbe fektettek, hiszen 
ennek köszönhetően komoly 
jutalomban részesültek, sok él-
ménnyel gazdagodtak.

Gál Attila,  felkészítő tanár 
Borsos Mihály AI, Nagyfödémes        
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Fényes Elek statisztikai író 
1851-ben a következőt írta 

közismert monográfiájában Gí-
mesről: „Ghimes, (Ghymes), ma-
gyar mezőváros, Nyitra várme-
gyében, Bars vármegye szélén, 
Nyitrától 2 órányira egy kies vi-
déken. Lakja 1034 katholikus, 8 
zsidó. Urasági csinos kastély és 
kert; termékeny határ, sok erdő, 
bortermesztés, gesztenye s más 
gyümölcs bőven. – Egy órányi tá-
volságra nyugat felé láthatni a 
régi Ghymes várát, a gróf Forgá-
csok törzsök lakhelyét fejérleni…” 
Fényes, aki kézikönyvében a 
falvak és városok lakói által leg-
gyakrabban beszélt nyelvet fi-
gyelembe véve nevezte ma-
gyarnak, szlováknak, románnak 
stb. az egyes magyarországi te-
lepüléseket, ma nosztalgiával 
tekintene vissza egykori falu-
jellemzésére. A Nyitra környéki 
magyarlakta falvak ugyanis már 
régóta az elszórványosodás út-
jára léptek, lakosai a magyar 
jelleg háttérbe kerülésének fo-
lyamatát tapasztalják meg. Ez 
elsősorban az egyre dominán-
sabb szlovák nyelvhasználaton 
– kezdetben a hivatalos érint-
kezésben, majd családi körben 
is –, a magyarul beszélő szülők 
csökkenő hajlandóságán saját 
nyelvük továbbadásában, ezzel 
összefüggésben pedig az isko-
laköteles gyerekek magyar isko-
lába íratásának gyakorlatán, a 
motivációkon érhető tetten. Az 
okok feltárása ennek az írásnak 
nem feladata, mindenesetre el-
gondolkodtatók Bibó István tár-
sadalomfilozófus szavai, aki fi-
gyelmeztetett: a kisebbségi lét 
hosszú távon nyomasztó. S bár a 
politikai határok ellégiesednek, 
az egységes magyar nemzethez 
tartozásukat mégsem fejezik ki 
bátrabban a zoboralji magyarok, 
döntéseik hátterében más szem-
pontok mérvadóak.

Mindenesetre, ha a Gímesi 
Alapiskola magyar tagozatának 
utóbbi 50 évére visszatekintünk, 
a beiratkozások számadatainak 
beszédes képe tárul elénk. Míg 
az idősebb kollégák emlékeze-
tében a helyi magyar iskola úgy 
jelenik meg, mint ahol párhu-
zamos osztályokban tanultak a 
gyerekek osztályonként a har-
mincas létszámot is megköze-
lítve, addig az idei tanévet a ki-

Iskola a „határon” – 

Gímes
lenc évfolyamon együtt mind-
össze 38 gyermek, közülük 
három elsős – és hat lelkes pe-
dagógus – kezdte el. Tisztelet és 
köszönet illeti azokat a gímesi és 
Gímes környéki – zsérei, koloni, 
lédeci és gerencséri – szülőket, 
akik az aktuális divatok sod-
rában mernek másként gon-
dolkodni, és dönteni a magyar 
nyelv, illetve a többnyelvűség 
mellett. 

Hogyan él egy iskola a „ha-
táron”, a szó etnikai-földrajzi ér-
telmében, meg a csökkenő gyer-
meklétszám miatt saját képessé-
geinek, működése és fennmara-
dása határán?

Mindenképp bizakodik a 
szebb jövőben, és próbálja ala-
kítani sorsát, erős felelősséget 
érezve a magyar közösség még 
nyelvéhez ragaszkodó tagjai 
és kultúránk továbbörökítése 
iránt. A „végvári” munkának 
egyébként magával ragadó va-
rázsa is van. Átérezzük az iskola 
szerepét abban a tekintetben is, 
amit a 2011 novemberében a 
Magyar Állandó Értekezlet ple-
náris ülése által elfogadott a Ma-
gyar nemzetpolitika – A nem-
zetpolitikai stratégia kerete 
című dokumentum a követke-
zőképp foglal össze: „A nemzet 
határai a nemzeti intézmények 
hatásának határáig tartanak.”  

A színvonalas oktatás jel-
szavát valódi tartalommal meg-
töltve igyekszünk jó példát 
nyújtva vonzóvá válni az aktív 
és majdani szülők előtt. Egy 
kis iskola valamennyi előnyét 
– hátrányait is, természetesen 
– nyújtjuk. Nálunk a nagy osz-
tályokkal ellentétben több idő 
jut egy gyermekre, ami egyér-
telműen a tanuló javára válik: 
előmenetelében és a nevelés 
terén egyaránt. Pályázati pén-
zekből vásárolt interaktív táb-
láink révén lépést tudunk tar-
tani a velünk egy épületben mű-
ködő, nálunk jóval nagyobb 
szlovák iskolával. Versenyhely-
zetben vagyunk, ezért arra tö-
rekszünk, hogy jelentékeny 
pluszt nyújtsunk a többségi in-
tézménnyel szemben. Gondol-
hatunk itt a már említett, egy 
gyermekre jutó, több odafigye-
lésen túl a szakköri tevékeny-
ségek széles spektrumára, ezek 
közül például a közkedvelt szín-
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játszó körre. Az értelem mellett 
az érzelmekre is hitelesen ha-
tunk: kis létszámú énekkarunk 
még mindig gyönyörűen szól, 
és hirdeti iskolánk élni akarását, 
hitét, ünnepeink alkalmával 
a környező falvak közösségei 
előtt. Tanulóink ingyen tanul-
hatnak zongorán játszani, zon-
goraórákért nem kell utaztatni a 
gyermeket, ez a lehetőség pedig 
az iskolások között igen nép-
szerű. 

A színvonalas oktatást iga-
zoló számszerűsíthető eredmé-
nyeink is figyelemre méltóak. A 
legutóbbi országos szintfelmérő 
„Tesztelés 9” során matemati-
kából az országos átlag 57,5% 
volt, tanulóink 66,4%-ot értek 
el. Magyar nyelvből 56,4–66,4% 
volt az eredmény a mi javunkra, 
szlovák nyelvből 59,4–78,6% 
ez az arány. Utóbbi tarthatat-
lanná teszi a szlovák tannyelvű 
iskolát választó magyarul be-
szélő szülők érvét, miszerint 
csak szlovák iskolában tanulja 
meg jól a gyermek a szlovák 
nyelvet. Szlovák nyelvből egyéb-
ként a nyitrai kerületben a 6. he-
lyen végzett a gímesi magyar is-
kola, országos viszonylatban a 
12. helyet érdemeltük ki. Ma-
gyar nyelvből pedig a járás leg-
jobbjai lettünk. A kerület 334 is-
kolája közül a 15. helyen végez-
tünk.

Szeretnénk elérni, hogy tanulóink az alsóbodoki magán szak-
középiskolába, a pozsonyi és a komáromi magyar tannyelvű gim-
náziumok felé gravitáljanak, ennek ellenére többségük szlovák in-
tézményben folytatja tanulmányait. Ezért különösen fontosnak 
tartjuk, hogy gyermekeink még az alapiskolás évek alatt minél 
több élményt szerezzenek magyar kultúrkörnyezetből és az anyaor-
szágból. Célunk ezáltal is olyan tapasztalatokkal gazdagítani őket, 
amely erősíti bennük a magyar közösséghez tartozás jó érzését. Ezt 
szem előtt tartva szervezzük iskolai kirándulásainkat is. 

Az elmúlt két-három évben ellátogattunk Ópusztaszerre, ahol 
Feszty Árpád híres körképét néztük meg a magyarok bejöveteléről 
a Kárpát-medencébe. Elutaztunk Dél-Alföld legnagyobb települé-
sére, Szegedre, Juhász Gyula szülővárosába. Megtekintettük Ma-
gyarország legméretesebb kastélyát, a méltán „magyar Versaillesnek” 
is nevezett pompás fertődi Esterházy-kastélyt és a „hűség városát”, 
Sopront. Bécsben az osztrák-magyar Habsburg uralkodók császári 
rezidenciáját kerestük fel, a schönbrunni kastélyt. Idén tavasszal az 
Ifjú Szivek Táncszínház pozsonyi székházában részesültünk egy ki-
váló előadásban. Komáromban évente legalább kétszer megfordu-
lunk a Jókai Színházban. Budapestre  „haza járunk”: a Gyermek-
vasúton és a Libegőn is utaztunk, a Csodák Palotáját is már két-
szer felkerestük. Tavaly nyáron a pogrányi alapiskola diákjaival kö-
zösen útnak indulva, nem egy tanulónk életében először csobban-
hatott a Balatonban. Diákjaink már évek óta járnak betlehemezni 
Győrbe, tavaly a környező falvakban is felelevenítették ezt a szép 
hagyományt. 

Az anyaországból koordi-
nált Határtalanul program ke-
retében jutott el hozzánk ta-
valy 6 magyarországi iskola, 
közülük az egyik – a pétfürdői 
alapikola – látogatását már vi-
szonozni is tudtuk. Óriási él-
mény volt a gyermekeknek 
megtapasztalni, ami nem ma-
gától értetődik mindnyájuk szá-
mára, hogy a messziről érkező 
tanulók velük azonos nyelvet 
beszélnek, hasonlók hozzájuk, a 
fiúk ugyanúgy szeretik a focit…

Az iskola falain belül sem 
kizárólag tanórai kereteken 
belül foglalkozunk tanuló-
inkkal. Az utóbbi években a 
gyerekeket Zsapka Attila elő-
adóművész szórakoztatta több 
alkalommal, a Magyar Írószö-
vetségtől és a pesti ELTE egye-
temről meghívott vendégeink 
– Kiss Gy. Csaba docens és kol-
légái – rendhagyó irodalomórát 
tartottak, és olvastak fel ma-
gyar írók remekeiből. Bokros 
Lajos, az Európa Parlament ma-
gyarországi képviselője, egy-
kori miniszter, saját tapasztala-
taiból merítve a többnyelvűség 
előnyeit tolmácsolta a gyere-
keknek; Maga György a nyitrai 
Mezőgazdasági Egyetemről a 
megújuló energiaforrásokról 

tartott előadást. Szakács Gábor, rovásírás szakértő a boszniai pi-
ramisok rovásjeleiről, Antal Tamás világutazó Peruról és a Hima-
lájáról vetített. Többször szerveztünk iskolánkban táncházat a bu-
dapesti Bartók néptáncegyüttes tagjaival. Szarka László történész, 
akadémikus könyvbemutatóval egybekötött karácsonyi műsoron 
találkozott a gyerekekkel. 

Mindezt, és sikereinket igyekszünk minél több fórumon nép-
szerűsíteni. Kiadványainkkal az aktív és majdani szülőket célozzuk 
meg. Hirdetjük, amiben valóban hiszünk: a többnyelvűség hasznát 
az érvényesülésben, és így a munkaerőpiacon; a két kultúrához és 
két országhoz tartozás előnyeit. A magyar iskolát látogató tanulók 
biztosan találkoznak Széchenyivel, olvasnak Tamási Áront, hal-
lanak a hun-magyar mítoszról, el tudják fejükben helyezni Magyar-
ország tündérkertjét, Erdélyt és a székelyeket, világelső olimpikon-
jaink és Nobel-díjasaink egészséges önérzetüket növelik. Ezeknek 
a többletelőnyöknek a felismerésére is próbáljuk rávezetni a gyer-
meket és a szüleiket. 

Törekvéseinket az Élő Zoboralja Polgári Társulás és a Rákóczi 
Szövetség mellett működő Nyitra és Vidéke Célalap segíti. Összefo-
gással, közös akarattal, szorgalmas munkával kívánjuk elejét venni 
annak, hogy 50–70 év múlva csak a sírfeliratok magyar nyelvű szö-
vegezése árulkodjon a Zoboralján valaha többségben élt magyar 
ajkú őshonos lakosságról. 

Mi tehát bizakodunk: van jövőnk, hiszünk benne!
Zilizi Zoltán
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Az első Diákolimpia társszervezője a dunaszerdahelyi Ko-
dály Zoltán Alapiskola volt, amely 2011 februárjától Akkre-
ditált Tehetségpontként működik a képzőművészeti nevelés 
terén. Az iskola már eddig is szervezője volt több országos ver-
senynek, tehetséggondozással, tehetség-azonosítással és te-
hetség-tanácsadással is foglalkozik, évente képzőművészeti 
tehetségnapot szervez, amelyen vendégül látja az ország kü-
lönböző részéről érkező diákokat és pedagógusokat. A Felvi-
déki Tehetségsegítő Tanács tagjaként rendszeresen és kölcsö-
nösen segítik egymás munkáját a többi Tehetségponttal, az 
SZMPSZ-szel, a gútai Művészeti Magán Szakközépiskolával, a 
dunaszerdahelyi Magán Szabadidőközponttal, amellyel kar-
öltve jelenleg is mintegy 300 dunaszerdahelyi és vidéki diák te-
hetséggondozását vállalták fel a képzőművészeti nevelés terü-
letén.  

Diákolimpia 2012 

képzőművészet
Ebben az évben a Diákolimpia képzőművészeti ágának ver-

senytémái a következők voltak: 
– A sport örömei, 
– A körülöttünk lévő értékek és csodák 
– A Diákolimpia logójának megtervezése
A diákok két kategóriában versenyeztek, mintkét kategóri-

ából 14–14 tanuló kapott meghívást az országos rendezvényre. 
A beérkezett munkákból a neves zsűri választotta ki a leg-
jobb munkákat, amelyekből kiállítás nyílt a Sportcsarnok elő-
terében. A zsűri tagjai: Németh Ilona, Lipcsey György – mind-
ketten városunk szülöttei, Munkácsy-díjas művészek, illetve Fe-
kete Anikó, a Diósfőrgepatonyi Alapiskola igazgatónője, aki be-
szédében kiemelte:

„A családi és iskolai légkör fontos eszköze a művészetek be-
vezetése a mindennapokba, illetve a tehetségek felfedezése és 
gondozása. Ezt vállalta fel a verseny elindításával az SZMPSZ, a 
Magán Szabadidőközpont és a Kodály Zoltán Alapiskola mellett 
működő Akkreditált Tehetségpont, így járulva hozzá a boldog 
gyermekkor megteremtéséhez, a gyermekek és fiatalok kö-
rében folyó vizuális és művészeti nevelés eredményeinek be-
mutatásához.“ 

A Diákolimpia részeként csütörtöktől megtekinthető volt a 
Kodály Zoltán Alapiskola öt volt diákjának kiállítása a Sportgim-
názium helyiségeiben, akik személyesen is megtisztelték a ren-
dezvényt. Ők az alapiskola befejezése után mindannyian  képző-
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Szakmai nap 
Galántán

Augusztus végén benépesült Galántán a Pázmány Péter Ala-
pítvány irodaépülete. A térség több mint 60 pedagógusa kí-
váncsian várta a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és 
Galánta–Vágsellye Területi Választmánya által szervezett szakmai 
nap előadásait.

Az egész napos rendezvény 2 szegedi előadója mondandójával 
és előadásmódjával egyaránt magával ragadta hallgatóságát. 

Délelőtt Barát Tibor a pedagóguskompetenciák és a tanulás 
minőségének összefüggéseiről tartott előadást. Bevezetőjében 
arra hívta fel a hallgatóság figyelmét, hogy az iskola a fiatalokat 
olyan szakmákra készíti fel, amelyek a képzés idején még nem lé-
teznek; olyan technológiákat kell alkalmazniuk majd, amit még fel 
sem találtak; mindezt azért, hogy megoldjanak olyan problémákat, 
amelyekről ma még azt sem tudjuk, hogy probléma. Mindezek tu-
datában magát a tanulást is újra kell definiálni és megalkotni az is-
kolázás új modelljét, amely alkalmas lesz a társadalom új igénye-
inek kiszolgálására. Ehhez új, tanulásközpontú oktatáspolitikára 
és jól képzett pedagógusra van szükség. Tehát a kulcs: a PEDA-
GÓGUS, amely rendelkezik az ehhez szükséges kompetenciákkal. 
Ezek a kompetenciák pontosan mérhetők és fejleszthetők. 

A tanítói profil elemzése a következő területeket érintette:
A kompetencia alkotóelemei: tudás; készség és képesség; at-

titűd és motiváció.
Az EU kompetenciaterületei: a tudás, a technológia és az in-

formáció menedzselése; együttmunkálkodásban másokkal; mun-
kavégzés a társadalommal és a társadalomban 

Az egyórás ebédszünet után ismét megtelt a terem. Iskola, 
tanulás, kreativitás volt a címe Cseh Gyöngyi előadásának. Be-
vezetőjében értelmezte a következő fogalmakat: képzelet, kreati-
vitás, tehetség, intelligencia, jobb és bal agyfélteke. Majd elhang-
zott a kérdés: Az iskola megöli a kreativitást? 

A kreatív iskola ismérvei: 
•  ingergazdag tanulási környezet 
• a gyermek/tanuló megismerése 
• a korhoz igazított működés 
• affektív tényezők, motiváció, attitűdök 
A hatékony együttműködéshez szükséges a bizalom, az alkotó 

légkör és a bátorság, amelyek kreatív műhelyekben, projektekkel, 
közösségi programokkal, visszajelzéssel, értékeléssel, kommuniká-
cióval és konfliktuskezeléssel, kísérletezéssel, játékokkal, próbálko-
zásokkal fejleszthetők.

A kreativitás tanítása nem más, mint elősegíteni mások kre-
atív munkáját. Ennek eszközei, ha 

•  nyitott kérdéseket teszünk föl, amikor több jó megoldás lé-
tezik (divergens gondolkodás),

•  csoportban dolgozunk közös projekteken, használva az 
egyéni képzeletet,

•  összefüggésbe hozunk különböző látásmódokat, 
•  megvizsgáljuk a közöttük lévő feszültségeket, ellentmondá-

sokat. 
Azaz kreatívan tanítunk! 

Úgy érezzük, hogy a szakmai nap teljesítette küldetését, hiszen 
a résztvevő kollégák feltöltődve indultak haza, hogy a most kez-
dődő tanévben tudatosabban figyeljenek a tanítás minőségére és 
tanulóik kreativitásának fejlesztésére.

Varga Zsuzsanna

művészeti irányú iskolában folytatták tanulmányaikat. Érdemes 
megnevezni őket, hiszen már eddig is több kiállításon, pályá-
zaton, versenyen bizonyították tehetségüket: Gányovics Bog-
lárka, Kulcsár Barbara, Zsigrai Klára, Jónás Attila. és Tarcsi Ádám.

A döntősök és felkészítő pedagógusaik a délelőtt folyamán 
a Kodály Zoltán Alapiskolában képzőművészeti  foglalkozáson 
vettek részt. A mintegy három óra alatt több képzőművészeti 
technikával is megismerkedhettek a tanulók és a felkészítő pe-
dagógusok, leginkább a vasalóval készült képek nyerték el a 
résztvevők tetszését. Ezután a döntősök megtekinthették az is-
kola tehetséges diákjainak munkáiból készült kiállítást, majd 
ebéd után Nagy Attila helytörténész vezetésével ismerkedtek a 
város nevezetességeivel, történelmével. Délután pedig a város 
múzeumaiban jártak. Az ünnepélyes megnyitón belül került sor 
a beérkezett munkák díjazására, de előtte még megnyitották a 
legjobb munkákból készült tárlatot a Városi Sportcsarnokban.

A verseny végeredménye:
I. kategória, 1. téma

2. hely:  Takács Fruzsina  
(Szabó Gyula Alapiskola, Dunaszerdahely)

3. hely:  Pekárovič Antónia  
(Kodály Zoltán Alapiskola, Dunaszerdahely) 

3. hely: Ivančik Erika  
(Kodály Zoltán Alapiskola, Dunaszerdahely) 

I. kategória, 2. téma
1. hely:  Zsigárdi Zsuzsanna  

(Kodály Zoltán Alapiskola,Dunaszerdahely)
2. hely: Anderko Borbála  

(Kármán József Alapiskola és Óvoda, Losonc)
3. hely: Szomolai Viktor  

(Szabó Gyula Alapiskola, Dunaszerdahely)

II. kategória, 1. téma
1. hely: A zsűri nem osztott első helyet
2. hely: Nagy Fanni  

(Kodály Zoltán Alapiskola, Dunaszerdahely)
3. hely: Trnavsky Katalin (MTNYA,Zselíz)

II. kategória 2. téma
1. hely:  György Friderika (Ifjúság Utcai Alapiskola, Fülek) 
2. hely:  Németh Zsófia (Arany János Alapiskola, Ekecs)  
 Porubský Zsolt (MTNYA, Perbete)
3. hely:  Oriskó Viktória  

(Osztényi Leander Alapiskola és Óvoda, Szelőce)
 Nagy Noémi (MTNYA,Zselíz) 

Fodor Mária, a képzőművészeti verseny főszervezője
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− Már gyerekkoromban elhatároztam, hogy én is pedagógus le-
szek, de nem tanító, hanem óvónő, ezért az alapiskola befejezése 
után a lévai óvónőképzőbe (hivatalos nevén pedagógiai középiskola) 
felvételiztem. Miután a vizsgáim sikerültek, kiváló tanárokhoz és jó 
osztályba kerültem. 

−  Az óvónőképző befejezése után mindjárt a szülőfaludba ke-
rültél? 

− Igen, de csak fél évre. A tanév második felét Muzslán töl-
töttem, a következő évet meg Kicsinden. Onnan neveztetett ki Mé-
száros Zsuzsanna tanfelügyelő óvodaigazgatónak Kisgyarmatra. 

−  Meddig dolgoztál Kisgyarmaton?
− Tizenhét évig. 1998-ban kerültem újból Bénybe, vagyis haza, 

amikor az itteni óvoda munkáját Kötelesné Wojnár Ilona irányí-
totta. A jelenlegi tisztségemet tőle vettem át 1999-ben.  

− Mekkora óvoda a tiétek?
− Régebben a létszám 50 körül mozgott, de jelenleg csak 38 óvo-

dásunk van. Egy ún. kis- és egy nagycsoport, ami nem a létszámra, 
hanem a gyerekek korára vonatkozik. Három kolléganővel: Ölvedi 
Katalinnal, Papp Beátával és Takács Gertrúddal váltjuk egymást 
félnaponként. 

− Magyarországról olyan hírek szállingóznak át hozzánk, hogy 
ott kötelezővé kívánják tenni három éves kortól az óvodát. Neked 
mi a véleményed róla, helyes rendelet lenne ez?

− Kötelezővé tenni nem javasolnám, de szerintem helyes, ha a 
szülők, mihelyt csak lehet, írassák óvodába a csemetéjüket, miáltal 
szinte észrevétlenül elkezdődik a gyermek szocializálódása. Nálunk, 
Szlovákiában ez öt éves kortól mindenképpen ajánlott. Az ötödik 
életévüket betöltött gyermekekért a költségekhez való hozzájárulást 
sem kell fizetniük a szülőknek, de ha csak ekkor szánják rá magukat, 
hogy a gyermeküket közösségbe adják, nagyon nehéz tortúrának te-
szik ki őt. Ugyanis ekkorra már kialakulnak a közösségek, s ezek az 
újonnan jötteket bizony nehezen fogadják be.

− Tehát tapasztalatból tudjátok, hogy már egészen kicsi korban 
működésbe lép egyfajta rangsor, más néven, hierarchia.

− Természetesen, viszont nem szabad hagyni, hogy ez csak 
spontán érvényesüljön. Az a mi dolgunk, hogy kellő szakértelemmel 
szabályozzuk. Minden pedagógus tudja, hogy a gyerekek között 
vannak úgynevezett vezéregyéniségek. Nem szabad megengedni, 
hogy egy-egy arra hajlamos gyerek uralkodjék a többi fölött. Vannak 
a közösségekre vonatkozó szabályok, nevezhetjük ezeket akár er-
kölcsi normáknak is, melyeknek a tiszteletben tartására már egészen 
pici korban rá kell szoktatni a gyerekeket. Megvan ennek a maga 
módszertana, amit minden pedagógusnak tudnia kell alkalmazni, s 
én hiszem, hogy a legtöbben tudják is. 

− Mit szeretnek játszani a mai gyerekek? 

− Tetszik a kérdésed, mert ez bizony az elmúlt évtizedek alatt na-
gyon sokat változott. A mai kiscsoportosok (3–4 évesek) legjobban 
kedvelik a konstruktív, a nagycsoportba tartozók (5–6 évesek) pedig 
inkább a logikai játékokat, mint például a puzzle-t, amely akár 
300 darabból álló kirakós képek „megalkotására” is alkalmas. Meg, 
persze, a legót, amelynek sokféle változata van. És a homokozót, 
mely szinte ősidők óta alkalmas építésre, rombolásra, újraépítésre, 
amit az érzelmek hullámzása kísér, mint amilyenek az öröm, bosz-
szúság, harag, sőt olykor még a dühkitörés is. Ezek természetes ér-
zések már az emberi életnek ebben a stádiumában is, melyek „be-
szabályozása” ma már nagyrészt a pedagógusokra hárul. Ha ez kicsi 
korban nem történik meg, kamaszkorban már késő. Azt sem szabad 
elfelejteni, hogy óvodás korban nagyon nagy a gyerekek mozgás-
igénye, viszont begyűrűztek hozzánk is a számítógépek, amelyek 
szinte rabul ejt(het)ik őket. Ezért az is a mi dolgunk, hogy ráne-
veljük őket az effajta egyensúlyozásra.

− Vannak kimondottan óvodásoknak gyártott számítógépek 
is? 

− Vannak bizony, és nagyon lekötik nemcsak a figyelmüket, 
hanem az idejüket is.

− Nem látok nálatok interaktív táblát.
− Sajnos nincs pénzünk rá, de bízunk a pályázati lehetőségekben.
− E modern eszközök nem vonják el a gyerekek figyelmét a 

körülöttük levő valóságról, mondjuk, az élőlények tényleges meg-
ismeréséről, melyeket ma már szinte kizárólag csak képeken lát-
hatnak?

− Van ebben igazság, de inkább csak a városi gyerekek esetében. 
Mi viszont szerencsére falun élünk, ezért adott a lehetőség, hogy 
megismertessük csemetéinkkel mind a kerti,mind a vadon élő növé-
nyeket és a háziállatokat, madarakat is, amibe még mindig tud segí-
teni a család. Viszont e tábla nemcsak erre szolgál. Azt is tudni kell, 
hogy a gyerekekben él a természetes kíváncsiság, s ezért sokat kér-
dezgetnek is. 

−Mi a helyzet a mesékkel?
− Általában délutáni pihenés előtt szoktunk nekik mesélni. Na-

gyon szeretik az állatos, királykisasszonyos, sárkányos meséket, meg 
a gonosz mostohásakat. Azt hiszem, ebből kirajzolódik a jó és rossz 
küzdelme a gyerekek képzeletvilágában. Természetes, hogy ösztö-
nösen a jó diadalának drukkolnak. Közkedveltek a Rémusz bácsi 
meséi, és fokozatosan nőnek fel Móra Ferenc Zengő ábécéjéhez.

−  Mi az, amit az óvodában tanítani lehet nekik, vagy talán már 
kell is?

− Az alakok felismerésében el kell jutni a nyomtatott betűala-
kokhoz, a finommotorika fejlesztése érdekében pedig grafomotorikai 
gyakorlatokat végeztetünk velük. Ennek is van megfelelő módszer-
tana, amit szerintem minden óvodában alkalmaznak.

Múltból a jövő felé
Beszélgetés Ölvedy Ildikó óvodaigazgatóval

Az 1960-as években Bény öt tanerős, alsó tagozatos alapiskolájában tanított a Ta-
kács házaspár, az ő leányuk, férje után Ölvedy Ildikó – ma a helyi óvoda igazgatója – a 
beszélgetőtársam; így kezdi visszaemlékezéseit:
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 n  Balról jobbra a pedagógusok: Ölvedy Ildikó, Ölvedi 
Katalin, Papp Bea, Takács Gertrúd és a személyzet:  
Rigler Alica, Balogh Ildikó és Kadavi Gabriella

− Visszatérve a szocializációra, vannak-e hátrányos helyzetű 
gyerekek az óvodátokban?

− Egy mentálisan retardált fiúcska van. Az ő nevelésében nagy 
segítséget kapunk dr. Zmeták Zita logopédustól, aki Párkányból 
jár ki hozzánk. Meg azoknál is segít, akiknél beszédproblémák 
akadnak. A roma gyerekekkel nincs különösebb gondunk. Különben 
nemcsak náluk tapasztalható, hogy némelyek ingerszegényebb kör-
nyezetből jöttek. Ők más alaphelyzetből indulnak, mint a többiek, 
értem alatta akár az alapvető higiéniai dolgokat is, de kompenzálni 
sok mindent lehet, hiszen ez megint csak a mi szakterületünk.

− Ha jól tudom, neked az óvodapedagógusi képesítéseden 
kívül egy másik szakod is van. 

− Igen. Egy felsőfokú (négyéves) hitoktatói képzésben részesültem 
a pannonhalmi Szent Gellért Hittudományi Főiskola levelező tago-
zatán Révkomáromban. Nem azért, mintha hittant akarnék taní-
tani, hanem mert úgy véltem, a lelkivilágomnak van szüksége rá. Az 
a meggyőződésem, hogy helyesen cselekedtem. 

Csicsay Alajos                

Az Ősforrás Iskola  
a legtisztább forrásból merít

Idén szeptemberben is megkezdte tevékenységét  az Ősforrás Iskola, mint már 1997 
óta minden ősszel. Alapítója Sólyomfi-Nagy Zoltán, akit legtöbben a Kurultajon – Európa 

legnagyobb hagyományőrző ünnepén ismerhettek meg mint regöst, énekmondót, a szer 
tartóját. Az Iskola az őstörténeti előadásokon túl önismereti és gyógyító gyakorlatok sorát 

foglalja magába. Elméleti és gyakorlati tanítást nyújt Alap, Haladó, Gyógyító és Tanító szinten, 
eredményes vizsga esetén pedig oklevelet kapnak a résztvevők. Az Ősforrás Iskola mindenkinek 

hasznos, akit a régiek tudása érdekel, és ezt a tudást napjainkban élővé szeretné tenni. Őseink hagyományait megismerve, 
majd felhasználva megoldást találhatunk önmagunk és mások gondjaira, kérdéseire, életünket jobban megértő emberekké 
válhatunk. Az itt szerzett tudást a pedagógusok, gyógypedagógusok, pszichológusok és természetgyógyászok szakmai 
gyakorlatuk során hasznosítani tudják.

 Az első, szeptemberi tanításon Sólyomfi-Nagy Zoltán ismertette a forrásanyagot, korunk és a közelmúlt ha-
gyományőrzőit, szó esett őseink világképéről, vallásáról, szimbólumairól. Lenyűgöző élménybeszámolót tartott az in-
diai, kazakisztáni útjairól, és az indián hagyo-
mányokról, amelyeket az amerikai rezervátu-
mokban saját maga megélt.

 Sólyomfi-Nagy Zoltán az ősművelt-
séget  adja át, táltos-gyakorlatokat, gyógyító 
módokat,  mozgást, dobolást, éneket tanít. A 
vendégelőadók között lesznek Kovács Imre 
Barna kalligráfus, gasztronómus, Mátéffy At-
tila turkológus, Csörgő Zoltán hagyomány-
kutató, Gönczi Tamás író, valláskutató, Halmy 
György filmrendező, Jaime Caso Vilavicencio 
gyógyító, az inka és kecsua hagyományok is-
mertetője, Nádorfi Lajos operatőr, Gillich 
Sándor, a keleti rokon népeink kutatója.

 Az esetleges érdeklődők még csat-
lakozhatnak a következő, novemberben tar-
tandó  találkozón.

Nagy D. Csilla
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Tamási Áron halhatatlan felismerése szerint az emberi lét 
célja – amely Ábel-regényeinek végső mondandója – a belső 
harmónia meglelésével fejezhető ki: „azért vagyunk a világon, 
hogy valahol otthon legyünk benne”. E harmóniához elenged-
hetetlen a szülőföldhöz való kötődés, a környező világgal ki-
alakított összhang és értelmes, egyéni és közösségi célok vál-
lalása. Felesleges hangsúlyozni, hogy mindezek megterem-
téséhez sokszor emberpróbáló nehézségek leküzdése szüksé-
geltetik. Akiknek sikerül, megérik azt a külső és belső harmó-
niát, amely tudományos és közéletünk egyik jeles személyiségét, 
Hulkó Gábort jellemzik. Követendő példaként is érdemes fog-
lalkozni életútjával, eddigi eredményeivel. A Konkoly Thege 
Miklós által alapított csillagvizsgálójáról elhíresült Zsitva-parti 
városkában, Ógyallán, magyar tanítócsaládban született 1947. 
január 1-jén. Szülei több csallóközi iskolában is oktattak, ami 
annak is tulajdonítható, hogy nem voltak az előző rendszer 
kedvencei: édesapja eredetileg kántortanító, édesanyja az Or-

solya-zárda növendéke volt. Ez fiuk élet-
pályájának kezdetét is megnehezítette. 

A dunaszerdahelyi magyar gimná-
ziumban érettségizett, ezt követően 
a Szlovák Műszaki Főiskola gé-
pészmérnöki karán, automatizálás 

szakon folytatta tanulmányait, ahol 
1970-ben évfolyamelsőként szerezte 

meg mérnöki diplomáját.
Már tanulmányai alatt élénk ér-

deklődést mutatott szakága iránt, 
ennek köszönhetően harma-

dikos egyetemista ko-
rától a Szlovák Tudo-
mányos Akadémia 
Műszaki Kiberne-
tikai Intézetében tu-
dományos segéd-
erőként dolgo-
zott, itt ismerke-
dett meg későbbi 

kutatási terüle-
tével. Az alkal-
mazott mate-
matika iránti 
vonzalma a 
legősibb szel-
lemi játék, a 
sakk szerete-
tében is meg-

nyilvánult. Ezen 
a téren is kiváló 

eredményeket ért 
el a csehszlovák if-

júsági sakkváloga-
tott tagjaként. 

Mérnöki oklevelének megszerzését követően egy éven át a 
Szlovák Tudományos Akadémia Műszaki Kibernetikai Intéze-
tében kutatóként dolgozott, majd visszatérvén Alma Materébe, 
napjainkig az 1990-ben Szlovák Műszaki Egyetemmé átminősí-
tett intézményben fejti ki tevékenységét. 

1972-től kezdve a Gépészmérnöki Kar Automatizálási és 
Méréstechnikai Tanszékén kutatómérnökként és egyetemi ok-
tatóként működött, közben 1979-ben megszerezte a tudomá-
nyok kandidátusa – a mai PhD megfelelője –, majd 1992-ben 
a nagydoktori – DrSc. – fokozatot. 

1994-től a Szlovák Műszaki Egyetem professzoraként, inté-
zetigazgatójaként és kutatóközpont vezetőként tevékenykedik. 

Kutatóként kétszáznál is több közleményt publikált a hazai 
és a külföldi szakfolyóiratokban, amelynek visszhangja sem 
maradt el: több száz alkalommal hivatkoznak tudóstársai az 
általa publikált eredményekre.  Munkássága súlypontját egy 
új műszaki elmélet kiépítése jelenti a parciális differenciális 
egyenletekkel leírt dinamikus rendszerek irányításának terü-
letén. Tevékenységének fontosságát, az általa elért eredmények 
színvonalát pontosan jelzi, hogy az amerikai The MathWorks, 
piacvezető irányítástechnikai szoftverfejlesztő világcég Hulkó 
Gábor elméleti eredményeit felhasználásra kínálja web por-
tálján, emellett két szakkönyvét is a szakma képviselőinek a fi-
gyelmébe ajánlja.

Pedagógiai tevékenysége keretén belül kilenc tantárgyat ok-
tatott a jövő mérnökeinek, amelyek felölelik az irányítás és sza-
bályozástechnika, az ipari robotok és az automatikus rend-
szerek irányításának valamennyi területét.

Természetszerűleg részt vállalt a doktoranduszhallgatók fel-
készítésében, csaknem egy évtizeden át a doktori iskola vezető-
jeként kulcsszerepe volt a jövő szlovákiai csúcsszakembereinek 
felkészítésében. 

Gazdag tapasztalatait a hazai és a külföldi szakfolyóiratok is 
felhasználják, több kiadvány szerkesztőbizottsági tagja, közöttük 
a szlovákiai Selected Topics in Modeling and Control és az 
AT&P Journal kiadványoknak, valamint az angliai International 
Journal of Automation and Control c. lapnak. 

Tudományos tevékenysége elismeréséül több díjban és kitün-
tetésben is részesült: megkapta a pozsonyi Műszaki Egyetem, az 
ostravai, libereci és a prágai Műegyetem plakettjét, a Szlovák 
Műegyetem aranyérmét, a Szlovák Tudományos Akadémia 
díját, valamint az Óbudai Egyetem Díszpolgára kitüntetést. 
2007-ben megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia 
külső tagjának. Viszont valamennyi tudományos és társadalmi 
elismerés, kitüntetés közül a legkedvesebb számára a Felvidéki 
magyar tudományosság területén végzett munkásságáért oda-
ítélt Jedlik Ányos díj.

E gazdag életpálya korántsem lenne teljes, ha Hulkó Gábor 
kivonta volna magát a társadalmi eseményekből, magyar ki-
sebbségünk létkérdéseinek megoldásából. Az 1989-es rend-
szerváltást követően műegyetemi kollégáit összefogva meg-
szervezte a Szlovákiai Magyar Értelmiségiek Fórumát, amely 
a felvidéki egyetemi és akadémiai munkahelyeken tevékeny-

Az otthon harmóniája
Hulkó Gábor egyetemi tanár, intézeti igazgató arcképvázlata
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kedő értelmiségiek közreműködésével munkálkodott a tu-
dományos élet átalakításán. Ezzel párhuzamosan lakhelyén, 
Dunaszerdahelyen, barátaival és ismerőseivel közösen meg-
szervezte a Csallóközi Értelmiségi Fórumot, amelynek össze-
jövetelein meghatározták a politikai változások nyomán ki-
alakult helyzetben az aktuális tennivalókat. A fórum össze-
jöveteleinek anyagait a Csallóköz című hetilapban folytatá-
sokban közölték a nyilvánossággal. 

A politikai változásokból is kivette a részét: a „bárso-
nyos forradalmat“ követően az Együttélés politikai mozga-
lomban kezdte képviselni a magyarság érdekeit, majd az 
MKP-ban folytatta. Két választási időszakban a város tiszte-
letbeli alpolgármestere és az MKP helyi elnöke volt. Ebben 
az időszakban a városi hivatal munkatársaival közösen meg-
szervezték a városi ipari park felállítását, amely a METRANS 
multinacionális vállalat közreműködésével a magyarok lakta 
déli régióban gyakorlatilag az egyedüli jelentős léptékű ipari 
parkká nőtte ki magát. 

Műszaki emberként mindig is megmaradt az ésszerű, 
fenntartható fejlődés hívének, aki nemcsak a mára, de a 
jövő nemzedékekre is felelősséggel gondol. Ez volt a fő oka 
annak, hogy a szirénhangok ellenére is felemelte szavát a 
nagy anyagi haszonnal kecsegtető, ámde a környezetre ve-
szélyes akkumulátorgyár létesítése ellen, a beruházás meg-
valósítása ellen társadalmi akciókat szervezett, felhívta az 
alultájékoztatott lakosság figyelmét arra, hogy milyen sú-
lyosan veszélyezteti a Csallóköz alatt húzódó vízkészletek tisz-
taságát és az egész régió életét a környezetet súlyosan káro-
sító, vegyi anyagokkal dolgozó üzem működése. 

Tudománypolitikai elkötelezettségének köszönhetően két 
választási időszakban a kollégium kuratóriumának elnöke-
ként vezette a Felvidéki tudományos elitképzést támogató, 
komáromi székhelyű Selye Kollégiumot. Vezetése alatt a kol-
légium elnyerte a Magyar Köztársaság Miniszterelnö kének 
Kisebbségekért Díját, valamint a Szlovák Kormány kitün-
tetését is. A Felvidék tudományosságának képviseletében 
évekig tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia – Magyar 
Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságnak.

Hulkó Gábornak sokéves szívós munkával sikerült megte-
remtenie a tudományos és a társadalmi szerepvállalása kö-
zötti harmóniát. Magánéletét tekintve is szerencsés embernek 
mondhatja magát. Élete párja, Beáta, a Dunaszerdahelyi Já-
rási Kórház Belgyógyászati Osztályának főorvosa, mindkét 
fiuk – egy picit távolabb kerülve a szülők foglalkozásától 
– jogász, az idősebbik, Gábor, a Győri Széchenyi István 
Egyetem Jogi Karának oktatója, a fiatalabbik, Tamás, ügy-
védi gyakornok egy vezető pozsonyi ügyvédi irodánál, vala-
mint a Brünni Masaryk Egyetem Jogi Karának doktorandusz 
hallgatója. Márta húga a Pozsonyi Comenius Egyetem Böl-
csész Karának művészettörténész professzora.

Hittel vallja és természetesnek veszi, hogy e nagyszerű 
eredményeket annak köszönhetően érték el, hogy anya-
nyelvükön sajátították el a legfontosabb ismereteket, magyar 
iskolába jártak. De semmi új sincs ebben: évszázadokkal 
ezelőtt ezt az elvet vallotta a népek tanítójaként elhíresült 
Nagykamnai Szeges János is, akit napjainkban Ján Amos 
Komenský néven ismer a hazai közvélemény.

Ozogány Ernő

Kutatók Éjszakája 2012
Az Európai Bizottság támogatásával megvalósuló Kutatók Éj-

szakája Európa-szerte már hetedik esztendeje méltán népszerű 
tudományos fesztivál, amely elsősorban a pályaválasztás előtt 
álló fiatalokat szólítja meg.Szeptember utolsó péntek éjszakája 
már negyedik alkalommal volt a szenvedélyesen kíváncsiaké 
Szlovákiában is. Öt városban: Pozsonyban, Besztercebányán, 
Zsolnán, Tátralomnicon és Kassán kinyíltak a laborajtók, a ku-
tatók kibújtak fehér köpenyeikből és hétköznapi nyelven mutatták 
be a tudományt, találmányaikat és eszközeiket.

A fesztivál mottója: „Researchers are among us“  (A kutatók 
köztünk vannak). És valóban ez nem az unalmas előadások es-
téje volt, ezek a programok a kutatókat és életpályájukat, a tudo-
mányos módszereket és eredményeket a laikusok számára is ért-
hető és élvezhető formában, interaktív módon, néhol játékos for-
mában mutatták be az érdeklődőknek. Kassán a Szlovák Tudo-
mányos Akadémia és a SOVVA (a kutatói tevékenységeket támo-
gató szlovák szervezet) az Optima bevásárlóközpontban rendezte 
meg a fesztivált. A sok izgalmas előadás mellett egyetemi oktatók 
mutattak be régészeti csodákat, 3D-s lépegető molekulákat, 
hasznos baktériumokat, levitáló kisvonatot, agyhullámokkal irá-
nyítható robotot, csodákat az űrkutatásból, otthon is elkészíthető 
fizikai és kémiai kísérleteket és még sorolhatnám a sok bolondos, 
szinte hihetetlen, de működő csodát.

Itt kaptak lehetőséget a kassai Márai Sándor Alapiskola 
diákjai is, hogy bemutathassák Lego robotjaikat. A Talentum 
Cassoviensis Alapítvány programozó műhelyében készítették a 
gyerekek a modelleket. A számítógépes programmal irányítható 
NXT Lego vezérlőkockához illesztett szervomotorok, ultrahangos 
érzékelők, hang- és fényszenzorok segítségével működő robotok 
iránt nagy volt az érdeklődés. Délelőtt a kelet-szlovákiai régió 
alap-és középiskoláiból jöttek csoportok autóbu szokkal, dél-
után pedig főleg a kassai bevásárló közönség, családok, diákok 
nézték meg a különleges megakiállítást. A modelleket ki is lehe-
tett próbálni, és aki a távirányítós robottal a bázisra szállította a 
cukorkát, meg is ehette azt. Bizony kimerítő feladat volt reggeltől 
este 9 óráig magyarázni a robotok működési elvét, irányítási le-
hetőségeit. A gyerekek viszont élvezettel, a felnőttek teherbírását 
is felülmúlva, szlovák és magyar nyelven egyaránt készséggel fog-
lalkoztak a látogatókkal. 

Diákjaink részvétele ilyen rendezvényeken új lehetőségeket 
nyújthat az oktatásban. A motiváció adott, munkájuk eredmé-
nyének bemutatása a nagyközönség előtt élmény és az elismerés 
ösztönző. Kassán, ahol a sok szlovák alapiskola mellett csak egy 
magyar iskola van, különösen fontos, hogy önbizalmat és hitet 
adjunk a gyerekeknek, hogy merjenek szerepet vállalni és le-
gyenek büszkék arra, amit tudnak.

Hanesz Angelika
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gyűrűt húzni. Magyarország három részre szakadása végérvé-
nyessé vált (s csak másfél évszázad után szűnt meg). Szulejmán 
1547-ben Drinápolyban öt évre szóló békét kötött V. Károly 
német-római császárral, a maradék Magyar Királyságot is uraló I. 
Ferdinánd fivérével. A békekötés azt is jelentette: a szultán csön-
desen beismerte, egyelőre nincs ereje Magyarország teljes elfogla-
lására. Ugyanakkor Habsburg Ferdinánd kénytelen volt elfogadni 
az ország felosztását. Ráadásul az általa birtokolt Magyar Királyság 
évi 30 000 forintnyi adóval gyarapította a Porta kincstárát.

Még le sem telt az öt esztendőre szóló béke, amikor 1551-ben 
Szokollu Mehmed ruméliai beglerbég vezetésével a török Erdélyre 
támadt. A katonai akció hátterében Szapolyai János egykori bizal-
masa, Martinuzzi (Fráter) György, Erdély kormányzója politikai 
tevékenysége állt. György barát a néhai János király bizalmasaként 
állandó lelkifurdalást érzett Buda 1541. évi elvesztése miatt, ezért 
többször is kísérletet tett arra, hogy János Zsigmond török va-
zallus területei egyesüljenek a Habsburgok uralta Magyar Király-
sággal. 1549-ben Fráter György Nyírbátorban egyezményt kötött 
I. Ferdinánddal. Ennek értelmében János Zsigmond és édesanyja, 
Izabella királyné sziléziai birtokok fejében lemondanak a keleti te-
rületek uralmáról, és azokat átengedik Ferdinándnak. 1551-ben 
Gianbattista Castaldo vezetésével mintegy háromezer fős zsoldos 
sereg érkezett Erdélybe, hogy érvényesítse a Habsburg király érde-
keit. Izabella azonban időközben meggondolta magát, és az egyez-
ményről tájékoztatta a Portát. Szokollu Mehmed katonaságának 
felvonulása nagyon nehéz helyzetbe hozta Fráter Györgyöt. Erdély 
megmentése érdekében ezúttal a törökkel kezdeményezett tárgya-
lást, amely az ősz folyamán megszállta Becse, Becskerek és Csanád 
várát. Castaldo viszont árulásra gyanakodott, ezért 1551 decem-
berében Alvinc várában embereivel meggyilkoltatta György ba-
rátot.

1552-ben Szulejmán a háborút kiterjesztette Magyarországra 
is. Kara Ahmed szerdár először bevette a Losonczy István által vé-
dett Temesvárt, majd Lippa, Solymos, Lugos és Karánsebes esett 
áldozatul a török támadásnak. Egy másik török sereg Hadum Ali 
budai pasa vezetésével az északi várakat ostromolta. Drégely vá-
ránál Szondi György ugyan mintegy százötven fegyveresével el-
lenállt – ám a küzdelem a hatalmas túlerővel szemben kilátástalan 
volt. Hamarosan Alié lett Ság, Gyarmat, Hollókő és Buják vára 
is. Míg Szécsény a tűz martalékává vált. A két győzedelmes török 
sereg Szolnok vára alatt egyesült. Tíz napig tartó ostrom után erre 
a fontos végvárra is lófarkas zászló került. A török következő cél-
pontja a Felső-Magyarország kapujának nevezett Eger volt. 

 n  Dobó István szobra Egerben a róla elnevezett téren  
(Stróbl Alajos alkotása)

Napra pontosan a mohácsi csata 15. évfordulóján, 1541. 
augusztus 29-én a török csellel elfoglalta Budát. Ezt követően 
Szulejmán szultán hadai előtt sorra hódoltak meg a magyar várak. 
1543–1545 között Siklós, Pécs, Székesfehérvár, Esztergom, Vi-
segrád, Nógrád, Hatvan, Simontornya, Ozora, Tamási elfogla-
lásával a törököknek sikerült Buda köré rendkívül szilárd védő-

„A következő napon nem ágyúszóra virradtak. A sátorok ott fe-
hérlettek a halmokon és hegyoldalakban, de törököt nem lehetett 
látni. (…) Ahogy nézegetik a török sátorok különös csendességét és 
néptelenségét, egyszer csak azt mondja valaki, úgy vélekedésképpen:

– Elmentek…
Mint a sebesen harapódzó tűz a száraz avaron, ismétlődik a szó 

szanaszét a várban:
– Elmentek! Elmentek!” 

(Gárdonyi Géza: Egri csillagok – részlet)

460 évvel ezelőtt történt

Harapós birkák  
egy rozzant akolban

 n Eger vára 1552-ben (korabeli metszet)

 n  Dobó István (1502 körül – 1572)
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 n  Eger ostroma 1552-ben (régi képeslap)

Honismereti verseny jutalmául 

a Kurultajon
A párkányi Limes Anavum Regionális Honismereti 

Társulás „Szülőföldem, szeretlek!“ elnevezésű vetélke-
dőjén szereplő tanulók jutalmul a Kurultajon, Európa leg-
nagyobb hagyományőrző ünnepén vettek részt, amelyet 
az Alföldön, a bugaci pusztában tartottak meg augusztus 
11–12-én.

A Kurultaj – Magyar Törzsi Gyűlés a Kárpát-medencei 
magyarság összefogásának az ünnepe, a hagyományőrzők 
legnagyobb seregszemléje, ezen túl több mint 20 nemzet 
képviselői érkeztek több ezer kilométerről, akik hun és türk 
ősökkel rendelkeznek. Továbbá megemlékezés ez az ünnep 
Attila nagyfejedelemről, Baján kagánról és Árpád vezérről.

A küzdőtéren zajló műsor egyik leglátványosabb eleme 
a több száz lovast, íjászt, barantásokat felvonultató sereg-
szemle volt, ezt követően pedig nem kevésbé gyönyörköd-
tető és izgalmas lovasbemutatók, -játékok és -versenyek, 
solymász bemutató, nyílzápor, csikós bemutató zajlott. 
Két színpad adott teret a rokon népek és a magyar hagyo-
mányőrző csoportok előadásainak, koncerteknek. Hallot-
tunk táltos- és regöséneket, népzenét, láttunk néptáncot. 
A szombati műsorsorozatot a Kárpátia zenekar tomboló 
sikerű koncertje zárta.

Mi, akik a Felvidékről érkeztünk az ünnepségre, kü-
lönösen büszkék vagyunk a Kopecsni Gábor vezette Fel-
földi Baranta bemutatójára. A csallóközi barantásokkal 
találkoztunk már iskolai rendezvények kapcsán, hiszen 
tartottak rendhagyó történelem órát a Zselízi Alapisko-
lában is, sőt, osztálykirándulás keretében is felkerestük 
őket Dunaszerdahelyen, ahol kipróbáltuk az ősi magyar 
harcmódokat.

A rendezvény érdekes látnivalója volt a jurtafalu, ahol 
belülről is megnézhettük őseink lakósátrát. Két óriásjur-
tában, az Ősök Sátra elnevezésű „múzeumban“ szkíta, hun, 
avar és magyar régészeti leleteket állítottak ki, és őseink 
földi maradványait helyezték el, amely előtt tiszteletünket 
fejeztük ki.

Az előadósátorban elismert szakemberek – kézműves 
mester, régész, antropológus, turkológus, történész – is-
mertették történelmünk eddig kevésbé ismert részleteit.

A Kurultaj a történelem hiteles, mindenféle politikai 
irányadástól mentes bemutatására törekszik műsoraival, 
előadásaival és kiállításaival. A vásárban és az éttermekben 
csak értékes magyar termékeket, árut kínáltak hiteles áron.

A két nap alatt, kiszakadva a mindennapokból, egy igazi 
magyar ünnep minden csodáját éltük át a hun és türk tu-
datú népek legnagyobb találkozóján. A rengeteg látvá-
nyosság, élmény maradandó nyomot hagy bennünk, tudást 
ad, és mint egy élő történelemkönyvből, tanulni is lehet be-
lőle.

Nagy Csilla

Az egri vár kapitánya 1548-tól Dobó István volt. A reá bízott 
várat olasz és bécsi építészek, valamint környékbeli jobbágyok se-
gítségével folyamatosan korszerűsítette. Amikor a török 1552. 
szeptember 9-én ostromzár alá vette az erődítést, Eger várában 
mintegy 2000 ember tartózkodott. Ennek alig több mint a fele volt 
kiképzett katona, a többiek vagy önkéntesek, vagy a török elől me-
nekülő „civilek” voltak. A támadók létszámáról a különböző forrá-
sokban eltérő adatok olvashatók. Gárdonyi Géza 200 000 ostrom-
lóról tudott, a régebbi történelemkönyvek 70–80 ezerre becsülik 
az oszmánok számát; a legújabb kutatások szerint Ahmed és Ali 
egyesített serege 35–40 ezer főt számlált.

Az ostrom megkezdése előtt a pasák megadásra szólították fel 
a vár védőit. Dobó azonban vasra verette a hírhozót, majd meges-
kette a várvédőket, hogy soha nem beszélnek a megadásról. Szep-
tember 16-ától kezdve a török vezérek 12 ostromágyúval és több 
száz különféle kisebb löveggel lövetni kezdték a várat. Dobó em-
bereinek elszántságát azonban sem ez, sem a szeptember 29-ei, il-
letve október 4-ei nagy török roham nem törte meg. Annak elle-
nére sem, hogy október 4-én felrobbant a vár lőszerraktára. Ok-
tóber 12-én és 13-án a törökök döntőnek szánt rohamokat indí-
tottak az egri vár ellen, ám az egész nap tartó harcok árán sem 
tudták elfoglalni a korábban a pasák által rozzant juhakolnak mi-
nősített erődítményt.

Közben az időjárás is hidegre fordult, korán beköszöntöttek 
a fagyok, a török táborban pedig pestisjárvány szedte az áldoza-
tait. Október 17-én Ahmed és Ali az ostrom feladása mellett dön-
töttek. Így 1552-ben, a várháborúk évében Eger volt az egyetlen 
végvár, amely ellenállt a török túlerőnek, ezáltal Felső-Magyar-
ország a fontos bányavárosokkal negyvennégy évig mentesült a 
török hódítástól.

*
A történelmi hűség kedvéért el kell mondani, hogy Eger várát 

1596-ban az ún. „hosszú háború” (1593–1606) idején az osz-
mánok elfoglalták. Ettől függetlenül az 1552. évi nagy hőstett, 
melynek európai visszhangja is volt, a magyar történelem fényes 
fejezetei közé tartozik. A várvédők, Dobó István, Mekcsey István, 
Bornemissza Gergely, Zolthay István, Pethő Gáspár, valamint a 
többi hős, köztük a legválságosabb pillanatokban a falakon halált 
megvető bátorsággal küzdő egri nők történetét a magyar irodalom 
talán legnépszerűbb történelmi regényéből (Gárdonyi Géza: Egri 
csillagok) a szélesebb közvélemény is aprólékosan ismeri.

Pelle István
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A képzés száma: 819/2012–KV, értéke: 15 kreditpont. Tartama: 
30 tanítási óra tantermi képzés és 30 óra házi feladat. Lebonyolítása 
kb. 8–12 hét. A képzés a zárómunka 3 tagú vizsgabizottság előtti 
bemutatásával és megvédésével zárul. Helyszín: Galánta, SZMPSZ 
– Galántai RKP, Kodály u. 777, 924 00 Galanta,  e-mail szabo.judit@
azet.sk. Várható időpont: 2012. november – 2013. február (délután 
órákban és szombatonként). A résztvevő hozzájárulása a képzési 
költséghez (mely magában foglalja az előadások és a foglalkozások 
díját, valamint a vizsgadíjat): 15,- €. A képzés további költségeit és a 
frissítőt a képzés idején az SZMPSZ pályázati forrásokból biztosítja.

Mindazokat, akik érdeklődnek a helyi és a regionális ismeretek 
iránt, és célul tűzték ki annak eredményes beiktatását az iskolaprog-
ramba, vagy ennek a tantárgynak az oktatásához együttműködő 
kapcsolatokra tartanak igényt, felkínáljuk a Regionális ismeretek az 
iskolában és az iskolai klubokban  akkreditált tanfolyamot. A helyi 
és regionális ismeretek átadásához, az értékek mentéséhez, tovább-
adásához, megújításához, megismertetéséhez diákjaik körében, in-
tézményeink közül elsősorban iskoláink rendelkeznek megfelelő esz-
közökkel és módszerekkel. A sikerhez azonban az említett ismeretek 
és értékek helyét is meg kell találnunk a tantervi lehetőségek között, 
a megfelelő célok, módszerek, kompetenciák segítségével, miközben 
a megismerés során az élménynek is teret kell adnunk. A helytörté-
neti kutatás oktatása az információk keresésétől és felgyűjtésétől ve-
zethet el bennünket az ismeretek rendszerezéséig és a diákok bevo-
násával az élményszerű foglalkozásokig. A tanulók és a pedagógusuk 
közös munkája az alapiskolában a hagyományápolás és diákkonfe-
renciák sikerei mellett az értékteremtéssel, új értékek megszületé-
sével is párosulhat. 

A képzés célja: A helyi és a regionális ismeretek, értékek átadása, 
valamint a helytörténeti kutatás oktatása és népszerűsítése az isko-
lában.

A képzés célcsoportja: alsó tagozatos pedagógusok, felső tago-
zatos pedagógusok, nevelőnők, asszisztensek.

Tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, honismeret, földrajz, tör-
ténelem, polgári nevelés, zenei nevelés, képzőművészeti nevelés, test-
nevelés

A képzés és a zárómunkák nyelve: magyar

A képzés tartalma: 
n Regionális tudat az iskolában – regionális értékeink és az át-

örökítés
n Helyi és regionális ismeretek – értékek az iskolában
n A regionális nevelés helye és lehetőségei az iskolaprogramban
n Regionális földrajz, a természeti táj megismerése
n Néprajz, népi kultúra
n A Kincskeresők és egyéb diákversenyek szerepe a tehetség-

gondozásban
n Régióismeret a történelem  és az irodalomórán
n Néhány sikeres példa: helyi kiadványok, munkafüzetek, iskola-

programok bemutatása
n Honismereti órák, tanulmányi séták, kirándulások lehetősége-

inek kiaknázása

A várható munkaformák: csoportmunka, segédeszközök készí-
tése a honismeret, ill. regionális ismeret órákra, az értékeket őrző in-
tézményekkel való ismerkedés, terepmunka (könyvtár, levéltár, adat-
közlők – „oral history“) tanulmányi kirándulás, városnézés,

 
A képzés megvalósulásának feltétele: 20 jelentkező.  

A jelentkezőlap az SZMPSZ honlapjáról letölthető  
(www.szmpsz.sk).

Megjelent az Irodalmi Szemle októberi száma

Egy szellemi öngyilkosság nyomában
Markó Béla a tőle megszokott költői magabiztossággal nyitja 

az Irodalmi Szemle októberi számát Sósfürdő című versével, 
amelyet Tandori Dezső szokásosan (formailag-nyelvileg) provo-
katív szövege követ. A 2012-es Budapesti Nemzetközi Könyv-
fesztiválra jelent meg Darvasi Ferenc első novelláskötete, az El-
válik: a szerzővel Szalay Zoltán készített interjút, s a lapszámban 
olvasható Darvasi vadonatúj novellája is, Ahol véget ér minden 
címmel. Duba Gyula regényrészlete, Gál Sándor naplójegyzetei 
és Kulcsár Ferenc kisesszéi mellett a szépirodalmi blokk Tő-
zsér Árpád naplójegyzeteit is tartalmazza, ezúttal 2002-ből, ame-
lyekből nem csak az derül ki, mit gondolt Tőzsér Árpád Lengyel 
Péter Cseréptörés című regényéről, hanem például az is, mi min-
denre vetemednek egy filozófus baglyai, miért titulálták Tőzsért 
bankrablónak, és tisztázódik, valójában mennyien is vannak az 
írek. Harmadik részéhez érkezett Csicsay Alajos Kétszáz éves do-
minanciaharcok Európa közepén című sorozata, ahogy G. Haj-

nóczy Rózsa indiai leveleiből és Vilcsek Bélának a Cselényi 
László-recepciót vizsgáló dolgozatából is a harmadik részt olvas-
hatjuk. Filep Tamás Gusztáv Jócsik Lajos regényeinek társadalmi 
vonatkozásaival foglalkozik, Tóth László pedig két futamában az 
1945–48-as időszakra irányuló művelődéstörténeti kutatásairól, 
illetve a háború utáni csehszlovákiai magyar irodalom „indulá-
sáról” ad közre új adalékokat. Az októberi lapszám egyik súly-
pontja kétségkívül Németh Zoltán szövege, amely kritikaként és 
vitairatként egyaránt olvasható: Szellemi öngyilkosság a Szlová-
kiai magyar szépirodalom 2012 című kötetben. A szerző a 2004 
óta a Szlovákiai Magyar Írók Társasága gondozásában megjelenő 
antológiasorozatot veszi górcső alá, kezdve az összeállítás szer-
vezési és jogi körülményeivel, a kötetek válogatásának minőségi 
elvéig, különös tekintettel a sorozat idei darabjára. Németh nem 
titkolt célja, hogy az ily módon összeállított antológia reprezen-
tativitását szakmai érvek alapján megkérdőjelezze. Az Irodalmi 
Szemle októberi száma a hagyományos Szemlélődés és Holmi 
című rovatokkal zárul. A számot Kopócs Tibor képzőművész al-
kotásai színesítik. 

(szalzo)

Felhívás akkreditált képzésre
Regionális ismeretek az iskolában és az iskolai klubokban
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Aki sosem tagadta meg 
magyarságát

A szenci oktatás évszázados múltra tekinthet vissza. Az 
biztos, hogy Molnár Albert 1584 szeptemberében a szenci is-
kolában kezdte meg tanulmányait, Mária Terézia pedig itt ala-
pított Collegium Oeconomicumot 1763-ban. Iskolánk épülete 
1931–34-ben készült el, a „hontalanság évei” után 1950-ben in-
dult meg ismét a magyar nyelvű oktatás, akkor 652 gyerekkel. Ma 
a Szenczi Molnár Albert Alapiskola 9 évfolyamát 171 tanuló lá-
togatja. 

*    *    *
Hogy névadónk, Szenczi Molnár Albert emlékezete mit jelent 

számunkra, nem nehéz megfogalmazni. Hiszen az „emlékezet” nem 
merül ki a Csemadok által immár 43. alkalommal megrendezett őszi 
Szenczi Molnár Albert Napok rendezvényeiben, az előadásokban, 
konferenciákban, koszorúzásokban és versenyekben. Ünnepe nem 
babitsi „vak ünnep”, hanem mindennapos kemény munka. Több 
mint a magyar irodalom, a történelem, a helytörténet órákon átvett 
életrajzi tények megtanulandó tananyaga. Több mint a környékbeli 
gyülekezetekben énekelt zsoltárok összessége. Életrajzi párhuzamok 
sorának példája Molnár Albert élete ma is itt, Szencen.

Mennyivel egyszerűbb és könnyebb lett volna egy ilyen formá-
tumú tudós élete, ha Wittenbergben, Drezdában, Heidelbergben 
nyelvet cserélve vívta volna ki munkáival és tudásával az elismerést, 
egy lett volna a német tudósok közül, nem kellett volna állandó nyo-
morgások közepette pénzt koldulnia önmaga ellátására és munkái 
kiadására. 

Mennyivel könnyebb lenne ma itt Szencen nyelvet cserélni, beol-
vadni, elismertetni magunkat és munkánkat, mutogatni elért ered-
ményeinket, és elismerést várni érte.

Szenczi Molnár Albert sosem tagadta meg magyarságát, nem ju-
tott eszébe könnyebb útra lépni, képtelen lett volna nem nemze-
tének szellemi felemelkedésén munkálkodni.

A mi iskolánk feladata is ez, Szenczi Molnár példájának követése: 
magyarnak maradni, nem a könnyebb utat választani. Bizonyítani, 
hogy igenis, megéri.  Elismerést kivívni, még ha több munkával is.

„Kétséggel megvallom, hogy a magyar nyelvnek ezeken a távoli 
vidékeken csekély vagy szinte semmi haszna sincs”, írta, mégsem 
tekintett sem ő, sem mi nem tekinthetünk anyanyelvünkre hideg 
pénzügyi számolások haszonkulcsainak szempontjából. Az anya-
nyelvhez fűződő viszonyunkat gyerekkorban kell megalapozni, ne a 
haszon vagy haszontalanság kérdése merüljön fel bennünk felnőtt-
ként, hanem automatikus, emocionális kötődés fűzzön hozzá.

Amikor Szenczi Molnár gyerekkorában Kassán először látta 
Petrus Dasypodius latin-német szótárát, felsóhajtott, hogy mi, ma-
gyarok meg vagyunk fosztva e lehetőségtől. Ennek a pillanatnak a 
képe maradt meg benne, ebből merített erőt, mikor latin-magyar 
szótárába fogott felnőttként, hogy segítse hazája fiatalságának fej-
lődését.

Így próbálunk élni, dolgozni mi, szenci pedagógusok is itt, az ő 
nevéről elnevezett intézményeinkben. Hisszük, hogy a gyerekek ma-
gukkal viszik a „képeket”, amiket nálunk kapnak, hogy majd felnőtt 
korukban elővegyék, ha arra kerül a sor. Hisszük, hogy az oktatáson 
túl az emocionális érettséghez vezető nevelés is nélkülözhetetlen, 
ezért mindent igyekszünk megtenni a gyerekkori „képanyag” bőví-
téséért: értékes koncerteket, színházi előadásokat, író-olvasó találko-

zókat, tematikus előadá-
sokat hozunk iskolánkba, 
havonta játszóházat tar-
tunk, 13 szakkört veze-
tünk, néptánccsoportunk 
van, bejárjuk környékünk 
nevezetességeit, megláto-
gatjuk a tudományos él-
ményközpontokat, kéz-
műves foglalkozásokat tartunk, „kincskeresőzünk”, persze, mindezt a 
tantárgyi versenyek mellett. 

Tavalyi nagy sikerű kiskonferenciánkat, melybe bekapcsolódva 
tanulóink prezentációk sokaságán keresztül mutatták be neves 
szakmai zsűri előtt régiónk nevezetességeit, a boldogfai római kori 
síremléktől kezdve a rétei nemzetőrsírokig, mindenképpen folytatni 
fogjuk, hiszen – mint azt a frissen bevezetett regionális nevelés tan-
tárgyunk is bizonyítja – „szorgos adósa” csak az lehet a hazájának, aki 
annak minden szegletével tisztában van. Idén nagy fába vágjuk ismét 
a fejszénket, amikor újabb konferenciát előkészítve számos, eddig fel 
nem dolgozott témát kutatunk, valamint tervbe vettük Szenc okta-
tástörténetének tudományos feldolgozását is. 

Pedagógusaink továbbképzik magukat, interaktív táblát hasz-
nálnak a tanítás során, felkészítik tanulóinkat a rengeteg versenyre, 
műsorokat állítanak össze, karácsonyi vásárt szerveznek – ez utóbbit 
idén könyvvásárral és mézeskalács-díszítéssel bővítjük majd ki. Be-
kapcsolódunk minden megmérettetésbe, amellyel fejlődhetünk, a 
környezettudatos neveléstől kezdve a határokon átívelő képzőmű-
vészeti versenyen keresztül a minőségbiztosítási nemzeti projektig. 
Igyekszünk minden lehetőséget és forrást megkeresni, megtalálni, 
hogy pályázataink segítségével iskolánk épülete és környezete is 
egyre szebb és otthonosabb legyen. 

Tanulóink a világlátott, művelt és intelligens, környezetvédő és 
művészetkedvelő diák példaképét tarthatják követendőnek. Ma-
gyarnak lenni és maradni, de európai látásmóddal és kitekintéssel. 
Mint névadónk.

Kiváló földrajzi helyzetünkből adódóan, Pozsony és Bécs közel-
ségében talán könnyebb ezt megtenni, hiszen más a tananyagot 
carnuntumi sétával, a willendorfi Vénusz eredetijének elemzésével, 
a fertőrákosi határövezet megfigyelésével vagy a szigetközi élővilág 
biodiverzitásának bemutatásával szemlélni, mint papíron vagy fény-
képen.

Mindemellett nagyon nehéz szívvel gondolunk a beíratásra. Be-
íratási programunk több hónapos munkája, a családias légkör, a mi-
nőségi oktatás, a rengeteg projekt és tevékenység, a versenyek ered-
ménye sem garancia arra, hogy a magyar szülők minket választanak. 
Ezért naponta, hetente, havonta bizonyítanunk kell, nem lazítha-
tunk, nem pihenhetünk. Mindenkinek örülünk, aki betér hozzánk. 
Mindenki sikerét, aki nálunk végzett, boldog örömmel követjük. 
Büszkén hallgatjuk az operát, nézzük a filmet, szemléljük a kiállítást, 
melyet egykori diákjaink jegyeznek. 

Szenczi Molnár Albert tehát ilyenképpen példánk tanulási és ta-
nítási folyamatainkban: magyarnak maradni büszkén, de európai 
tudással, akkor is, ha kemény munkával jár, akkor is, ha nem látjuk 
azonnali hasznát, akkor is, ha csak remélni tudjuk: ez a követendő út.

Matus Mónika, iskolaigazgató
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Szenczi Molnár Albert Alapiskola, 
Szenc


