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Pedagógusfórum n Kommentár

2013-ban a magyarországi Nemzetpolitikai Államtitkárság meghirdette
a Külhoni magyar kisiskolások évét. A
program az elmúlt évben megvalósított
külhoni magyar óvodák évének folytatása, amelynek fő célja volt, hogy meggyőzzék a magyar szülőket arról, hogy
gyermekük számára anyanyelvi óvodát
és magyar nyelvű oktatást válasszanak.
Az óvodákba eljuttatott módszertani csomagok, az óvónők számára szervezett továbbképzések a minőségi oktatást szolgálták.
Idén a kisiskolások kerülnek a figyelem középpontjába. Ez nem csak az
1–4. osztályba járó gyerekekkel való foglalkozást jelenti. A közösségépítés a legfontosabb feladat, ahol számítani kell a
pedagógusok, a szülők, a család valamennyi tagjának és mindazok figyelmére,
akik feladatuknak érzik, hogy a kisiskolásokért tegyenek. A program sokkal sokrétűbb, mint az óvodásoké volt. Lesznek
olyan programelemek, amelyek általánosak minden külhoni magyar iskolában,
tehát mindenkire vonatkoznak, és lesznek
régió specifikus programok is.
Indításként a Gárdonyi Géza Emlékév
jegyében az író kedves mesegyűjtemé-

nyét kapja minden Kárpát-medencei kisiskola, amely a közösségek számára alkalmat ad a közös mesélésre, a történetek közös átélésére. A csomag része
a program táblája is, amely aktív részvételre hívja fel a kisiskolák pedagógusait
és gyermekeit.
Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért
felelős helyettes államtitkár sajtótájékoztató keretében ünnepélyesen átnyújtotta a külhoni magyar pedagógusszervezetek számára a csomagot és köszöntőjében így vallott: „Hiszem, hogy a sokszor aprónak tűnő cselekedetek egy közösség életére hosszú távon is érezhető
hatással bírnak. Sok idős emberrel beszélgettem, akik a mai napig emlegetik
a szigorú tanítót, aki szakmai és emberi
példát adott eléjük, vagy a lelkészt, aki a
faluban mindenkit ismert, ajtaja mindig
nyitva állt a hívek előtt. Ma is öröm látni,
ahogy sok nagymama süteményekkel készül az óvodai-iskolai rendezvényekre, a
családok vigyáznak egymás gyermekeire.
Tavaly nyáron az egyik óvodában szülők
lelkes csapata az óvodai játszóteret újította fel éppen egyik látogatásomkor,
és találkoztam több édesapával, akik
örömmel javítgatják az eltörött kisszéket,
nyáron kifestik az óvodai és iskolai termek
falát. Mindezek aprónak tűnő cseleke-

detek, de ha egy közösségben mindenki
a maga tehetsége szerint megteszi a többiekért azt, ami tőle telik, az a kisgyermekek számára is mintául szolgál.”
A további programok a pedagógusok
és szülők igényeinek felmérése alapján
valósulnak meg.
A pedagógusok számára készülő
módszertani csomag a tervek szerint a következő témaköröket tartalmazza majd:
l az eltérő készség- és képességszintű gyermekek kezelése (tehetséggondozás, fogyatékkal élők
nevelése);
l művészeti oktatás az óvodában és
az iskolában;
l differenciált oktatás (nevelés az eltérő korosztállyal összevont osztályokban);
l közösségépítés.
2013. február 11-én került kiírásra
a „2013 a külhoni kisiskolások éve”
program 3 központi pályázati felhívása a
következő témákban:
1. Külhoni magyar közösségépítő magánszemélyek részvételének biztosítása és támogatása módszertani
továbbképzési programon.
2. Külhoni magyar óvoda- és iskolapedagógusok részvételének biztosítása és támogatása a Ringató
Programot átadó 36 órás módszertani továbbképzésen.
3. Non-formális pedagógiai módszerek alkalmazásának elősegítése ösztöndíj-támogatás nyújtása
során.
Erről bővebb tájékoztatást a www.
kisiskolasok.hu honlapon találhatnak.
Az együttgondolkodást és cselekvő
erőt kívánják ezek a pályázati felhívások
ösztönözni. Éljünk a lehetőségekkel!
Hanesz Angelika

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége

csatlakozik országunk decentralizált oktatási szerkezetének
és az önkormányzatiság rendszerének megtartása és stabilitása érdekében
a Szlovák Köztársaság Kormányához benyújtandó petícióhoz,
mely a http://www.szmpsz.sk honlapról letölthető.
Felhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét, hogy csatlakozzanak hozzánk!
Az aláírásokat juttassák el az aláírási ív alján feltüntetett címek egyikére,
vagy az SZMPSZ Központi Irodájába!
Az SZMPSZ Országos Választmánya
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Miért éppen magyar iskolába?
Az már az elmúlt évtizedek
nyilvánvaló tényezője, hogy
a magyar iskolából is mindenki lehet tűzoltó, katona,
miniszter, európai parlamenti
képviselő, ami tetszik. Az is
nyilvánvaló, hogy a magyar iskolai bizonyítvány nem gátja a
karriernek, az emberi kiteljesedésnek. Mindez bizonyítéka
annak a tudományos igazságnak, hogy az anyanyelven
szerzett ismeretek erős bázisára lehet csak építeni.
Ami nem nyilvánvaló, vagy amit szülő nem tudatosít az iskolaválasztás idején, hogy a család szemlélete határozza meg a
gyermek jövőjét, pályáját, életét. A család az alap, amit az iskola
szellemiekkel megsegíthet. A családi beszélgetések jellemformáló
hatással bírnak a gyermek személyiségére. A tudatos, gondolkodó
emberré válás nem spontán folyamat, gondosan megtervezett, következetes nevelés révén történik. A szülői ház értékei, szemlélete,
nevelése meghatározzák a gyermek munkabírását, feladat-elkötelezettségét, vállalását, döntéseit. Az akarat, a valamit megvalósítani akaró szándék lényeges, a jövő szempontjából meghatározó
karakterbeli tulajdonság, a stabil személyiség része. Ezt a gyermeknek otthonról kell hoznia a látott és megtapasztalt minták,
példák nyomán.
Nem igaz az, hogy a gyermeknek csak jogai vannak. Elsősorban
a kötelességekre kell nevelni, a munka megbecsülésére, szeretetére,
az akarati tulajdonságok kiművelésére kell fókuszálnia szülőnek, pedagógusnak közösen, otthon és közösségben egyaránt.
Hamis illúzió, hogy a szlovák nyelvű iskola a karrier biztosítéka. Hamis illúzió az, hogy a szülőnek minden nevelési, irányítási kötelezettsége megszűnik a gyermek iskolába lépésével. A harmonikus, őszinte, és egymással mindent meg- és kibeszélő család
emberi értékrendje iránytűje lesz a gyermeknek. A gyermek tevékenységéről való folyamatos pozitív töltésű, biztató jellegű visszajelzés azon érték irányába mozdít el, ami a családnak is érték. Ha
ezek közé tartozik a tanulás, a kitartás, a feladatelkötelezettség, a
rend, a nyelvi korrektség és igényesség, az anyanyelv és nemzeti
kultúra, a tervezett és elvégzett munka értéke, akkor a magyar iskola is érték lesz, mert az a nemzeti kultúrát közvetítik a gyermek
felé, az az értékek kimunkálásának és gyakorlásának színhelye.
Az iskolaválasztásnál tehát már nem a nyelv a kérdés, mert az
evidencia: az anyanyelv. Ám beiskolázáskor – a magyar iskolán
belül – nem iskolát kell választani, hanem olyan pedagógust, aki a
gyermeket családtagként kezeli az osztály közösségében. Aki hitelesen elfogadja, szereti, segíti a gyermeket és a szülőt a reális célok
megvalósítási folyamatában. Aki „jó szóval oktat”, aki ismeri a
gyermek képességeit, azokat a kiteljesedésig tudja fejleszteni, aki
ölbe tudja venni a félénket, aki simogat, aki nem gügyög, hanem
vezet, biztonságot és szeretet ad. Aki felemel, és naponta figyeli a
szellemi növekedést és gyarapodást, ezt vissza is jelzi, aminek a
gyermek szellemiségét, személyiségét árintően növelő ereje van.
Aki az anyanyelv biztos és helyes ismeretében segíti a korszerű
és használható tudás megszerzését. Ehhez mozgósítja és gyarapítja saját szakmai tudását a gyermekről és tudását az ismeretek
megszerzésének gyermekekre szabott módjáról, útjáról. Hiszem,
a szlovákiai magyar iskolában ilyen tanítók várják a magyar gyermekeket, és ilyenek kísérik el az érettségiig, figyelik életük alakulását, beilleszkedését a szlovákiai magyar közösségbe.

Ádám Zita
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Pedagógusfórum n Beiratkozási körkép

Beíratkozási körkérdések
az alapiskolák igazgatóihoz

Nem mindegy, hogy hány tanulóval kezdjük a 2013/2014-es tanévet. Az iskolai beiratkozással lapunk hasábjain mi is kiemelten
foglalkozunk. Jelenlegi számunkban is igyekeztünk felmérni, hogy az előrejelzések alapján a következő tanévtől hány magyar kiselsősre számíthatunk. Az SZMPSZ által készített statisztika szerint február 15-ig 3559 gyereket írattak be szüleik a magyar tannyelvű általános iskolákba. A tavalyi adattal összehasonlítva (3564) öttel kevesebbet. A helyzet számokban kifejezve gyakorlatilag
nem változott. Kíváncsiak voltunk az iskolaigazgatók meglátásaira, tapasztalataira a beiratkozással kapcsolatban. Ezért 6 kérdést
juttattunk el az iskolavezetőkhöz, melyekre tetszőleges terjedelemben válaszolhattak. Néhány esetben a nem iskolaigazgatói beosztásban lévő pedagógusok bekapcsolódtak ankétunkba és megosztották velünk gondolataikat, gondjaikat.
A beérkezett válaszokat hiánytalanul közzétesszük abban a reményben, hogy a közös gondolkodás előbbre viszi a dolgainkat,
és a pedagógusok véleménye azokat a felelős személyeket is megérinti, akik sokat tesznek, és akik még többet tehetnének iskoláink fennmaradásáért.
A válaszadóknak köszönjük az együttműködést, a pedagógustársadalmat pedig kérjük, kapcsolódjanak be ankétunkba, és további gondolataikkal is tiszteljék meg lapunkat.
Hajtman Béla, főszerkesztő és Pék László, az SZMPSZ elnöke

A kérdések:
1. Hány első osztályost írattak be az önök iskolájába?
2. Az elmúlt évekhez viszonyítva létszámnövekedés vagy -csökkenés lesz a következő tanévben az 1. osztályban? Mi a
létszámváltozás oka?
3. Mivel és miképpen szólították meg a leendő első osztályosok szüleit? Mérhető-e, minek köszönhetően döntöttek az
Önök iskolája mellett a szülők?
4. Tapasztalatai alapján milyen érveket, megoldásokat javasol a jövőben, hogy a diákok száma a magyar iskolákban
növekedjen?
5. A múlt év végén felröppent a hír, miszerint az oktatásügyi miniszter bezáratná a kisiskolákat. – Van olyan nézet,
amely szerint ez elriasztotta a szülőket attól, hogy a falusi kisiskolába írassák a gyermekeiket. Mi a véleménye erről?
6. Sok szülő a nagyobb városi vagy körzeti iskolát részesíti előnyben elsős gyermeke számára, nem a helybeli kisiskolát.
Önnek ezzel kapcsolatban mi a tapasztalata, illetve mi a véleménye?
A válaszok a települések sorrendjében:
1. 26
2. Létszámnövekedés történt. Az oka: több gyermek született.
3. A szülőket többféleképpen szólítottuk meg. Minden érintett szülőnek levelet küldtünk, felhívást tettünk közzé iskolánk honlapján,
a facebookon, a helyi újság honlapján, valamint szponzori támogatással négy óriásplakáton is. A szülők döntésének oka nem mérhető, azonban el kell mondanunk, hogy iskolánk kitűnően együttműködik a helyi óvodákkal, sok közös programot szervezünk,
tehát a szülők már gyermekük óvodás korában dönthetnek. Döntésüket befolyásolják iskolánk jó eredményei, jó híre is, továbbá a
különböző beiratkozási programok, támogatások.
4. A legfőbb érv elsősorban az iskolában végzett munka színvonala
lehet. A magyar iskolának többet, jobbat kell nyújtania a szlovák
iskolánál. De ez még magában nem elég. Erről informálni is kell
a közvéleményt. Nagyon fontos a szülőkkel való együttműködés
már az óvodás kortól. Az óvoda nagyon sokat segíthet a jó döntés
meghozatalában. A magyar iskolát végzett sikeres emberek példáján keresztül rá kell mutatni arra, hogy tévhitben élnek azok,
akik azt hiszik, hogy érvényesülni csak a szlovák iskola látogatásával lehet. Nagyon fontosak a helyi adottságok, példák. Nálunk is
bizonyítható az a tény, hogy a magyar alapiskolát végzett tanulók
nagyobb arányban szereznek főiskolai, ill. egyetemi végzettséget.
5. Mi nem vagyunk kisiskola, ezért nincsenek ez irányú tapasztalataink. Az mindenesetre tény, hogy ilyen és más hasonló próbálkozások elriaszthatnak néhány szülőt a kisiskolától.
6. Sok múlik a helyi kisiskolán, az önkormányzaton. Egyes szülők
azért választják a nagyobb, ill. a városi iskolát, mert az jobban felszerelt, jobbak ott a körülmények, esetleg magasabb színvonalú

az oktatás. Egy kisiskola is vonzó lehet, sőt még többet is nyújthat
tanulóinak, ha az önkormányzat is besegít, ha megfelelő színvonalú a pedagógusgárda, ha összefog az egész település.

Novák Ferenc,
Kováts József Alapiskola, Bátorkeszi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

16 beiratkozott elsősünk van.
Nincs létszámváltozás az elmúlt évhez viszonyítva.
Több alkalommal rendeztünk közös találkozásokat az iskolában.
Nagyon nehéz ebben javaslatot tenni.
Nem hiszem, hogy ez befolyásolta volna a beiratkozást.
Nálunk ilyen probléma nincs, mivel közelünkben nincs város

Bucsay Lajos
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Bély
1. 5
2. Létszámváltozás nem lesz a következő tanévben.
3. Az elmúlt iskolai évben prezentáció formájában meglátogattuk a
helyi és a környező óvodákat, és sikerült az esetleg gondolkodó,
hezitáló szülőket is meggyőznünk. A mi esetünkben a kisiskola
mellett szóló érveket kellett nyomatékosítani.
4. Meg kell győzni a szülőket arról, hogy ha a gyermek tökéletesen
elsajátítja az anyanyelvét, szilárd alapot kap ez által az idegen
nyelvek tanulásához is. Nem igaz, hogy a szlovák nyelvet nem tanulja meg. Alapiskolában a szlovák nyelv alapjait is megkapja.

Beiratkozási körkép n Pedagógusfórum
5. Nem, ez a hír nem riasztotta el a szülőket a kisiskolától, a szülők
egymás véleményére adnak, személyes tapasztalatok alapján
döntenek inkább, mint politikai hírek alapján.
6. Itt meg kell győzni a szülőket arról, hogy a kisiskola olyan pluszt
ad a gyermeknek, amely nagymértékben növeli az önbizalmát,
mert motiváló környezetben, mint egy nagy családi közösségben
tanulnak otthonias körülmények között. Preferálni kell és hangoztatni azokat az előnyöket, melyeket csak egy kisiskola ad a tanulóinak.

Tokár Rácz Mária
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Bodrogszentes
1. 2013. február 5-én volt iskolánkban a beiratkozás. 12 elsőst írattak
be iskolánk magyar részlegére. Február 8-án, 15 elsősünk lett,
három gyereket még utólag írattak be. Nagyon örülünk neki!!!
2. A tavalyi évhez viszonyítva ez létszámnövekedést jelent az első
osztályban, mert tavaly 8 új elsősünk volt.
3. A környék potenciális iskolaköteles gyermekeihez és szüleikhez
BEIRATKOZÁSI ISMERTETŐ füzetet juttattunk el. A Bethlen Gábor
Alap támogatásával Sulikopogtató foglalkozásokat tartottunk,
összesen 5 alkalommal. Ezekre az alkalmakra szintén névre szóló
meghívókat küldtünk, honlapunkon keresztül értesítettünk mindenkit. Honlapunkat rendszeresen, beiratkozással kapcsolatos
anyagokkal frissítettük. Iskolai rendezvényeket szerveztünk az
óvodával karöltve (jelmezbál, táncház, zumba).
4. Pozitív példák– sikeres főiskolások beszámolói, középiskolák pozitív visszajelzései a szülők és az alapiskolák irányába! (Ezt nagyon
fontosnak tartom, mert a középiskolák az alapiskolákból táplálkoznak, visszajelzéseikkel segíthetik az alapiskolai beiratkozásokat, a szülő sok helyen elmondja, hogy gyermeke jó alapokat
kapott a magyar alapiskolában, hiszen elégedettek vele a középiskolában.) Sikeres, magyar alapiskolát végzett, szülők pozitív kampánya a magyar alapiskolák mellett. Magyar papok bevonása a
beiratkozási kampányba – sok olyan községben ahol nincs magyar iskola, magyarul tartják az istentiszteleteket, szentmiséket. A
pap még mindig az a személy, akinek a szava számít. Fontos, hogy
ők is érveljenek az anyanyelvi oktatás mellett. Pályázati források
keresése a beiratkozási programok megvalósítására.
5. Én úgy gondolom, hogy ez még nem jellemző.
6. Mi központi iskola vagyunk, környékünkön már nincs is kisiskola,
sőt egy újabb probléma, hogy lassan már magyar óvoda sem lesz.
Községünk abban a nehéz helyzetben van, hogy már a környék
magyar óvodásait is megpróbálja elhelyezni – előretekintve, hogy
aki hozzánk hozza gyermekét magyar óvodába, az majd a mi iskolánkat, magyarságunkat támogatja a jövőben.

Mohňansky Csilla
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Buzita
1. 5
2. Növekedés – több az anyanyelvét megőrző szülő iskolaköteles
gyermeke a helyi óvodában.
3. Az óvoda szülői értekezletén bemutattuk a kedves szülőknek iskolaprogramunkat, több iskolalátogatást szerveztünk az óvodásoknak:
– kézműves foglalkozást,
– Kicsi Hang koncertet,
– sárkánykészítő versenyen való részvételt,
– kígyók, hüllők kiállításán való részvételt,
– közös kirándulást a közlekedési parkba.
4. Véleményem szerint a szülő már gyermeke megszületése előtt
eldönti azt az irányt, amelyet gyermekének szán. Kicsi az olyan
szülők százaléka, akik a beíratás előtt döntik el, melyik iskolát választják gyermeküknek. Ha van ilyen, az könnyen befolyásolható, a
divathóbort által sodródó szülő. Ma pedig „trendi” szlovák iskolát
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látogatni. Több hitelességet a közéletben a magyar politikusok részéről, nagyobb teret a közigazgatásban a magyar nyelvnek! A
gyermeknevelésben a figyelmet és a hangsúlyt az ember önbecsülésének az emelésére helyezni, a szlovák nyelv esetleges gyengébb tudását nem a legnagyobb bűnnek beállítani!
5. Szerintem az a téves nézet befolyásolja a szülőket, miszerint a nagyobb iskolákban több a lehetősége egy gyermeknek a tudás legjavát elsajátítani. A felröppent hír nem hiszem, hogy nagy hatással
lett volna a szülők elhatározásában.
6. Általában a szolvens szülők íratják városi iskolába a gyermekeiket,
ezzel is demonstrálva, hogy nekik erre is telik. Az igazi patrióta,
akiből – sajna – egyre kevesebb van, büszke a helybéli iskolára, segíti és támogatja működésében.

Végh Brigitta
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Csallóközcsütörtök
1. 11 beíratott iskolakötelesből 1 kért halasztást.
2. A létszám várhatóan nem változik.
3. A helyi óvodával együttműködve nyitott napokat szerveztünk
októberben az iskolaköteles gyermekek és szüleik részére, valamint több közös rendezvényünk van az óvodával. Kisiskola lévén,
a szülők általában elégedettek az iskolával, kevés olyan szülő van,
aki valamilyen (általunk nem ismert) ok miatt más iskolába íratja
gyermekét.
4. Faluhelyen ez demográfiai kérdés.
5. Ez a hír szerintünk nem befolyásolta a szülőket, sőt inkább kitartanak a helyi iskola mellett.
6. Kevés szülő részesíti előnyben a városi magyar iskolát, ők többnyire személyes okokból teszik ezt.

Bende Gabriella
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Deáki
1.
2.
3.
4.

39
Növekedés, magasabb születési arány.
Szórólap és hirdetés a falusi hangosbemondón keresztül.
A szülőkkel való személyes elbeszélgetés és az iskolák tevékenységének széleskörű propagálása.
5. Bizonyára ez is hozzájárult.
6. Általában azok a szülők viszik el a városi iskolákba a gyermekeiket,
akik ott dolgoznak.

Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Ekecs
1. A helyi óvodában 6 kisgyermek töltötte be a 6. életévét, ebből
5 gyermeket írattak be iskolánkba. A hatodik gyerkőc nem iskolaérett és szlovák anyanyelvű, a szülők nem is tudnak magyarul,
tehát jövőre sem ide íratják be. Ezenkívül várnánk szomszédos falvakból is elsősöket, ez még nem dőlt el.
2. Létszámcsökkenés mutatkozik, de a köv. 2–3 évben emelkedés,
mert jelenleg az óvodánkban 21 kisgyermek van.
3. Az nagyon jó, hogy az intézményünk „Egyházi Alapiskola és
Óvoda“, tehát napi kapcsolat van. Mellettünk szól az, hogy
helyben vagyunk, ezért olcsóbbak vagyunk. Jó lenne tudni, hogy
a többségnek szimpatikus az „egyházi“ jelző, vagy a felmutatott
eredményesség, de az a tapasztalat, hogy divatos szólamok döntenek: a városi iskola mégis jobb lehet (persze, mert ott 200 gyereknek van 25 számítógépe, nálunk meg 53 gyereknek 15).

Bohák Valéia
Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Alapiskola, Érsekkéty
1. Az iskolánkba a 2013/2014-es tanévre 7 gyereket írattak be.
2. 1 fővel írattak be többet mint tavaly. A csökkenés oka a születések
számának általános csökkenése a községben és a magyar anya-
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3.

4.

5.

6.

Pedagógusfórum n Beiratkozási körkép
nyelvű gyerekek szlovák iskolába való beíratása, a jobb érvényesülés reményében.
Ősszel nyitott napot tartottunk a leendő elsősök és szüleik számára, az iskola rendezvényeire rendszeresem meghívjuk az óvodásokat is, az iskola tanulóinak eredményeit rendszeresen publikáljuk a Községi Hírlevélben.
Változnia kellene a társadalmi légkörnek, le kellene rombolni a
még mindig nagy hatású sztereotípiákat arról, hogy a szlovák
nyelv ismerete a boldogulás egyedüli eszköze a világon és ez a
csak szlovák iskolában sajátítható el.
A kisebb iskoláknak is van létjogosultsága, és sok esetben színvonalasabb oktató-nevelő munka folyik bennük, mert az ott dolgozó pedagógusoknak minden nap bizonyítaniuk kell, ha talpon
akarnak maradni. Ha a falunkban a magyar gyerekeket az elmúlt
20 évben magyar iskolába íratták volna, nem lennénk mi sem kisiskola.
A mi iskolakörzetünkben ez egyelőre nem jellemző.

Pomichal Mária
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Fél
1. Az első osztályba 12 gyermeket írattak be.
2. Az előző 2 évhez viszonyítva létszámnövekedés lesz a következő
tanévben.

Varga Eleonóra
Batthyány-Strattmann László Alapiskola, Felbár
1.
2.
3.
4.

2 magyar, 9 szlovák első osztályos.
Növekedés, tavaly csak 1 magyar elsős volt.
Sok a szociális eset a faluban, ezért döntenek az iskola mellett.
Amíg a magyar anyanyelvű óvónő és tanítónő a magyar gyerekeket a szlovák osztályba való beiratkozásra győzködi (finoman
fogalmaztam), addig én nem tudok mit tenni. Pedig olyan gyerekek mennek szlovák osztályba, akik egy szót sem tudnak szlovákul. Mikor a szülőket megkérdezem, miért teszik tönkre a gyereket, a válasz: mert az óvónő meggyőzött, hogy így helyes.
5. A szülőket nem riasztotta el, a magyar osztály így is úgy is meg
fog szűnni az előző pontban leírtak miatt.

Kómár Szilvia
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Galsa
1.
2.
3.
4.
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Növekedés (oka, hogy 8 negyedikes megy el, és 11 elsős jön).
Nyitott nap.
A szülők merjenek több gyermeket vállalni, mert sajnos falunkban
a családok nagy többségében csak 2 gyermek van. Ezért van iskolánkban egyre kevesebb gyermek, mert még a roma származású
családoknál is kevés családban van 3 gyermek.
6. Ez a mi iskolánkra egyelőre nem jellemző. A szülők ide, helybe
íratják gyermekeiket, mert meg vannak elégedve az oktatás színvonalával, s azzal is, hogy a tanulókkal egyénileg is, külön foglalkozunk (tehetség vagy lemaradás esetén).

Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Hanva
1. 10 tanuló, ebből 1 halasztás.
2. A létszám stagnál, tavaly 2-vel több volt, előtte 2-vel kevesebb. A
jövőben is hasonló létszámokat várhatunk.
3. A helyi óvodából érkeznek a gyerekek. Iskolakörzetünkből
minden gyermeket a mi iskolánkba írattak. (Olyat is, akinek testvére szlovák iskolába járt.). A szülők ismerik az eredményeinket, az
óvodások rendszeresen részt vesznek nagyobb iskolai rendezvényeinken szüleikkel együtt. Beiratkozási programunk része a több
héten keresztül tartó iskola előkészítő, ahová az óvodapedagó-

gusok hozzák a gyerekeket hetente 1-1 órára a jövendő elsős tanító nénihez. Az idei évben a nem az iskolai körzetünkhöz tartozó
környékbeli falvakból nem hoznak tanulót. (Tavaly 3 ilyen tanulónk volt.)
4. Színvonalas oktatás, olyan élvezetes, nevelő célzatú iskolai programok, melyek kötődést alakítanak ki a gyerek és az iskola között,
minél több lehetőség a tanulók számára. (A művészeti alapiskolákkal együttműködve, helyben biztosítunk minél színesebb művészeti nevelést. Együttműködünk a sportklubokkal, így színes
sportolási lehetőséget biztosítunk helyben. Hangsúlyt fektetünk a
regionális értékek megőrzésére, pl. iskolai klub keretében, iskolai
akciók keretében. Az iskolába hívunk előadóművészeket – természetesen a kínálat szelektálásával, és mindezt a lehető legolcsóbban. A szülőket minél nagyobb mértékben bevonjuk az iskolai életbe, minél szélesebb körben tájékoztatjuk őket, prezentáljuk az eredményeket. Az oktatási-nevelési problémákat kielemezzük velük, hogy a gyerekek és szülők egyaránt érezzék a törődést.)
5. 95 tanulónkkal mi is kisiskolának számítunk, de a szülőknek meg
tudjuk mutatni a kisiskola előnyét, így nem veszítjük el a bizalmat.
(Egyéni bánásmód, mindenkire van idő, a kevésbé tehetséges tanulóból is igyekszünk kihozni a legtöbbet, őket is készítjük versenyekre, fellépésekre, nem szorulnak háttérbe a nagy tömegben).
6. Bár közel vagyunk Komáromhoz, nálunk ilyen nem fordul elő. Sőt,
aki kiköltözik, 1-2 hónapon belül áthozza a gyermekét. Olyan eset
is volt, hogy a család elköltözése után a tanuló itt fejezte be az iskolát (Komáromból utazott). Most is van egy ilyen 4. osztályos tanulónk. Sőt érkezett hozzánk 3. évfolyamba szlovák iskolából is tanuló, akivel ott főleg magatartásbeli problémák voltak. Jelenleg
hatodikos, beilleszkedett, jól érzi magát, magyarból sikeresen felzárkózott, nincs vele gond.

Czibor Angelika
Tarczy Lajos Alapiskola, Hetény
1. 18
2. Növekedés, más községből ide íratott tanulók száma növekedett,
három halasztott tanuló.
3. Beiratkozási program, iskolánk színvonala.
4. Anyanyelvi oktatás fontosságának hangsúlyozása.
5. Nincs róla tudomásunk, hogy ez riasztaná el a szülőket.
6. Hozzánk is írattak be a szomszédos faluból gyerekeket, pedig ott
is van kisiskola.

Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Hidaskürt
1. 17 elsőosztályost írattak be.
2. Létszámnövekedés lesz az elmúlt évekhez viszonyítva a következő
tanévben. Az ok remélhetőleg a sokat hirdetett anyanyelvi oktatás
mellett szóló érvek, valamint az iskola eredményeiről és munkájáról szóló beszámolók helyi szinten.
3. A leendő elsősöket, valamint szüleiket is meghívtuk iskolánk rendezvényeire, nyitott napokat tartottunk, az óvodások meglátogatták elsőseinket.
4. Állandó jelenlét a falu rendezvényein, minden eredményünkről
beszámolókat tartani, írni a helyi magazinba, honlapunk állandó frissítése. Fontos az óvodával való szoros együttműködés.
Nem utolsósorban a színvonalas és minőségi oktatás intézményünkben.
5. Helyi szinten még nem tapasztaljuk ezt a jelenséget. A mi iskolánk
a magyar gyermek szlovák iskolába való beíratásával harcol. Biztosan nagyon sok előnye van a városi iskoláknak a falusi iskolákkal
szemben, pedig a gyermek lelki és szellemi fejlődése szempontjából mennyivel előnyösebb egy jól felszerelt, családias légkörű
falusi iskola. A szülők nagy része, sajnos, saját kudarcait szeretné
gyermekén behozni, ezért bünteti sokszor azzal, hogy kiszakítja
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a baráti környezetéből és városi iskolát választ, mely nem biztos,
hogy színvonalasabban működik saját faluja iskolájánál.
6. Túlságosan maximalista és eredményközpontú világban élünk.
Ennek köszönhető, hogy a szülők tévesen úgy gondolják, hogy
gyermekük számára a jövő a nagyváros és annak hatásai. Nagyok
az elvárások gyermekeinkkel szemben, nem vesszük figyelembe
gyermekeink érdekeit, igényeit, képességeit. Az iskola mellett művészeti iskolákba, sportra, külön nyelvórákra rohanunk velük, miközben nem biztos, hogy mindezt a gyermek szeretné, vagy egyáltalán győzi. A falusi kisiskola biztosan nem tud ennyi lehetőséget biztosítani, de boldog, tájékozott, életrevaló gyermeket fog
kibocsátani a nagyvilágba, és lehet, hogy hamarabb eléri célját,
magabiztos felnőtté válhat – éppen a biztos háttérnek köszönhetően.

Kovács Erika
Gregorovits Lipót Alapiskola, Jóka
1. 5-öt.
1. Növekedés lesz, de csak eggyel, mivel most több a nagycsoportos
óvodás.
2. Számos közös rendezvényünk van az ovisokkal, s a beiratkozáshoz
egy négyoldalas kis lapot adunk ki, mely tartalmazza a meghívót,
az iskola rövid bemutatását, az anyanyelven tanulás jelentőségét
propagálja, és színes fényképes beszámolót nyújt az iskolai rendezvényekről.
3. Propagálni kell a magyar iskolákat és az anyanyelvi oktatás fontosságát, közös akciókat kell szervezni az óvodával, hogy a kicsik
megszeressék jövendő iskolájukat.
4. Ezt nem tapasztaltuk, de sajnos, megint van egy kisgyermek, akit
Galántára írattak, pedig a testvére ide járt, s tudtommal meg is
voltak elégedve az iskolával.
5. Az, hogy konkrétan nálunk 1-2 autós szülő elkezdi a szomszédos
Galántára hordani gyermekét, mert dicsekedni kell, hogy megengedheti magának, aztán rábeszéli a többit is. Másik ok, hogy a városi iskola vitathatatlanul jobban felszerelt, több szakkör közül
válogathatnak – velük mi nem tudjuk felvenni a versenyt. A harmadik okot abban látom, hogy akad néhány félroma vagy roma
gyermek is az osztályban, s vannak szülők, akik nem szeretnék,
ha csemetéjük „ilyenekkel” járna egy osztályba. Úgy látszik, a városi iskolákban ezek szerint nincsenek cigánygyerekek… Mi viszont nem utasíthatunk el senkit, ha egyszer ebben a községben
lakik, csak azért, mert roma. És sajnos, akad egy-két rosszakarónk
is, aki nem bírja elviselni, hogy a szlovák iskola 5 éve megszűnt, és
igyekszik ellenpropagandát folytatni.

Futó Mária
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Kajal
1. 21 gyermek az 1. osztályba, 12 gyermek az 5. osztályba.
2. Nincs változás, mert ugyanis, a mi iskolánkban nemcsak az 1. osztályba hirdetünk beiratkozást, hanem az 5. osztályba is (a mostani elsőseink száma egyébként 19). Létszámunk 2002-től tulajdonképpen nem változik. Ez a honlapunkon (www.zsmkamenin.
edu.sk) is követhető. 2002-ben ugyanis 202 tanulónk volt 10 osztályban, az idén 9 osztályban 193 tanuló tanul. Jövőre 10 osztályban 201 tanulóval számolunk.
3. Nyitott napokat tartunk, a szülők felkereshetik, fel is keresik iskolánkat és más iskolákat is, és összehasonlítanak. Aztán többségben a mi iskolánk mellett döntenek. A nyitott iskola azt is jelenti, hogy honlapunkon keresztül sok-sok tájékoztatást adunk
a szülőknek, számtalan eseményt, iskolai programot valósítunk
meg közösen. Bíznak a szülők az iskolánkban, mert ezt megtapasztalják saját gyermekeiken keresztül is, és elegendő információt szereznek addig, amíg gyermekük iskolá/nk/ba jön. Iskolánkban céltudatosan készülünk az új tanulók fogadására. Nem
egyszeri eseménynek – ha úgy tetszik, kampánynak – tekintjük.
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Munkánk arra irányul, hogy az iskolánkról szóló hírek az egész
évben a lehető legjobbak legyenek, amelyek elegendő információval szolgálhatnak azoknak a szülőknek, akik gyermekük iskolájának szeretnék választani a miénket.
4. Elsősorban nyugodt légkörre van szükség, jó pedagógusközösségre, nyitottnak kell lenni a szülők felé, rendszeres együttműködésre, közös programok szervezésére és – nem utolsósorban
– egészséges környezetre, jó, modern technikai felszereltségre. A
támogatások (Bethlen Gábor Alap, Rákóczi Szövetség) is fontosak,
de talán nem annyira ez a döntő tényező.
5. Szerintem ezzel a szülők nem foglalkoznak. Ez a kijelentés biztosan nem riasztotta (riasztja) vissza a szülőket attól, hogy a helyi
iskolát válasszák.
6. Ez sem annyira jellemző, de előfordul nálunk is. Szívesen megosztom tapasztalataimat, mert erről a véleményemet mindig
nyíltan elmondom a szülőknek is és a kolléganőknek a beiratkozáskor is. Nagy támogatója vagyok a községekben (a környező
községekben) működő nevelési és oktatási intézményeknek. Támogatom, hogy minden gyermek helyben látogassa az óvodát,
ill. az iskolát, ha van ilyen lehetőség. Két történetet teszek közzé,
hogy alátámasszam ezen véleményemet: Sok-sok évvel ezelőtt,
a 90-es években lehetőség lett volna a kisiskola visszaállítására
az egyik szomszédos községben. Mindenki támogatta (a helybeliek, én is), bár nekünk is szükség lett volna tanulóra. Sajnos, a közeli nagy iskola akkori vezetősége az ottani színvonalra, lehetőségekre hivatkozva meggyőzte a szülőket, hogy ne hozzák már
vissza gyermeküket. Így aztán az iskola akkor mégsem nyílt meg.
Nem tudni, ugyan, mi lenne ma az iskolával, ha akkor megnyílik.
De ez már most mellékes. A következő történet egy másik szomszédos településsel kapcsolatos. Kb. 10 éve gyermekcsökkenés és
pénzhiány miatt az akkori polgármester azért fogadott engem a
mi polgármesterünkkel együtt, hogy szeretné megszüntetni az
iskolát, és velünk kialakítani az iskolakörzetet. Arra biztattam őt
(bár szükségünk lett volna gyerekre akkor is), hogy ezt ne tegye,
hanem vonja össze az iskolát és az óvodát egy épületbe és tartsa
meg az intézményeket, ameddig csak lehet. Mai napig működik
az iskola. Végezetül, persze, az is hozzátartozik az igazsághoz,
hogy nekünk is van tanulónk más körzetből. Minden esetben elbeszélgetek a szülőkkel, és próbálom meggyőzni őket, hogy
tartsák helyben gyermeküket. Azt viszont hosszú éves tapasztalat mondatja velem, hogy ha a szülő egyszer eldöntötte, hová
íratja be gyermekét, akkor én már nem szoktam könyörögni (rossz
és keserű tapasztalatokat szereztem a 90-es évek közepén). Ha
a szülő véglegesen úgy dönt a beszélgetések után is, hogy nem
helyben járatja gyermekét, akkor én nem tehetem meg, hogy
nem veszem fel. Én ezt nyíltan elmondom a környező intézmények vezetőinek is. Tanácsolom: Gondolkodjunk el közösen, hogy
miért nem bízik a szülő a helyi iskolában?! De ez már egy hos�szabb értekezést is megérne!

Tarr Boldizsár
Petőfi Sándor Alapiskola, Kéménd
1. 7 gyermeket.
2. Létszámnövekedés – több gyermek született az évben.
3. Az óvoda és az iskola közös épületben van, a szülőkkel személyes,
közeli kapcsolatunk van.
4. Nem tapasztaltuk.
5. Sajnos, ezt mi is tapasztaltuk, és nagyon nem helyeseljük.

Szikura Katalin
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Királyrév
1. A beiratkozás február 13-án volt, 10 gyerek iratkozott be hozzánk.
2. Ez létszámnövekedés (a múlt évben 5 gyerek jött hozzánk), az
idén a környező településekről is érkeztek hozzánk gyerekek.
3. Az oktatás színvonalával, minőségével.
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4. Igényes, felelősségteljes oktatással, neveléssel.
5. Szerintem nem. A falusi kisiskoláknak számos előnyük van a központi nagy iskolákkal szemben. Helyi adottságok, hagyományok,
szokások, kisebb létszám, személyre szabottabb nevelés, oktatás.
6. Mindez szülői igényesség és intelligencia kérdése.

Asszonyi Zsuzsanna
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Kisgéres
1. A 2013/2014-es iskolai tanévre 9 tanulót írattak be iskolánkba.
2. Az elmúlt évhez képest egy tanulóval csökkent, ez minimális.
3. Szülői értekezletre hívtuk a leendő elsőseink szüleit, ahol ismertettük iskolánk céljait, eredményeit, alapszabályait. Nyitott órákon
vehettek részt a tanulók a szüleikkel.
4. Lehetőségeket és elérhető, megvalósítható célokat kell kitűzni,
hogy iskolánkban minden tanuló képességeinek megfelelően sajátíthassa el az alapvető ismereteket.
5. Szerintem ez a hír nem befolyásolja a szülők döntését, hisz fenyegették már politikusaink eddig is a magyar kisiskolák létét,
mégsem valósult meg bezárásuk. A szülők fontosnak tartják, hogy
gyermekeik az alapiskola alsó tagozatát lehetőségük szerint szülőfalujukban látogassák, és nem terhelik őket az utazgatás fáradalmaival.
6. Sajnos, vannak olyan szülők, akik azt gondolják, hogyha a közeli városi iskolát választják gyermekük számára, több lehetőséget biztosítanak ezzel gyermeküknek. Én ezzel nem értek egyet.
Egy falusi kisiskolában kellemes, családias légkör uralkodik, közvetlenebb a kapcsolat tanár-diák között. Ugyanazt a tananyagot
kell tanítanunk mindkét iskolában, de a kisiskolában jut időnk az
egyéni (individuális) tanításra és felzárkóztatásra is.

Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Kövecses
1. Az iskolánkba 4 tanulót írattak be.
2. Az elmúlt évekhez viszonyítva nem nagy százalékban, de csökkent a létszám.
3. Beszélgetésekkel próbáltuk felhívni a szülők figyelmét.
5. Nem hinném, hogy ez a hír elriasztotta volna a szülőket. Nálunk
ilyen nem volt tapasztalható.
6. Lukanényétől a legközelebbi város 18 km-re található. Tudomásom szerint a környékről csak 1 diák látogatja ezt a városi iskolát.

Pásztor Éva
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Lukanénye
1. 5 tanulót.
2. Létszámcsökkenés.
3. Személyesen látogattuk meg a családokat az iskolai program ismertetésével.
4. Nem tudok olyan érvet mondani, amely a szülői döntést megváltoztatja.
5. Válaszom: igen.
6. Sajnos, ez így van. A szülő a saját kudarcát a falusi kisiskolában
látja és nem saját magában keresi.

Szalai Sarolta
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Nagydaróc
1. 3 iskolás
2. Ez változó… van amikor több, van amikor kevesebb.
3. Az eredmények és az iskola légköre nagyon meghatározó. A családias hangulat s a szeretet, ami körülveszi itt a gyerekeket. A lényeg, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni és megértsék,
hogy itt minden az ő érdeküket szolgálja.

4. Szerintem, minden pedagógusnak tudatosítania kéne, hogy a
gyerekekkel meg kell szerettetnie a tantárgyát, és nem félelmet
kelteni bennük.
5. Szerintem, ez nem igaz. Mi mindig másutt keressük a hibákat, csak
nem a saját oktatási módszereinkben. Hangsúlyozom, a szeretet
a legfontosabb a gyerekek számára. A gyerek ne csak létszám legyen, hanem: Fekete Katica, Varga Péter stb.
6. A mi esetünkben ez 30–70% a kisiskola javára. A baj ott van, hogy
a körzeti nagyiskolák igyekeznek aknamunkát folytatni a hozzájuk tartozó kisiskolák ellen. Természetesen, ezt titokban teszik.
Mi azonban tudomást szerzünk róla, mert a szülők visszajeleznek,
hogy megpróbálták rábeszélni, hogy… stb. Vagyis, a hiba inkább
bennünk van… Tudnék erről nagyon sokat mondani, de magamra
haragítanék sok kollégát, akik az ún. „nagy” iskolában tanítanak.

(Magát és iskoláját megnevezni nem kívánó válaszadó)
1. 18 gyermeket
2. Növekedés, mert tavaly 13 elsőst írattak be. A növekedés oka,
hogy több gyermek született az adott évben.
3. Az iskolai rendezvényeken minden egyes alkalommal részt
vesznek az óvodások is. (Rendezvényeink szeptembertől kezdődően: Zsapka Attila műsora; Mikulásváró ünnepség – a Kicsi Hang
együttes műsora; a szülőknek előadott karácsonyi műsor, amelyen fellépnek az ovisok is; a Kuttyomfitty társulat Eltáncolt cipellők című bábelőadása; anyák napi műsor a kultúrházban.)
Szeptembertől kezdődően az 1–4. osztályok osztályfőnökei és a
tanulók foglalkozásokat szerveznek az iskolában az ovisoknak.
A beiratkozás zenés játszóház keretén belül zajlik, ahol szintén
kézműves foglalkozás, képességfelmérés, zene és tánc várja az
ovisokat és szüleiket. Áprilisban nyitott nap keretén belül az ovis
szülők részt vesznek a tanítási órákon az I. osztályban. Minden
évben ellenőrizzük a községi hivatal munkatársával közösen, hogy
az iskolaköteles gyermekek közül ki az, aki előreláthatólag magyar
iskolába jöhet. A visszajelzések alapján a szülőknek fontos az iskola, illetve az oktató-nevelő munka színvonala, a segédeszközök
állapota, az iskolán kívüli foglalkozások kínálata, a tanító nénik
„hírneve”, a pedagógusok problémamegoldó képessége és a szülőkkel való kapcsolata, a szlovák és az idegen nyelvek tanításának
módszere és eredményessége, az iskolaépület és az osztályok állapota.
4. A magyar szülők többsége szívesen adja magyar iskolába a gyermekét. Szerintem a döntő szempont az iskolában folyó oktató-nevelő munka színvonala, hogy biztosítja-e az iskola azokat a lehetőségeket a gyermekeknek, melyek a városi nagy iskolákban, illetve
a falusi nagyobb (szlovák) iskolában adottak. A fő hangsúlynak
a továbbtanulásra való felkészítésen kell lennie, de nem szabad,
nem lehet elfelejteni azt se, hogy a magyar iskolának van még
ezen kívül más feladata, más szerepe is egy falu vagy város életében. Tehát egyértelműen a modernizálás, sok munka a tantestületben, az iskola tudatos reklámozása, minden egyes alkalom kihasználása a cél érdekében.
5. Igen, tudomásom van a miniszter úr terveiről. Az iskolák finanszírozása a létszám alapján (más mutatók is vannak, de az a legmeghatározóbb) azt eredményezi, hogy a kisiskola, ahol kevés
gyermek van, csak azért tud fennmaradni, mert a fenntartó kiegészíti a kiadásokat, vagy a nagyobb iskolák mellett a működési költségekre nem kell annyit költeni. A szülők csak azt látják, hogy a
gyermeküknek negyedik után úgyis a nagyobb iskolába kell majd
járnia, azt is látja, hogy az iskola anyagi gondokkal küszködik. Sokszor nincs pénz az alapvető kiadásokra. A gyermeküknek a legjobbat szeretnék, és nem mindig érdekli őket az ún. magyarságpolitika. A véleményem erről annyi, hogy a kisiskoláknak fenn kell
maradniuk. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fejlesztésre, modernizálásra. Úgy, ahogy a templomokban szükség van arra, hogy a
hívek magyarul imádkozhassanak, a kicsi gyermekeknek meg arra
van szükségük, hogy a megszokott környezetükben, az iskolatársaikkal együtt magyarul tanulhassák az ábécét, az írást és olvasást.
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A szlovákiai magyar közösség fennmaradása érdekében mindenkinek, aki bármi módon hozzá tud járulni a célunkhoz, Reményik
Sándor egyik ismert versének a sorait kéne megfogadnia: „Ne
hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát!”
6. A kérdésről kifejtettem a véleményem az előző pontban. A városi magyar iskolának a saját városában, saját körzetében kell elvégezni a beiratkozási programját, ott kell meggyőznie a magyar
szülőket, hogy ne szlovák iskolába adják a gyermekeiket. Jobb
lenne a kisiskolák szempontjából.

3.

Narancsík Szilvia
Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda, Nagymácséd
4.
1. 6 elsősünk lesz
2. Összehasonlítva az előző éveket, létszámnövekedésre számítunk
az 1. osztályban. A gyermekek születésének aránya.
3. Az alapiskola a faluban található.
4. A falu fiatal lakosaira nézve több lehetőséget nyújtani a fiatal házasoknak.
5. Sajnos, a mi iskolánkban az 5–9. évfolyamokat bezárták, de ennek
ellenére az 1–4-es szülők összetartottak, és gyermekeiket a helyi
iskolába íratják be, annak ellenére, hogy ez a hír eljutott hozzánk
is.
6. Mint pedagógus és szülő is egyben, a gyermek érdekeit néztem.
Igaz, hogy a helybeli iskolában kevesebb a gyermek, de így több
idő jut egy kisdiákra, valamint az utazás szempontjából is előnyösebb a gyermek számára a helyi iskola. Ugyanúgy a kisiskolákban
is teljes mértékben fejlődik a gyermek személyisége. Ezeknek a
kisiskoláknak a fennmaradása viszont az anyagi helyzettől függ,
amely szlovákiai viszonylatban nem kielégítő.

Mészáros Tímea
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Pozba
1. 22–24
2. Ez a létszám hasonló az elmúlt évekhez.
3. Részint közös programok szervezésével (karácsonyi műsor, bábelőadások), részint a nyílt nap szervezésével és a szülőkkel való
jó együttműködésnek köszönhető. Valamint minőségi, állandóan
frissített weboldal segítségével. Ez nagyon nehezen mérhető.
4. Az iskoláinknak versenyképesnek kell lenniük: jó színvonalú
szlovák nyelvoktatás, kreatív és érdekes szakköri tevékenységek,
igény szerinti iskolai program stb.
5. Ezt nem tapasztaltuk.
6. Amennyiben a szülő a városban dolgozik, egyszerűbb, ha gyermekét is viszi, ill. hozza haza magával. Főleg olyan esetekben indokolt ez a megoldás, ahol a lakóhelyen nincs közeli hozzátartozó, és a szülő nem tudja megoldani a gyermeke délutáni elhelyezését. Mi ezt Pozsonyban nagymértékben tapasztaljuk.

Morvay Katalin
Duna Utcai Alapiskola, Pozsony
1. Kb.15 gyermeket várunk, ebből már 6 gyermek be van íratva a
magyar osztályba.
2. Ez a létszám az előző évekhez viszonyítva növekedést jelent, mert
ebben az évben csak 3 gyermek kezdte meg a tanulmányait a magyar osztályban, valamennyien roma származásúak. Az összevont magyar osztály létszáma jelenleg 6 gyermek. Ez a növekedés
annak is köszönhető, hogy személyesen próbálok a szülőkkel beszélgetni és meggyőzni őket arról, milyen fontos az anyanyelvi oktatás. Sajnos, saját tapasztalatból tudom, milyen rossz hatás éri a
gyermekeket, mivel harmadik éve egy összevont szlovák–magyar
napközis csoportban tanítok. Látom, hogy évről évre egyre gyengébben teljesítenek a magyar gyerekek a szlovák osztályokban,
nem értik meg teljes mértékben a tananyagot, nincs sikerélmé-

5.

6.
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nyük, végül már kedvük sincs tanulni. Nem tudnak se magyarul,
se szlovákul tökéletesen.
Talán az is segít a szülőknek a magyar iskola mellett dönteni, hogy
meghalt a polgármesterünk, aki Slota-barát volt, és gyakran hatással volt a szülőkre. Szerintem ott, ahol magyar tanítási nyelvű
iskola is van, lehetővé kellene tenni, hogy magyar csoport is működjön az óvodában, mert pl. nálunk itt Rappon nincs, és nagyon nehéz a magyar elsősnek az első osztály megkezdése magyar alapok nélkül. Az a tapasztalatom, hogy az óvodai pedagógusokon is sok múlik az iskolaválasztásban, mert sokszor, sajnos, a
magyar származású pedagógus szlovák iskolába toborozta a gyerekeket, vagy lebeszélte a magyar iskoláról a szülőket.
Nekünk, falusi iskoláknak, sajnos, meg kell küzdenünk a városi
nagy iskola lejárató kampányával is. Nagyon gyakran szidják és lenézik a mi munkánkat. Felső tagozaton gyakran kell a szülőknek
megalázó szavakat végighallgatniuk, melyben a falusi iskolákat
becsmérlik. Nem is sejtik, hogy így maguk alatt vágják a fát, mert
tudok olyan esetekről, hogy pontosan ezért adták a szülők szlovák
iskolába a második esetleg harmadik gyermeküket.
Két évvel ezelőtt pl. a hátunk mögött, a hozzánk beíratott
egyetlen elsősünket, elcsalogatták különböző ígéretekkel, pedig a
mi iskolánknak egyszerűen a fennmaradása függött a létszámtól.
Kérdem én: Miért nem csinálnak nagyobb reklámot a saját iskolájuknak a helyi sajtóban? Miért nem teszik közzé a sikereiket? Miért
csak a Facebookon hirdetik az iskolájukat, ahol csak néhány tehetősebb szülő jut információhoz?
Mi rengeteget dolgozunk. A sajtóban beszámolunk minden sikerünkről, tevékenységünkről csak azért, mert kisiskola vagyunk, és
fenn akarunk maradni. A szlovák igazgatónőnk gyakran többet
tesz értünk, mint a körzeti iskolánk pedagógusai.

Márkus Márta, nevelőnő
Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Rapp
1. 12
2. Kb. ugyanolyan. Nincs sem csökkenés, sem növekedés, illetve,
talán egy kis növekedés lehet, de ez csak minimális.
3. Az elsősök szüleit egy adventi játszóház, beszélgetés során az iskola pedagógiai programjával, az egész napos iskolával ismertettük meg. Nem igazán mérhető, miért íratták be hozzánk. Feltételezzük, hogy az eredményeink alapján, a volt diákok, szüleik
ajánlása alapján, esetleg aki úgy gondolja, hogy azért a magyar iskolából is tud egy magyar gyerek érvényesülni. Sajnos, Rozsnyó
környékén rengeteg magyar gyereket íratnak a szülők szlovák iskolába, még ha ők maguk is magyar iskolába jártak.
4. Nekem tetszettek a magyar iskolát hirdető és népszerűsítő plakátok, szerintem nagyobb mértékben lehetne ezeket is kihasználni, a pedagógusok szakmai továbbképzésein ezzel kellene foglalkozni legfőképpen, hogyan tudjuk megszólítani a magyar szülőket, vegyes házasságban élőket – szintén rengeteg magyar
anyanyelvű gyermek lesz szlovákká ilyen közegből.
5. Ha a szülő kénytelen behordani a városba gyermekét, akkor már
bizony fennáll a veszély, hogy a szlovák iskola mellett fog dönteni.
Eddig a számára kényelmes helyzet, a helyi iskola látogatása megszűnt, így már dilemmába került: ha ide nem, akkor oda, de melyikbe? Ez már hozhat rossz választást is a magyar iskolákra nézve.
6. Mi is azok közé a városi iskolák közé tartozunk, ahová érkeznek faluról is, pedig van helyben kisiskola. Az olyan falvakban, ahol ilyen
intézmény működik, nem helyezünk el beíratásról szóló plakátot.
Ennek ellenére van olyan szülő, aki mellettünk dönt. Természetesen örülünk, és szívesen beírjuk a gyerekeket, mivel a szülő már
döntött.

Magyar Tanítási Nyelvű Református Alapiskola, Rozsnyó
1. A 2012/2013-as tanévre 11 gyermeket írattak be, ebből, a következő tanévben, feltehetően 8 diák fogja megkezdeni tanulmá-
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nyait. Egy gyermeknek a szülője kért halasztást, egy ikerpár felméréskor pedig kiderült, hogy nem iskolaérettek, az óvodát sem látogatták, valószínűleg mindketten halasztást kapnak majd.
Iskolánkban egyértelmű és látványos a növekedés, tavalyhoz képest több mint duplájára nőtt a beíratottak létszáma. Bár növekedésünket demográfiai okok is befolyásolták, ettől függetlenül célunk elérése érdekében több formában is igyekeztünk megszólítani a szülőket.
Hírlevél szétküldésével, személyes beszélgetések által, illetve nyitott napok szervezésével igyekeztünk felhívni iskolánkra a szülők
figyelmét. Ezenkívül foglalkoztató „családi klubot” is működtetünk, amelynek fő célja a kellemes légkör és közös foglalkozási lehetőségek kialakítása mellett, hogy ismerkedési lehetőséget biztosítson a tanárok és szülők között.
A magyar tanítási nyelvű iskolák elsődleges feladata az oktatás és
nevelés átlagon felüli színvonalának a megteremtése. A tapasztalat azt mutatja, hogy a szülők alapos felkészítést nyújtó, de barátságos iskolákba szeretnének járatni gyermekeiket. A jövőben
csak ilyen iskoláknak lesz esélyük, hogy versenyképesek maradjanak.
Szerintem a szülők nagy többségét nem igazán foglalkoztatja ez
a hír. Aki eldöntötte, hová szeretne íratni gyermekét, nem fogja
megváltoztatni döntését egy olyan hír miatt, amelynek még nincs
gyakorlati vonatkoztatása. Tapasztalatom szerint ez a hír inkább a
tanárokat, ill. fenntartókat foglalkoztatja jobban.
Igen, ezzel egyetértek. Sajnos be kell látnunk, a „nagy” iskoláknak
lehetnek a szülők szemében vonzóbb kínálatai, megnyerheti a
szülőket a szakkörök nagy választéka, sportlétesítmények megléte, illetve az iskolák teljes szervezettsége (1–9. évfolyam). A kisiskolák viszont ezekkel az előnyökkel, természetesen, nem rendelkeznek. Ezek a tények átbillentik a szülőket a városi iskolák
pozitívabb megítélése felé, és vállalják az utaztatással járó nehézségeket is. Ezzel szemben a kisiskolák többsége is több délutáni foglalkozást és szórakozási lehetőséget biztosít a diákjai számára, amelyek nem maradnak el a nagyiskolák színvonalától. Csak
ezekről a szülő, sajnos, sok esetben nem is szerez tudomást. A kisiskolák valódi vonzóereje viszont családias hangulatában rejlik,
valamint, hogy megfelelő hangsúlyt fektet a nevelésre, a pozitív
emberi értékek elsajátítására. Mindent leszámítva, a diákok jól
érzik magukat a kisiskolákban, és nemcsak a szociális képességeikre van jó hatással ez a tanulási forma, hanem a tantárgyi teljesítményükre is. A szociális kompetenciák fejlődéséhez pedig mindenképpen előnyösebb terep a kisiskola és az összevont csoport!

Köteles Anikó
Szent István Egyházi Alapiskola, Szádudvarnok
1. A mai napig 18 diák van beíratva.
2. Valószínűleg növekedés. De ez nagyban függ attól, hány szülő
fogja kérni gyermeke számára a halasztást.
3. Szülői értekezleteken, nyitott napok keretén belül, a községben a
beiratkozást tudató és az iskolánkat népszerűsítő plakátok kihelyezésével és az iskola weboldala segítségével próbáltuk megszólítani a leendő elsősök szüleit. Bízom benne, hogy az anyanyelvi
oktatás fontossága mellett az iskola eredményei, felszereltsége és
az iskolánkon folyó oktató-nevelő munka színvonala volt a döntő
tényező.
4. Azokban a községekben ahol működik szlovák tanítási nyelvű
alapiskola is, hatványozottan érvényes, hogy a magyar iskolának
többet kell nyújtania, mint a szlovák iskolának. Gondolok itt a felszereltségre, a tanítás utáni szabadidős foglakozásokra és, természetesen, az iskolában folyó oktatás színvonalára, eredményességére. Az anyanyelvű oktatás népszerűsítésénél nagyon fontos, kik
azok, akik ezt felvállalják. A legmeggyőzőbb talán az, ha olyan magyar iskolát végzett személyek teszik ezt, akik az adott régióban
(község, város, járás), esetleg országos szinten elismertek, megbecsültek és sikeresek.

5. Szerintem, ez ma még nem riasztja el a szülőket. Ha azonban ez a
téma továbbra is napirenden marad, a helyzet megváltozhat.
6. Községünkre ez nem jellemző. Aki nálunk magyar iskolába akarja
adni gyermekét, az hozzánk íratja. Ez a helyzet, véleményem szerint, ott fordulhat elő, ahol az adott teljes szervezettségű alapiskolának a gyereklétszámból adódóan fenntartási gondjai vannak,
ami kihathat a felszereltségére, a tanárok motiváltságára és ezen
keresztül az oktató-nevelő munkára. Természetesen, ehhez kell
az is, hogy valamelyik szülő a közeli nagyobb településre munkahelye miatt naponta bejárjon, és így meg tudja oldani gyermeke
napi utaztatását.

Bukovszky János
Kossányi József Alapiskola és Óvoda, Szentpéter
1. Nálunk idén a beiratkozás február 4-én zajlott. A 2013/14-es tanévben 10 elsős kisdiák előtt nyílnak majd meg az iskola kapui.
Ebben a tanévben nem volt első osztályunk, 12 hátrányos helyzetű tanuló látogatta a 0. évfolyamot. Az elkövetkező tanévben
tehát 2 első osztályunk lesz.
2. A létszám jelenleg hasonló az elmúlt évfolyamokhoz viszonyítva,
de ha előre tekintünk kicsit, a 2014/2015-ös tanévben létszámcsökkenés várható, mivel az elmúlt időszakban kevesebb gyermek
született. Az utána következő tanévben ismét 0. évfolyam megnyitását tervezzük.
3. A januári hónap során közös foglalkozásokat szerveztünk iskolánk
negyedikes diákjai és az ovisok számára, nyitott órát tartottunk a
leendő elsős szülőknek, hogy ez által megismerkedjenek a leendő
osztályfőnökkel, valamint össz-szülői értekezletet hívtunk össze az
óvodában az iskolaköteles gyermekek szülei számára, amely során
igyekeztünk bemutatni az iskolánkban folyó tevékenységeinket.
4. Színvonalas anyanyelvi oktatást igyekszünk biztosítani tanulóink
számára. Munkánk hatékonyabbá tétele érdekében folyamatosan
továbbképezzük magunkat és igyekszünk a szülőkkel, az óvodával
és a fenntartóval szoros kapcsolatot ápolni.
5. Szerintünk nem riadtak vissza a szülők gyermekük falusi kisiskolába való beíratásától, mivel tanintézményünk egykori diákjai
voltak ők is. S ezért természetes volt számukra, hogy a gyermekük
is itt részesüljön az alapfokú képzésben.
6. A szülők egyre inkább tudatosítják, hogy egy falusi kisiskolában,
ahol az osztályokban a létszám alacsonyabb, a pedagógusok
minden tanulóval többet és hatékonyabban tudnak foglalkozni,
jobban figyelembe tudják venni a gyermekek egyéni sajátosságait és hangsúlyt tudnak fektetni az egyéni differenciálásra. Nem
utolsó sorban a légkör is családiasabb és meghittebb. Az sem
hagyható figyelmen kívül, hogy így a szülők megkímélik gyermekeiket az utaztatással járó kellemetlenségektől.

Lóthi Blanka
Jedlik Ányos Alapiskola, Szímő
1. 1 (egy)
2. A 2012/2013-as tanévben is csak egy gyermek volt beírva. Sajnos,
az iskolaköteles gyermekeket a szülők a közeli galántai iskolába
íratják be.
3. A regionális médiák segítségével szerkesztettünk egy DVD-t,
melyre feljátszottuk az iskolánk évi aktivitásait, és személyre szóló
levél kíséretében elküldtük minden iskolaköteles óvodás szüleinek, nyitott napot, órát, személyes találkozót szerveztünk.
Facebook oldalunkon tettük közzé a beiratkozást. A szülő bízik a
kisiskola nyújtotta lehetőségekben.
4. A falvakban biztosítani a kisiskolák fennmaradását. Az óvópedagógusoknak szervezni egy szakmai beszélgetéssel egybekötött
tanfolyamot: Hogyan győzzük meg a jövendő elsősök szüleit.
5. Igen, ez a hír is elriasztotta a szülőket, de legfőképpen az egyes
községekben lévő kisiskolák bizonytalan helyzete riasztja el a szülőket.
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6. Minden iskola harcol a gyermekekért. Ez így van a magyar iskoláknál is. A nagy iskolák kampányolnak a kisiskolák ellen, csak
azért, hogy több gyermeket írathassanak be saját iskolájukba. A
magyar politikusok is többnyire a nagy létszámú iskolákat támogatják, látogatják. A szülők ezt nagyon is érzékelik.

Ledneczky Tibor
MTNY AI és Szlov.—Magy. Nevelési Nyelvű Óvoda, Taksony
1. 9 beíratott elsős.
2. Csökkenés – demográfiai ok, egyéb.
3. Meglátogattuk az óvodákat, beszámoltunk az iskolánk működéséről.
4. Látogatni kell a szlovák nyelvű óvodák szülői értekezleteit, polgári
társulások segítségét várjuk, de nem csak közvetlenül a beíratások
előtt.
5. Egyértelműen igen.
6. Sajnos, igaz. A magyar iskolák igazgatóinak szorosabban kellene
együttműködniük, hisz a célunk egy, néha többet ér egy jó kompromisszum fennmaradásunk érdekében, és ez már nem a „fejkvótáról” szól.

Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Tejfalu
1. 2
2. Mivel tavaly nem volt egy elsős sem, az idén növekedés tapasztalható.
3. Nem volt kit megszólítani, ugyanis településünk a demográfiai
mutató mélypontján van.
4. Nemzettudat és nemzeti önbecsülés hiánya. Ezt a problémát
csak maguk a pedagógusok nem tudják megoldani. Szükséges
az anyaország segítsége – a média igénybevételével. Ami pedig
az iskolákat érinti, a propaganda mellett minőségi oktatásra van
szükség. Ez a leghatásosabb érv.
5. A mi esetünkben nem, de azért vannak aggályaink fennmaradásunkat illetően.
6. Sajnos nem jók. A múltban már volt olyan esetünk, hogy a szülő a
közeli városba íratta be gyermekét – de nem jellemző.

Komjáti Attila
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Tornaújfalu
1. Iskolánkba 24 első osztályost írattak be.
2. Nincs lényeges különbség az elmúlt években és az idén beíratottak létszámában.
3. A leendő első osztályosok szüleivel való együttműködés. Az iskola
igazgatója rendszeresen találkozott velük az egyházi, a községi és
az óvodai rendezvényeken.
– Az iskola vendégül látta az óvodásokat és szüleiket a Mikulásváró ünnepségen és a karácsonyi családi délutánon.
– Januárban az óvodások meglátogatták az elsősöket és a tantermekben közös foglalkozásokat tartottak.
Az iskolánk iránti bizalom az alábbiakban felsoroltaknak köszönhető:
- A jó minőségű munka, nyilvános mérések eredményei, tanításon
kívüli aktivitások sokasága, megfelelő tehetséggondozás, vonzó
programok és érdekkörök, családias légkör és jó emberközi viszonyok az iskola lakói között (gyerekek–tanítók–szülők), szakképzett
és elhivatott pedagógusok, a tanulás-tanítás jó feltételei.
4. A jövőre vonatkozó javaslatok, érvek:
– Az ezredforduló tájékán remekül kidolgozott beíratási
program lelkesítette országosan az iskolák, az óvodák pedagógusait és a szülői közösségeket. Ha a mai pedagógusok, intézményvezetők és szülők megismernék, bizonyára ismét
eredményes lenne.

–

Az iskola beíratási programja ne csupán a hatéves gyerekeket és szüleiket szólítsa meg. Közös összefogással a magyar
óvodát kell céltudatosan megtölteni elsősorban magyar ajkú
gyerekekkel. Nem kellene engednünk, hogy a magasabb populációjú más nemzetiség kiszorítsa a gyerekeinket az óvodáinkból.

–

A magyar tannyelvű intézmény akkor vonzó a szülők számára,
ha többet nyújt, mint a szlovák iskola.

5–6. Kisiskolákkal kapcsolatos tapasztalataink nincsenek, ezért nem
tudjuk hitelesen megítélni a helyzetüket.

Majthényi Adolf Alapiskola, Udvard
1. A mi iskolánkat a 2013/2014-es tanévtől 7 új kisdiák választotta.
2. Növekedés – talán már újra érték tud lenni egy vidéki kisiskola is.
3. Szeptembertől heti rendszerességgel áthordjuk az óvodásokat az
iskolába foglalkozásokra. Pontosan tudják a beiratkozásig, hogy
hová, milyen környezetbe, milyen csoportba, fognak járni, megismerik a tanító nénit – szóval, hazajönnek majd szeptembertől.
4. Sajnos, erre nem tudok jó tanácsot, viszont azt gondolom, ha azt
kapják valóban, amit láttak és tapasztaltak, akkor elégedettek
lesznek. Szerintem felesleges a tetszetős „dizajn”, ha nincs mögötte realitás.
5. Remélem, nem. Én szerencsére ezt most nem tapasztaltam. A 7 iskolaköteles óvodásból mind a hét hozzánk íratkozott be, pedig mi
is összevont osztályos kisiskola vagyunk.
6. Nem hiszek benne, hogy egy családi hangulatú, stresszmentes
környezetnél bármelyik nagy iskola többet tudna nyújtani egy kisiskolásnak. Itt is szakképzett pedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel, a tananyag azonos, a követelmények azonosak. Talán a
légkör barátibb, családiasabb.

Tamás Szidónia
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Vágkirályfa
1. 13. Egy tanulóval több, mint tavaly – a környező falvakból jönnek
többen.
2.

Meghívók a fenyőünnepélyre, nyitott napra, játszóházra, beiratkozási ösztöndíj felkínálása (a Rákóczi Szövetség által), az iskolaprogram prezentálása, szórólapok eljuttatása. Nem mérhető –
ugyanis a tapasztalatunk az, hogy aki nem akarja magyar iskolába
adni a gyerekét, annak kínálhatunk bármit, úgysem teszi meg, aki
meg magyar lelkületű, és régen eldöntötte, hogy hová adja a gyerekét iskolába, annak nem szükséges ígérni semmit.

3.

Sajnos, a kevés gyerek – kevés pénz – önkormányzati nem hajlandóság hármasából valóban az jön ki reális megoldásnak, hogy a
központosított, körzeti nagyiskolák a járható út.

4.

Igen, ez a tapasztalatunk.

Pázmány Péter Alapiskola, Vágsellye

Ankétunkban a kérdéseket az alapiskolák igazgatóihoz címeztük. Azonban több esetben nemcsak igazgatóktól kaptunk választ. Ha az iskolák és az intézményvezetők azonosításánál tévedtünk, az érintettektől elnézést kérünk.
- szerk -
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Az iskola, amely a második otthonunk

Bemutatkozik a vágkirályfai kisiskola
„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk.
– Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás,
melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.”
									
(Eötvös J.)
Vágkirályfa egy kb. 1750 lelket számláló
falu Vágsellye szoros szomszédságában, a
Vág folyó partján. A falu iskolájának története egészen az 1770-es évekig nyúlik
vissza és igazán szerteágazó. A mai iskola
épülete 1934-ben készült el a neves építész
M. M. Harminc tervei alapján, aki többek
között a pozsonyi Carlton szálloda építésze is volt. Az iskola 1983/84-es tanévig
teljes szervezettségű volt. A felső tagozatot
megszüntették, a diákok pedig a vágsellyei
alapiskolában folytatták tanulmányaikat.
Az 1984/85-ös tanévtől a faluban csak alsó
tagozat működik.
Az iskola fenntartója Vágkirályfa
község önkormányzata. Az épületet 2003ban teljesen felújították, így ma már a gyerekek a mai kor igényeinek megfelelő környezetben tölthetik mindennapjaikat.
Számos pályázatnak, projektnek és nem
utolsósorban a fenntartónknak köszönhetően jól felszerelt, szép környezetben tanulunk és tanítunk. Rendelkezésünkre áll két
nagy, 6 számítógéppel és dataprojektorral
felszerelt osztályterem. Van tornatermünk,
étkezőnk, egy informatikai termünk.
Jelenleg iskolánknak két összevont osztálya van, ahol 22 tanuló tanul négy évfolyamban délelőttönként, délután pedig
teljes létszámban a napközi otthont látogatják.
Az új iskolatörvény, az iskola vezetőjének cseréje, új pedagógusok érkezése változásokat hozott az iskola életébe, munkájába. Három tanító néni – Tamás Szidónia,
Tok Erika és Hučko Mária – a szülőkkel
karöltve, igyekszünk gyermekeinknek egy
olyan második otthont biztosítani, ahol
minden egyes gyermek önálló személyiségként tud érvényesülni.
Tanítási óráink a modern oktatás szellemében zajlanak. Napi szinten, rutinosan használjuk a modern kor új eszközeit – internet, interaktív programok, digitális oktatóprogramok – megkönnyítve
ezzel az összevont évfolyamokban való
oktatást. Fontosnak tartjuk, hogy biztosítsuk gyerekeink számára a minőségi oktatást, épp ezért pedagógusaink folyamatosan képzik magukat. Jómagam szakké-
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QQ Készül a finom mézeskalács
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Q Q A közös játéknál nincs is jobb
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pesített angoltanár is vagyok, de a másik
két tanító néni is beszél angolul. Folyamatosan feljlesztjük tudásunkat az informatika terén, számos hangszert használunk a
tanítási órákon, dislexiás és disgráfiás tanulási problémákkal küszködő gyermekeinknek mozgásterápiát tudunk biztosítani.
Célunk, hogy hozzánk a gyerekek már
az oviból a biztonság, kíváncsiság, örömteli
várakozás érzésével jöjjenek. Bevett szokás
lett tehát, hogy a gyerekeket heti rendszerességgel áthordjuk az iskolába játékos foglalkozásra. Így mire eljön a beíratkozás,
pontosan tudják, ki is a Szidike tanító néni,
kik lesznek az iskolatársaik, hol fognak tanulni… Örömteli várakozás előzi meg így
az iskolakezdést.
Igyekszünk mindenkihez személyre
szabottan közeledni és kihozni belőlük
azokat a képességeket, amelyekben ők a
legjobbak. A gyerekek nem egyformák.
Mindegyikük más-más valamiben jó. Mi
azért vagyunk, hogy ezt felfedezzük és erősítsük.
Céljainkat elérendően, számos foglalkozást szervezünk jeles napjaink méltó
megünneplésére. Lásd az idősek napja, adventi hetek, Mikulás ünnepe, karácsonyi
készülődés, farsang, tavaszvárás, húsvéti
mókázások, könyv hete, anyák napja, gyermeknapi vigasságok… csak, hogy néhányat említsek. Évente több alkalommal
szervezünk színházlátogatást. Számos koncertet, bábelőadást szervezünk az iskolában, ahova minden alkalommal szívesen
hívjuk az óvodásainkat is. Rengeteget játszunk, sportolunk. Télen szánkózunk, hóembert építünk. Nyáron, ha van rá mód,
úszunk. Ősszel meg tavasszal biciklizünk,
focizunk.

Természetesen, mi is rendszeres résztvevői vagyunk a különböző tanulmányi
versenyeknek, mint pl. a Mesemondó verseny, Tompa Mihály vers- és prózamondó
verseny, Mesevetélkedő, Matematikai
pitagorász, Kenguru matematikai verseny,
különböző rajzversenyek stb.
Aktívan bekapcsolódunk a falu kulturális életébe. Harmadik éve saját tánccsoportja van az iskolának, Muskátlis
néptánckör néven Daru Bertalan Elvira vezetésével. Tagjai az iskolánk tanulóin kívül
a vágsellyei alapiskola és óvoda, valamint
a galántai iskola számos tanulója. Büszkén
mondhatjuk, hogy visszajárnak közénk,
mert itt a jó hangulaton kívül szellemiséget
és értéket is kapnak.
Minden évben szervezői vagyunk a falunapok mesemondó fesztiváljának, ahol a
gyerekek szüleikkel, nagyszüleikkel együtt
mesélve szórakoztatják a nagyérdeműt.
Figyelmet fordítunk környezetünkre,
hiszen nem mindegy, hol élünk, mit hagyunk hátra a minket követő generációnak. Példamutatásként a falu vadász- és
halászszövetségével karöltve, a vágsellyei
alapiskola tanítóival és tanulóival, bevonva
a szlovák iskolásokat és az óvodásokat is,
tavaszonként nagyszabású szemétgyűjtést
tartunk a Vág folyó partján. A nap végén
gulyásosztással köszönjük meg a jelenlévőknek a részvételt.
Tesszük mindezeket abban a hiszemben,
hogy közösséget alkotunk, életre szóló barátságokat köttetünk, erősítjük a hovatartozás érzését, kulturális értékeket közvetítünk, az anyanyelv szeretetére és fontosságára, valamint erkölcsre, hitre és önállóságra nevelünk. Mindezt példamutatással.

Q Q Vetélkedő a nagyszülőkkel

Q Q Alkotás közben

QQ Ez a Vág csodálatos!

Q Q Indulhat a szánkóverseny!

Q Q Biciklitúrázni is szoktunk

Q Q A közös munka mindig jobban megy

Q Q Gyermeknapi sütögetés

Tamás Szidónia, az iskola igazgatója
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Egy szörnyű század humanistája

Frankovics Boldizsár életútja

Ma már aligha van kétségünk afelől, hogy
a magunk mögött hagyott évszázad az emberiség legsötétebb korszakainak egyikeként
vonul be a történelemkönyvekbe. Elég csak
arra gondolni, hogy pusztító háborúi és sötét
diktatúrái legalább annyi áldozatot szedtek,
mint az előző harmincezer év valamennyi
konfliktusa összesen.
Ma már tudjuk, hogy a történelem folyamán soha nem tettek annyi felfedezést,
nem született annyi nagyszerű találmány,
mint a huszadik században. Elegendő csak
az emberi elme két csodálatos szüleményére
– a rádióra-televízióra és a számítógépre –
gondolni, amelyekre nem található a természetben semmilyen minta. Ez utóbbi terén fejtett ki nemzetközi méretekben is jelentős tevékenységet Frankovics Boldizsár, aki megszenvedte a múlt század szörnyűségeit, akinek
megadatott, hogy részt vegyen a nagyszerű
felismerésekben és azok közkinccsé tételében.
Tekintve, hogy az alkalmazott matematika és a műszaki tudományok képviselői általában a háttérben maradnak, annak ellenére,
hogy alkalomadtán elismerésekkel és kitüntetésekkel halmozzák el őket, a szélesebb közönség szinte semmit sem tud róluk. Emiatt is
érdemes közelebbről megismerkedni e kivételes egyéniségek egyikével.
Jászón, a legendás premontrei kolostor
tőszomszédságában látta meg a napvilágot,
1927. április 27-én. A tudós szerzetesi intézmény kisugárzása már fiatal korában hatott
rá: tizenkét évesen a rend kassai gimnáziumának a diákja lett. Hamarosan megmutatkozott kivételes tehetsége, ami lehetőséget
biztosított számára, hogy a tandíjat alsós diákok oktatásával szerezze meg. Közben kitört
a második világháború. Mint hadra még nem
fogható ifjút – leventét –, kortársaival együtt
őt is Németországba hurcolták. Szerencséje
volt: ép bőrrel megúszta a történelem legnagyobb bombázását, a drezdai tűzkatlant,
amelynek 1945 februárjában többen estek áldozatul, mint a Hirosimára és Nagaszakira ledobott atombombáknak együttvéve. A háború végjátékának zűrzavarában hat társával
együtt hazaszökött Jászóvárra.
Ami Európának a békét, az a kisebbségi
magyarságnak az üldöztetések kezdetét jelentette. Ennek egyik jellemző epizódja volt
a magyar iskolák bezárása. Emiatt Frankovics

Boldizsár Sárospatakon folytatta tanulmányait. Érettségi vizsgáját követően hazatért
szülőföldjére. Ahhoz, hogy felsőfokú tanintézményben folytathassa tanulmányait, különbözeti vizsgákat kellett tennie a rozsnyói
gimnáziumban. Tipikus kisebbségi sors: kétszeresen kellett teljesítenie, hogy elismerjék,
két érettségi vizsgát letennie, hogy felvegyék
az akkori – napjainkra egyetemmé avanzsált
– Szlovák Műszaki Főiskolára. Villamosmérnöki oklevelét 1952-ben vehette át. Ezt követően három éven át a Kelet-szlovákiai Energetikai Vállalat mérnökeként dolgozik, majd
tudományos érdeklődésével összhangban a
kassai műszaki főiskola adjunktusa lesz, ezt
követően a Szlovák Tudományos Akadémia
Kibernetikai Intézetében főmunkatársként
fejt ki tevékenységet. Kutatásai kiterjednek
az adaptációs és tanuló rendszerek, valamint
a mesterséges intelligencia elemeinek alkalmazására, a műszaki folyamatok modellezésére és irányítására, valamint az információs
rendszerekre. Tudományos eredményeit fél
tucat monográfiában, valamint több mint kétszáz, tudományos folyóiratban megjelent közleményben publikálja.
Kutatási eredményeivel összhangban
emelkedik a szakmai ranglétrán: 1963-ban a
műszaki tudományok kandidátusa – a mai
PhD elődje –, 1986-ban a tudományok doktora lesz. 1971-ben a lyoni Claude Bernard
Egyetem vendégtanára, az ehhez szükséges
professzori kinevezést a francia oktatási minisztertől veheti át.
Számos nemzetközi konferencián meghívott előadó.
Kutatási feladataiból kifolyólag oktatói tevékenységgel is foglalkozik: 18 doktorandusz
hallgatója szerezte meg vezetésével a tudományos fokozatot.
Több tudományos program kidolgozásában, bevezetésében és gyakorlati alkalmazásában vett részt a vegyi, valamint az energetikai folyamatok optimális irányításának területéről.
Tudományos eredményeit természetszerűleg nyomtatásban is megjelenteti. Az
Automatizácia a samočinné riadenie (Automatizálás és önműködő irányítás) című
műve 1966-ban lát napvilágot, úttörő jellegét bizonyítja, hogy négy évvel később
Automatisierung und selbstätige Steuerung
címen Berlinben is kiadták. Az Adaptívne a
učiace sa systémy (Adaptív és tanuló rendszerek) 1982-ben, a Kybernetika a informatika
(Kibernetika és informatika) hat évvel később
lát napvilágot. Munkáiban a számítógépes folyamatirányítás, a modellezés és a robottechnika kérdéskörét öleli fel.
Szakmai tapasztalatainak gyarapodásával
egyre inkább munkahelye szellemi vezérévé
válik, így természetszerűleg osztályvezetővé,
majd 1990-ben a Kibernetikai Intézet igaz-

gatójává nevezik ki. Ugyanebben az évben
a Szlovák Tudományos Akadémia elnökségének a tagja lesz.
1991-től négy éven át az akadémia alelnöki
tisztét is ellátja. A későbbiekben a Szlovák Tudományos Akadémia matematika, fizika, informatika tudományos kollégiumának elnöke
tisztét is ellátja, a Learning societe of Slovak
Academy of Sciences, valamint számos hazai
és nemzetközi tudományos társaság, köztük
a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének, a Magyar Professzorok Világtanácsának tagja és a Magyar Fuzzy Társaság tiszteletbeli tagja, a Central European Academy
of Sciences and Arts megválasztott rendes
tagja, akadémikus.
Munkásságának jelentőségét díjakkal és
kitüntetésekkel is elismerték: 1977-ben megkapta a Szlovák Tudományos Akadémia díját,
tíz évvel később az Aurel Stodola-díjat, 2005ben a Szlovák Köztársaság Kormányának
ezüst plakettjét, három évvel később a hazai
magyarság legnagyobb kitüntetését, a Jedlik
Ányos-díjat. Szinte az utolsó pillanatban: sajnálatos módon két hónappal később, rövid,
súlyos betegség következtében 2008. augusztus 5-én elhunyt. Nemzetközileg ismert,
jeles szakember volt, azt viszont csak barátai,
ismerősei tudták, hogy széles látókörű, mély
műveltségű értelmiségi is, aki a premontrei
gimnázium szellemi örökségét egész életén
keresztül ápolta. Számtalanszor megcsodálták klasszikus görög-római műveltségét,
valamint különös jártasságát a magyar irodalomban. Egyes alkalmakkor kapásból idézte a
görög-római szerzőket és hosszú részleteket
idézett a hét évszázad magyar verseiből.
Személyes kapcsolatait is közös ügyünk
érdekében használta fel: egykor a Szlovák
Tudományos Akadémia Műszaki Kibernetikai Intézetében az ő vezetésével dolgoztak a
Mikloško fivérek; Jozef, a későbbi Csehszlovák
föderális kormány minisztere és František, a
Szlovák Nemzeti Tanács későbbi elnöke. Az ő
közreműködésükkel újraindítatta a jászóvári
premontrei kolostor tevékenységét.
Kivette részét magyarságunk egyik meghatározó intézménye, a Selye Kollégium munkájából is, ahol több diákot is vezetett és rendszeresen részt vállalt a felvételiztetésben és
a felügyelő professzorok biztosításában a
Szlovák Tudományos Akadémia munkahelyeiről.
A huszadik századi értelmiségi nemes hagyományait ápolta és adta tovább munkatársainak, tanítványainak. Bár embert próbáló,
időnként embertelen korban kellett megtalálnia a helyes utat, a kassai premontrei gimnáziumban, magyar anyanyelvén kapott útravalóhoz mindig hű maradt.

Ozogány Ernő
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Mindannyian jó iskolát szeretnénk!
Jogos az elvárás a szülők, tanulók,
pedagógusok és a társadalom részéről,
hiszen a jó iskola a hatékony tudás, a
műveltség, az érvényesülés, a szegénységből való kiemelkedés egyetlen záloga. „A népnevelés, közoktatás fejlesztése a társadalmi haladás, a gazdasági
és politikai fejlődés, az alkotmányosság
és jogegyenlőség egyik legfontosabb
tényezője.” Az idézet báró Eötvös Józseftől származik, aki Batthyány Lajos
majd Andrássy Gyula kormányának legendás kultuszminisztere volt, és születésének 200. évfordulójáról az idén emlékezhetünk meg. Ugye mennyire időszerű, vállalható és követhető a fenti
megállapítása? Kétszáz év ide, kétszáz
év oda, az igazságot tartalmazó kijelentések örök érvényűek.
Milyen is a jó iskola, a hatékony oktatás? Hogyan tehetnénk jobbá, ha nem
eléggé jó? Milyenek is vagyunk, mi pedagógusok a kívülálló szemével? A beiratkozási időszak kellős közepén a magyar iskolába igyekvő nebulók létszáma
sem lehet számunkra közömbös. Mit
tudnánk tenni még ez ügyben? Immár
harmadik fejezetéhez érkezett sorozatunk, melyben köztiszteletnek örvendő
személyeket kérdezünk meg arról, ők
hogyan látják az oktatás, a nevelés,
a család mai helyzetét a kívülálló szemével. Fazekas László püspök, Hunčík
Péter pszichiáter, író után most Bárdos
Gyulát kérdezem minderről.
Bárdos Gyula, a Csemadok újonnan
megválasztott elnöke, feleségével,
Bárdos Ágnessel együtt két lánygyermeket nevel.
A feltett kérdésekre a következőképpen válaszolt:
Szenci lakosokként mindkét, ma
már felnőtt lányunk a helyi magyar tanítási nyelvű iskolákban végezte tanulmányait, magam is anyanyelvű képzést kaptam. Tapasztalataim alapján
én nagyon jó véleménnyel vagyok iskoláinkról. Azt is elmondhatom, hogy
a környezetemben néhány vegyes házasságból származó gyermeket a szülők
azért írattak magyar iskolába, mert ott
látták biztosítottnak a családias, mindenre odafigyelő, minőségi oktatást
nyújtó iskolai képzést. Az ilyen „szolgáltatásnak” ugyanis hamar elterjed a híre,
és többet ér bármilyen kampánynál.

Nagyon eredményes az a mód is,
ahogy az egyes iskolák megszólítják a
szülőket. A személyes találkozás, látogatás, egy kis figyelmesség (könyv) azt
az érzést kelti az érintettekben, hogy
fontosak nekünk, számítunk rájuk, odafigyelünk igényeikre. A Csemadok is
igyekszik hasonló módon hatni főleg
azokra a szülőkre, akiknél az anyanyelvhez való kötődés már lazult, illetve
a szülők még mérlegelnek.
A globalizált, felgyorsult társadalomban egyébként is háttérbe szorult
a személyes kapcsolat, a néhány évtizeddel korábban még meglévő erős
szállal kötődő közösségek eltűnni látszanak. Még az utolsó percekben vagyunk, talán még visszafordítható ez
a folyamat, és újra lehet építeni a régi,
egymást erősítő, óvó és védő közösségeket. Ezt a célt tűztem ki magam
is, amikor a Csemadok élére kerültem,
mert hiszek abban, hogy csakis közösségi összefogással kerülhetjük el azt,
hogy a magyarság elveszítse önmagát,
eltűnjön a többségi nemzet soraiban.
Az ember társadalmi lény, alapvető
szükséglete a társas, közösségi lét. Nem
szabad engednünk az elidegenedés lehúzó, kártékony hatásának, újra kell
építenünk, erősítenünk baráti, rokoni,
szakmai, lakótársi, közösségi kapcsolatainkat.
Ahol erős, összetartó közösségek
működnek, ott kevésbé érezhetők az
általános válság jelei is, gondoskodnak
a gyengébbekről, az elesettekről, van
pezsgő kulturális- illetve sportélet, és
nem utolsósorban: jó az iskola is.
A rendszerváltás idején valamennyi
közszereplő tervei között ott szerepelt az iskola megreformálása, amely
azonban azóta is megvalósításra vár.
A gondok egyre csak halmozódnak, a
megoldásnak még a körvonalai sem
mutatkoznak. A társadalomnak komoly
elvárásai vannak az iskolával szemben,
de sem anyagi, sem erkölcsi elismerést
nem kínál fel érte cserében.
Aggodalomra ad okot az is, hogy a
jelenlegi kormányzat tervei szerint az iskolák az önkormányzati fennhatóságból
visszakerülnének állami irányítás alá. Ez
visszalépés lenne a jelenlegi állapothoz
viszonyítva, és valamennyiünk egyéni és

kollektív felelőssége is, hogy erre ne kerüljön sor.
A jó iskola jó pedagógusokat is jelent.
Természetesen, minden szakmának, hivatásnak vannak erősebb egyéniségei
és gyengébb láncszemei is, botorság
lenne feltételezni, hogy a mi iskoláinkban csupa lelkes, kitűnően képzett és
elhivatott pedagógus foglalkozik gyermekeinkkel. Azt is látni kell azonban,
hogy a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége és más szervezetek sok mindent tesznek azért, hogy pedagógusaink tovább képezhessék magukat, táguljon ismereteik köre, szemléletük változhasson, és megismerkedhessenek az
új módszerekkel. A pedagógusok többsége él is ezekkel a lehetőségekkel, hiszen az országos, vagy akár a regionális
rendezvények egyaránt telt házzal zajlanak. Ez már reményt ad egy magasabb
minőséghez.
A beszélgetésünk kezdetén elhangzott Eötvös József idézettel teljes mértékben egyetértek, magam is vállalhatónak és követhetőnek tartom. Annál
is inkább, hiszen a jövőben kizárólag a
tudás és a képességek birtokában érvényesülhetünk és érhetjük el céljainkat.
Adjuk meg hát mindenkinek a művelődés lehetőségét!
Bárdos Gyula szavait
Gálfi Mária jegyezte le
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Rokka Gyermekfesztivál Vízkeleten
A január, február az iskolában, óvodában (a nagycsoportosok körében) általában az iskolai beíratásokról szól. Persze,
nyilvánosan mindez úgy jelenik meg,
mintha a beíratás csak és csakis az iskolák
dolga lenne. Pedig már régóta ismeretes,
hogy az óvodák is nagyon sokat tehetnek
azért, hogy milyen iskolába mennek a gyerekek. Az anyanyelvi iskola szerepét óvodáskorban legfőképpen az anyanyelvi kultúrához való kötődéssel lehet erősíteni. Ez
nem lehet kampány, nem szorítkozhat csak
egy-egy iskolalátogatásra. Erre egész évben
folyamatosan készülni kell.
Az anyanyelvi nevelés az óvodában
az énekes, táncos gyermekjátékokon keresztül, a népi mondókák és ringatókon keresztül valósulhat meg a leginkább.
A hagyományok ápolása, a magyar
népi gyermekjátékok és gyermekdalok bemutatása volt a célja 2012 decemberében
Vízkeleten az első Rokka Gyermekfesztiválnak. A rendezvény szervezője intézményünk, a vízkeleti óvoda, valamint a
Galánta és Vidéke Társulás volt.
Óvodánk közössége régóta dédelgette a
tervet, hogy meghívja a szomszédos falvak
óvodásait és a tanító néniket, hogy egy
remek délelőttöt töltsünk el együtt.
A községi hivatal segítségével és a
Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának
„Nemzeti kisebbségek kultúrája 2012“ keretében benyújtott sikeres pályázatból sikerült ezt megvalósítanunk.
Minden gyerek szeret játszani, énekelni,
táncolni. Ezt szem előtt tartva terveztük
meg a fesztivál programját.
Először a vízkeleti óvodások mutatták
be „Lányok, fiúk, játszunk“ című előadá-

sukat. Az énekes-táncos játékfüzérben
együtt volt a kiszámolóval kezdődő énekes
és a párbeszédes játék.
Ezután a kis vendégek is bemutatkoztak
dalos összeállításukkal.
A hidaskürti óvodások kedves közösségi hangulatot teremtettek. Műsorukkal
a közönséget is bevonták az éneklésbe.
Ezt követte a feketenyéki óvodások dalostáncos összeállítása. Játszottak a csengőbongó szavakkal, énekeltek és játszottak
dalos körjátékokat. Végül a vezekényi óvodások léptek a színpadra, vidám hangulatot
teremtve játszottak, daloltak, énekeltek. A
közönséget jókedvre derítették.
Köszönjük a részvételt a meghívott
óvodáknak, a vízkeleti kisiskolásoknak és
vendégeinknek, és köszönjük a felkészítést
a lelkes óvó néniknek!
A színvonalas és hangulatos fellépések
után ügyes vendégeink jóízűen fogyasztották a finom mézeskalácsot, mézes süteményeket, frissen sült pogácsát és a frissítőt.
A valamennyi résztvevő kisgyermek tobozmanót kapott jutalmul.
Meglepetést is tartogattunk. Pőthe
István és Benes Ildikó, a komáromi Jókai
Színház művészei Ünnepváró című zenés
gyermekműsorukkal látogattak el közénk.
A két főből álló együttes kedves zenés műsorral szórakoztatott bennünket, sok-sok
dallal, mesével átszőve. A gyerekek nagyon
élvezték a vidám, fülbemászó dalokat, figyelmük egy pillanatra sem lankadt, hiszen
a műsornak ők is aktív részesei voltak.
Meggyőződésünk, hogy a néphagyományok megismertetését, megszerette-

tését már óvodás korban meg kell kezdeni,
mert ilyenkor a legfogékonyabbak a gyermekek és készségszinten tud meggyökeresedni bennük a hagyományaink iránti érdeklődés.
A gyerekek arca játék közben ragyogott, hiszen játszani jó, játszani csodálatos. A vízkeleti óvodások örömét növelte,
hogy a fesztiválra meghívtuk az iskolásokat
is. Örömmel találkoztak azokkal a gyerekekkel, akikkel tavaly, tavalyelőtt még az
óvodában játszottak együtt.
Maga az éneklés, a rigmusolás, mondókázás megérintette a gyerekek lelkét,
kedvvel végezték ezeket a tevékenységeket.
Csak ez által tudnak megnyílni a szépség, a
szép magyar nyelvezet, a ránk jellemző dallamvilág, a harmónia befogadására.
Szebbnél szebb, értékesebbnél értékesebb népi dalos játékokat láthattunk,
hallhattunk tőlük. A mi népzenei kincsünk olyan bő tárházat nyújt számunkra,
amelyből érdemes a 21. században is válogatnunk, beemelnünk az óvodai zenei nevelésbe.
A fesztivál sikerét az anyagiakon kívül a
lelkes hazai gárda is biztosította. A szakács
nénik és az óvodai alkalmazottak is bőven
kivették a részüket az előkészületekből és
a fesztivál idején szükséges munkából. Süteményeket sütöttek, mézeskalácsot díszítettek, sok finomsággal látták el a kultúrháznyi gyereksereget. Egy emberként dolgozott mindenki azért, hogy a mi gyermekeink mellett a vendégek is jól érezzék magukat.
Azt hiszem, igyekezetünket siker koronázta. Mindenki elégedetten távozott, és
megegyeztünk abban, hogy a rokka tovább
pörög, és 2013-ban is lesz Rokka Gyermekfesztivál.

Pék Éva, a vízkeleti óvoda igazgatónője
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Miért is a kisiskolát?
Az érsekkétyi Egyházi Alapiskola és Óvoda
első 15 esztendejének tapasztala

Minden településnek joga van saját tanítási intézményre! Mert kinek lenne joga meghúzni a határt: itt még lehet iskola, ott már
nem! Bár huszonöt éve még megmondták: ez
a falu fejleszthető, ott nem adunk építési engedélyt, annak az iskoláját kell bezárni, vagy a
községi hivatalt kell megszüntetni.
A település saját iskolája a kisgyermek
szempontjából elengedhetetlen, mert saját
mikrokörnyezetében kezdheti a világ megismerését, az első iskolai élményeket, az első
közösségi (szocializációs) tevékenységet.
Ezen túl pedig meghatározó szempont, hogy a
gyermeknek nem kell utaznia. Így időt spórol
meg, nem kell korábban kelnie. Anyagilag is
jobban jár a család. Biztonságosabb a mozgása
az ismert környezetben. Ha netán megbetegszik, könnyebben elérhető a szülő, nagyszülő.
Így ismerheti meg leginkább saját falujának
felépítését, történetét, szokásait. Így válhat
aktív részesévé a település történéseinek. Így
lesz színesebb, élhetőbb, élőbb a falu. Így maradhat meg a falu!
A kisiskolában családiasabb a légkör. Az
osztálylétszám alacsonyabb, sokkal több idő
jut egy-egy gyerekre, még ha összevont osztályról van is szó, hiszen az egyes osztályok
anyagát szinte ismétlésként szívja magába.
Sok szülő nem tudja, vagy nem akarja
megérteni, hogyan lehetséges kettő, esetleg
három (néha négy) évfolyamot együt tanítani. Hát (majdnem) úgy, ahogy egy osz-

Mi lesz velük?
Bizonyára nem én vagyok az egyedüli, aki aggódva figyeli az oktatási miniszter újabb és újabb
„ötleteit”, s talán nem csak én gondolom úgy,
hogy egyre inkább veszélybe kerül a kisiskolák
amúgy sem rózsás sorsa.
Mivel kis kollektívánkkal együtt én is ilyen intézményben dolgozom, természetes, hogy harcolunk a falusi iskolákért, hangsúlyozzuk létjogosultságukat, s szeretnénk, ha megmaradnának.
Tudjuk, hogy ez hatalmas terhet ró az önkormányzatokra, s az állam segítségére a továbbiakban sem igen lehet számítani.
Egy község kisiskolájában sokféle gyermek
tanul együtt, ahogyan nálunk is. Néha kimagasló
tehetségek is akadnak – már ha nem viszik el
őket a közeli városi iskolába – de a problémás tanuló sem ritka. Vegyük például a roma tanulókat,
akik közül sokan olyan környezetből jöttek, ahol
nem igazán motiválták őket, s ha még óvodába
sem jártak, nagyon nehéz velük dolgozni. Nálunk
konkrétan van egy súlyos beszédhibás ikerpár. A
logopédushoz csak hébe-hóba viszik el őket, arra
sosincs pénz. Az anyukát úgy látszik, nem zavarja,

tályt, ui. az osztály összetétele sohasem teljesen egyforma egyénekből áll, tehát általában
diferenciálni kell. Míg az egyik csoport olvas,
a másik ír (tesztlapot tölt ki, kérdésekre felel,
rajzot készít a témához, gyakorolja pl. a helyesírást, vagy matematikából a szorzást stb.)
Az egyik csoporttal közvetlenül, a másikkal
vagy másikokkal közvetve foglalkozunk. Miközben megtanulja a gyerek a toleranciát, a
segítségnyújtást, a segítség elfogadását, miközben mellesleg ismétel vagy éppen ízelítőt
szemezget a következő év tananyagából. És
ez bizony működik! Sok-sok példát sorolhatnánk, melyik kisiskola milyen személyiségeket adott már eddig is a magyarságnak, csak
vizsgálja meg ki-ki a maga szűkebb környezetét, s máris jönnek a nevek, vagy kérdezze
meg az iskola jelenlegi tanítóit, vagy nyugdíjas tanítóit.
A mi iskolánkban is folyik összevont osztályban tanítás. Az alsó tagozat így is tudja
teljesíteni feladatát: készségszintre emeli az
írás, olvasás, számtan s jórészt a tanulás tanulásának a folyamatát. A felső tagozaton, ahol
kevesebb tanuló van együtt, az esetleges hiányosságok is csiszolódnak, a kevesebb gyereknek pedig sokat kell teljesíteni naponta, hiszen szinte naponta számonkérhető a tudás,
mindenki gyakorol akár a táblánál is, részt
vesz a munkában, nem bújhat passzivitásba,
mert azonnal észreveszik.
A falunak iskolája van, az utcákon élet
van, a kultúrházban események vannak, s
mivel kevesebb gyerkőc jár hozzánk, szinte
mindnek megvan a maga feladata. A kultúrház zsúfolásig megtelik a Mikulás-napon,
a jelmezbál alkalmával, március 15-én. De ott

vagyunk a májfaállításnál, a szőlőhegyi pikniken, a falunapon is.
További előnye a kisiskolának, hogy sokkal
nagyobb százalékban tudunk versenyre felkészíteni a mi létszámunkból– esetünkben
53 gyerekből válogatjuk a tehetségest – mint
modjuk egy 300 fős iskola.
A mi iskolánknak több előnye is van:
olyan községben élünk, ahol viszonylag homogén a lakosság összetétele, ezért elég jól
megbirkózunk, ill. gyerekeink megbirkóznak
a feladatokkal, jók a tanulmányi eredmények.
Számunkra az fontos mutató, hogy a középiskolába bekerült tanulóink átlaga nem romlik,
sőt, kiválóan megállják a helyüket ott is. Tanulóink több mint 70 %-a érettségizik, sokan
jelentkeznek főiskolára. Másik erősségünk a
biblia-alapú nevelésből fakad: tanulóink illedelmesebbek, szófogadóbbak, persze ők is
„gyerekek“, de könnyebben kezelhetőek. S
hogy minden nap imádkozunk, az is meglátszik a munkánkon. (Tessék kipróbálni!)
Szólhatnék még „kisiskolánk“ gazdasági
helyzetéről is, de ez most nem célom. (Mazsolányi megjegyzés: könnyebben kifűtjük a kisebb épületet, nagyobb mozgásterünk van a
szabad udvaron – napi foci, például – és jól tudunk együttműködni a községgel, így ha nem
is nagy tornaterem, de gimnasztikai terem áll
rendelkezésünkre, és egy nagy focipálya.)
Összegezve: bizony lehet életképes a kisiskola, nemcsak a miénk, tudom, hogy még nagyon sok.Nyugodtan felvehetjük a versenyt a
városi iskolákkal, mert a nevelés-tanítás nem
kizárólag pénzfüggő, mert a nevelés-tanítás
elsősorban ma is (és még sokáig!) személyiségfüggő.

hogy bár harmadikosok, úgy beszélnek, mint egy
két-három éves gyermek. A viselkedészavarokat
most nem részletezem, a pszichológus, speciális
pedagógus segítségét is elutasítják. Az írásuk teljesen olvashatatlan, ami nem is csoda, hiszen nem
tudnak rendesen beszélni sem. Olvasni „megtanultak” a maguk módján, de csak mi értjük meg,
akik naponta foglalkozunk velük. Idegen a beszédüket sem érti meg, csak részben, mert ha türelmetlenek, még hadarnak is (eleinte nekünk is a
gyerekek „fordítottak”, akik jobban értették őket).
Ami érdekes, nem annyira gyengék, hogy megbukjanak, amit elolvasunk nekik, megértik, a tartalmat szépen elmondják, de a saját maguk által
elolvasott szöveggel már nem tudnak mit kezdeni. A feladatoknál külön útba kell igazítani őket,
s akkor képesek valami eredményt felmutatni.
Néha biztatásból egy-egy jobb jegyet is adunk
nekik, hisz az igyekezetet értékelni kell, s ha sose
lenne sikerélményük, még ennyit se tanulnának.
Rendszeresen foglalkozunk velük tanítás után is,
hiszen az anyuka megkért, hogy mindent itt tanuljanak meg, otthon neki az öt gyerek mellett
nincs ideje velük foglalkozni. Lassacskán megszoktuk őket, ők is minket, már nem hisztiznek,
ha külön is kell olvasniuk, írniuk, s nem is csúfolják őket a gyerekek. Nem merik. Ha ugyanis ez

megtörténne, az ikrek megvernék őket. Ez tehát
a helyzet, de mi is rettegünk, mi lesz velük ötödikben?! Ahol 25 gyerek van egy osztályban, ki
fog nekik külön elmagyarázni mindent? Vajon
10–15 pedagógus meg fogja majd tanulni különleges nyelvüket, hogy megérthesse őket? Szerintem nem, mert ezt nem is lehet. Itt még van lehetőség arra, hogy segítsük őket. Szeretnénk, ha
legalább az alapvető dolgokat elsajátítanák, s legalább itt-ott lenne némi sikerélményük. Gyenge a
teljesítményük, s ha esetleg majd évet ismételnek
is, előbb-utóbb biztos eljutnak a városi iskolába,
s ott aztán nem hiszem, hogy felsőbb évfolyamokba kerülnek. Az anyukát próbáltuk meggyőzni
a logopédiás kezelés fontosságáról, mert szerintünk szinte minden ide vezethető vissza. Sajnos,
hajthatatlan, s bár ő is belátja, hogy ötödikben
nagy gondok lesznek, semmit nem hajlandó tenni
a javulás érdekében. Ez csak egy példa a sok közül,
de tudom, hogy sok helyen küzdenek hasonló
problémákkal.
Ha megszűnnek az alacsony létszámú kisiskolák, mi lesz az ilyen és ehhez hasonló gyermekekkel? Vagy ez ma már senkit sem érdekel?

Bohák Valéria igazgatónő

Futó Mária
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310 évvel ezelőtt hunyt el Zrínyi Ilona
„Hősnő, aki egész Európa csodálatát kivívta!”
„A harc vakmerősége az én nememhez is igen illetlen és a bevett rend
nélkül való volna, de én a gyermekeimnek, kiknek anyja és természet szerint
való gondviselője vagyok, anyai ösztöntől viseltetvén javokra és hasznokra
egész tehetségemmel iparkodom. A fegyveres erőszaktól meg nem rettenek…”
(Zrínyi Ilona levele Antonio Caraffa generálisnak, 1685 novemberében – részlet)

1703 júniusának közepén II. Rákóczi
Ferenc talpig fekete ruhában érkezett meg
a reá várakozó kurucok magyar-lengyel
határon, Klimecben felütött táborába. A
leendő fejedelem néhány hónappal korábban, február 18-án a törökországi
Nikomédiában elhunyt édesanyját, Zrínyi
Ilonát gyászolta. Aki már nem élhette
meg, hogy a tőle tizenöt évvel korábban
elszakított fia elindítja a magyar történelem legtovább tartó szabadságharcát
azok ellen, kikkel szemben egykor ő is halált megvető bátorsággal harcolt.
Zrínyi Ilona életéről túl sok konkrétumot nem tudunk. Még születésének
éve is bizonytalan. Legtöbb életrajzírója
az 1643. esztendőt adja meg, ám vannak,
akik nem tartják kizártnak, hogy akár
kilenc vagy tíz évvel később látta meg a
napvilágot Ozaly várában. Az bizonyos,
hogy Zrínyi Ilona annak a dalmát származású Brebiri családnak volt a sarja,
melynek György nevű tagja 1347-ben I.
Lajostól megkapta Zrin várát. Ekkor vette

fel a família a Zrini nevet. A 15. század
elejétől a család történetében kiemelkedő
szerepet játszott a törökellenes küzdelem.
A Zrínyiek a 16. század derekán, a szigetvári hős, Zrínyi Miklós révén váltak a
szétszakított ország egyik legtekintélyesebb családjává. A törökellenességgel párhuzamosan a Zrínyiek sokáig jó kapcsolatot tartottak fenn a királyi udvarral. Ám
éppen Ilona gyermek-, illetve ifjúkorában
kezdtek e kötelékek lazulni.
A művelt, több nyelvet beszélő fiatal
hölgy édesapja, Zrínyi Péter (az 1664
őszén tragikus körülmények között elhunyt, európai hírnévre szert tevő kiváló politikus, hadvezér és költő, Miklós
öccse) részese lett, sőt egyik vezetője
volt az I. (Habsburg) Lipót ellen indított
Wesselényi-féle összeesküvésnek. 1666ban – nem kis mértékben politikai indíttatásból – Ilona férjhez ment I. Rákóczi
Ferenc választott erdélyi fejedelemhez,
aki szintén bekapcsolódott a Habsburgellenes mozgalomba. A következő évben

Q Q I. Rákóczi Ferenc 31 évesen elhunyt

Q Q Thököly Imre, a „kuruc király”

Q Q Zrínyi Ilona (1643?-1703)

megszületett az ifjú pár György nevű
gyermeke, aki azonban néhány hónap
múlva meghalt. Ezzel kezdetét vette
azoknak a szörnyű családi tragédiáknak a
sora, amelyek végigkísérték Zrínyi Ilona
életét. A zavaros célokat kitűző, rosszul
szervezett mozgalmat a bécsi udvar leleplezte, és váratlanul keményen megtorolta.
Zrínyi Pétert és sógorát, Frangepán Ferencet 1671. április 30-án Bécsújhelyen,
Nádasdy Ferenc országbírót Bécsben lefejezték. (A mozgalom névadója, Wesselényi nádor még 1667 tavaszán elhunyt.)
Zrínyi Ilona édesanyja, Frangepán Katalin beleőrült férje és testvére elvesztésébe. Rákóczi életét befolyásos anyjának,
Báthory Zsófiának sikerült megmentenie.
Ennek ára 40 000 tallér és a gazdag főúr
politikától való visszavonulása volt.
1672-ben Zrínyi Ilona leánygyermeknek adott életet, aki a keresztségben a
Julianna nevet kapta. Négy évvel később,
1676. március 27-én immár egy kisfiú sírásától volt hangos a borsi kastély szülőszobája. E csecsemőből lett később az
a férfiú, akit II. Rákóczi Ferenc néven
ismer és tisztel a magyar történelmi köztudat. Az örömöt azonban három és fél
hónap múlva újra gyász árnyékolta be: 31
éves korában a makovicai uradalomhoz
tartozó zborói kastélyban meghalt I. Rákóczi Ferenc. Anyós és meny között már
Rákóczi életében sem volt felhőtlen a viszony, a nagyúr halála után az még tovább
romlott. Emellett Zrínyi Ilonának még
gyermekeiért, illetve azok örökségéért is
harcba kellett szállnia, mert férje, halála
előtt Juliannát és Ferencet I. Lipót császár oltalma alá helyezte. A fiatal özvegy
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minden követ megmozgatott annak érdekében, hogy megszerezze a kiskorú gyermekei fölötti gyámságot. Az uralkodó
végül engedett, így Zrínyi Ilona (ekkor
főleg Sárospatakon tartózkodva) saját kezébe vehette a Rákóczi-uradalmak irányítását.
1678-ban a már hat éve özvegy úrnő
megismerkedett a késmárki származású Thököly Imrével, aki éppen abban
az évben indította meg Erdélyből a kurucoknak nevezett bujdosók élén felkelését a bécsi udvar ellen. A bimbózó kapcsolat Báthory Zsófia ellenkezését váltotta ki, ám a néhai II. Rákóczi György
erdélyi fejedelem özvegye 1680-ban elhunyt. Zrínyi Ilona ezután szabadabban
cselekedhetett; Munkácsra költözött,
majd két évvel később feleségül ment a
sikerei csúcsán álló, „kuruc királyként”
emlegetett Thököly grófhoz. 1682 szeptemberében Thököly Imre a szultán hozzájárulásával Felső-magyarországi Fejedelemség néven vazallusállamot hozott
létre, melynek központjául a még augusztusban elfoglalt Kassát tette meg. Ezzel
Magyarország rövid időre immár nem
három, hanem négy részre szakadt. 1683ban Zrínyi Ilona fiúgyermekkel ajándékozta meg a török szövetségben harcoló
Thökölyt, ám az István névre keresztelt
fiú néhány hónap múlva meghalt.
A „kuruc király” sikerei felbátorították
a törököt, maga Thököly is egy Bécs elleni
katonai felvonulására bíztatta a Portát.
1683 nyarán Kara Musztafa nagyvezír
több mint 100 000 harcost számláló sereggel támadt a császárvárosra. A hadjárat azonban szeptember 12-én a szultáni sereg katasztrofális vereségével ért
véget a kahlenbergi csatamezőn. Ezt követően nem csupán a török magyarországi uralma, de értelemszerűen Thököly
fejedelemsége is összeomlott. A Szent
Liga seregei sorra foglalták el a „kuruc
király” várait. Zrínyi Ilona két gyermekével Munkács várába szorult be, amelyet
1685 novembere és 1688 januárja között
hősiesen védelmezett a császári generálisokkal szemben. Még az ostrom előtt született meg Thököly Imre és Zrínyi Ilona
második közös gyermeke, ám István
György sem élt néhány hétnél tovább.
Munkács ostromának megkezdésekor
Radics András várkapitány rendelkezésére mintegy 4000 főnyi védősereg állt, a
mocsarakkal körülvett sziklavár azonban
ellenállt a túlerőben levő ellenségnek. Az
ostrom idején Zrínyi Ilona hősies maga-

tartást tanúsított. Az Úrhoz fohászkodó
II. Rákóczi Ferenc így emlékezett vissza
az eseményekre: „… saját kezűleg kevert
orvosságokkal gyógyított, és ápolásukról
gondoskodott. Olykor rettenthetetlenül
járt körbe a falakon. Te helyeztél pajzsot
az ágyúgolyó elé, melytől egy ízben a mellette álló szolgálólány feje úgy szakadt le,
hogy agya anyámra fröccsent.” A korabeli, főleg francia és császárellenes német
újságok dicshimnuszokat zengtek Zrínyi
Ilona bátorságáról. A Napkirály elismerése jeléül állítólag még ékszereket is küldött a nemes hölgynek.
Időközben azonban a Szent Liga seregei fokozatosan szorították ki a muzulmánokat az országból. A török börtönt is
megjárt (a váradi pasa őt tette felelőssé a
Bécsnél elszenvedett vereség miatt, csak a
szultán parancsára engedte szabadon), a
török szövetséget nem feladó Thököly kiszorult az országból. A rommá lőtt Munkács várának további védelme értelmetlenné vált. Zrínyi Ilona 1688 januárjában
a várvédők szabad elvonulásának fejében
feladta az erődítményt. A Végső resolutio
címet viselő dokumentum szerint Zrínyi
Ilonának a Rákóczi-árvákkal Bécsbe kellett menniük, de azt az ígéretet kapták,
hogy ott „életük veszedelme nélkül” szabadon élhetnek. A két gyermek gyámja I.
Lipót lett, aki az ügyek intézését Kollonich
Lipót bíborosra bízta. A menlevélben foglaltak ellenére a 12 éves Ferencet elszakították anyjától, és a csehországi Neuhaus
jezsuita iskolájába vitték taníttatni. Zrínyi
Ilona soha többé nem látta viszont fiát. Őt
magát Juliannával az orsolyák zárdájában
tartották házi őrizetben.
1690 késő nyarán egy török ellentámadás során Thököly Imre a
Törcsvári-szoroson át betört Erdélybe, és
Zernyestnél győzelmet aratott egy császári sereg fölött. Keresztényszigeten
az erdélyi rendek fejedelmüknek választották, ám ez kérészéletűnek bizonyult. Bádeni Lajos főserege két hónap
múlva kiszorította Thökölyt a Fejedelemségből, viszont a „kuruc király” magával hurcolta a zernyesti csatában fogságába esett Donathus Heisler tábornokot
és Doria ezredest. 1691-ben Thököly felajánlotta a császári udvarnak, hogy felesége szabadságának visszaadása fejében
átadja a két tisztet Bécsnek. Az alku megköttetett. Zrínyi Ilona és Thököly Imre
1692 elején találkoztak a pozsareváci táborban. Julianna ekkor már a franciabarát Aspremont gróf felesége volt, Fe-

renc pedig Csehországban folytatta tanulmányait – előbb Neuhausban, majd Prágában. Zrínyi Ilona hamarosan újra gyermeket szült Thökölynek, Zsuzsannát, ám
az előző kettőhöz hasonlóan ő is csupán
néhány hetet élt.
1697-ben Savoyai Jenő Zentánál
döntő győzelmet aratott a szultán serege
felett. A csatában a török oldalán Thökölyt is ott találjuk, aki csak nagy nehézségek árán úszta meg a Tisza partján lezajlott vérfürdőt. Az 1699 elején megkötött karlócai béke véget vetett a török magyarországi uralmának. A békeszerződés
egyik pontja szerint a moszlimok vállalták, hogy eltávolítják Európából a vis�szatérés gondolatát nem elvető Thököly
Imrét és Zrínyi Ilonát. A házaspárt a kisázsiai Nikomédiába internálták. Zrínyi
Ilona itt hunyt el 1703. február 18-án súlyos tüdővészben. Testét Isztambul külvárosának, Galataeának jezsuita templomában temették el. 1906-ban az ő hamvait is hazahozatta az akkori magyar kormány. Azóta fiával közös koporsóban
alusszák örök álmukat a kassai dómban.
Pelle István

Q Q Zrínyi Ilona gyermekeivel, Juliannával és
Ferenccel

20

Pedagógusfórum n Szakmai műhely

Szakmaiság, tehetséggondozás, érdekvédelem

A Történelemtanárok Társulása
közgyűléséről

Q Q Simon Attila, a TT elnöke

Sz

akmai-módszertani nappal egybekötött közgyűlést tartott február 9-én a
komáromi Selye János Egyetem konferenciatermében a Történelemtanárok Társulása (TT).
A TT 1997 őszén tulajdonképpen
protest szer vező désként alakult meg
Dunaszerdahelyen. A szlovákiai magyar történelemtanárok szervezetbe tömörülésének
közvetlen kiváltó oka a Mečiar-kormánynak
az ún. alternatív oktatás bevezetését szorgalmazó törekvése volt. Ennek értelmében a
szlovákiai magyar iskolákban a történelem
tantárgyat (a földrajzzal és a testneveléssel
együtt) szlovák nyelven kellett volna oktatni.
Eva Slavkovská oktatásügyi minisztériumának
kezdeményezése azonban a szlovákiai magyar
közösség határozott ellenállása miatt nem valósult meg. Az 1998-ban bekövetkezett kormányváltás után a TT figyelme immár elsősorban a szakmai kérdések felé fordulhatott.
Ahogy Simon Attila, a Selye János Egyetem
Történelem Tanszéke vezetője, a Történelemtanárok Társulása elnöke rövid beszámolójában elmondta: a szervezet fő tevékenységi
körei a tehetséggondozás (elsősorban történelmi versenyek szervezése), a szakmai-módszertani képzés, az érdekvédelem és a nemzetközi kapcsolatok kiépítése. Ez utóbbi kapcsán Tóth Tibor, az ipolysági gimnázium tanára szólt a történelemtanárok nemzetközi
szervezete, az Euroclio munkájáról, melynek
Szlovákiából a Történelemtanárok Társulása
az egyedüli tagja. A mintegy 70 egyesületet
tömörítő nemzetközi szervezet időközönként
nagyszabású konferenciákat rendez a történelemoktatás általános problémáiról, emellett a tagszervezeteknek különböző projektekbe van lehetőségük bekapcsolódni. A Történelemtanárok Társulása éppen ezért várja
azoknak az angol nyelvet legalább középszinten beszélő (lehetőleg fiatal) pedagógusoknak a jelentkezését, akik hajlandók lennének az Euroclio programjaiban részt vállalni.
A Történelemtanárok Társulása a következő két évre új vezetőséget választott. Ennek
tagjai: Elek József, Himmler György, Pelle
István, Simon Attila és Vajda Barnabás lettek.

A közgyűlés nyilatkozatot fogadott el a szlovákiai magyar történelemoktatás helyzetéről
(a nyilatkozat teljes szövegét lásd lapunk 21.
oldalán). A szervezet vezetősége köszönetet
mondott munkájáért a már nyugállományba
vonult Kovács Lászlónak, a somorjai gimnázium volt igazgatójának és Varga Lászlónak,
a nagymegyeri gimnázium, illetve kereskedelmi akadémia tanárának; ők a TT emléklapját vették át. A Történelemtanárok Társulása közgyűlését a magyarországi Történelemtanárok Egyesülete (TTE) elnöke, Miklósi
László üdvözölte.
A nap folyamán a résztvevők négy előadást is meghallgathattak. Először Hermann
Róbert, a budapesti Hadtörténeti Intézet
igazgatója beszélt az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc mítoszairól. Egyebek
mellett olyan kérdésekkel foglalkozott, hogy
Petőfi elszavalta-e a Nemzeti dalt; a Nemzeti
Múzeum lépcsőjén; valóban lezajlott-e a nevezetes szócsata Kossuth Lajos és a szerb delegációt vezető Sztratimirovics között; megszegte-e Jellasics a pákozdi csata után a három
napra kötött fegyverszünetet; akarták-e a bécsiek, hogy a magyar honvédsereg megsegítse az 1848. október 6-án kirobbant forradalmukat; valóban ki akarta-e irtani Damjanich János „az összes rácot”; volt-e összefüggés Windischgrätz kápolnai győzelme és
Ferenc József oktrojált alkotmánya között; a
debreceni Függetlenségi Nyilatkozat váltotta-e ki az orosz beavatkozást; Barguzinban
halt-e meg Petőfi; áruló volt-e Görgey Artúr…
Az előadó elmondta: valamennyi történet
a mítoszok kategóriájába tartozik, amelyek
vagy propagandisztikus célokból terjedtek el,
vagy azért, mert valaki rosszul emlékezett az
eseményekre.
Kövér György az ELTE BTK oktatója a 130
évvel ezelőtt lezajlott tiszaeszlári vérvádper
nyomán, Magyarországon kirobbant kollektív
erőszak-hullám hátteréről tartott előadást.
Részletesebben elemezte a felső-magyarországi Besztercebányán és Selmecbányán végbement „ribillió” körülményeit.
Száray Miklós, a neves magyarországi
tankönyvszerző a tananyag jobb megértését,
rögzítését elősegítő ábrák és térképek szerepéről szólt – elsősorban a középiskolai történelemoktatásra fókuszálva.
Zeidler Miklós (ELTE BTK.) a mostanában sok vitát kiváltó Horthy-korszak eltérő értelmezéseiről beszélt előadásában. A
történész leszögezte: Horthy Miklósról és a
nevével fémjelzett korszakról általában szélsőséges nézetek kerülnek előtérbe a közbeszédben. Vagy feketének, vagy fehérnek látják,
láttatják azt. Ugyanez érvényes a korszak név-

adójával kapcsolatban is, akiről máig nem készült egy hiteles, mindent átfogó monográfia.
Helytelenül azonosítják az 1920–1944 közötti
időszakot a kormányzó személyével, mert a
korszak miniszterelnökei jóval nagyobb befolyással bírtak a magyar politikai életre.
Zeidler szerint a Horthy-korszakot árnyaltan
kell megítélni, mert kétségkívül létező pozitívumok – a gazdasági stabilizálódás, a mérsékelt prosperitás, a terület-visszaszerzések
– mellett jelen volt számos negatív jelenség is:
a fehérterror, a szélsőséges társadalmi egyenlőtlenségek, a vallási-nemi-etnikai diszkrimináció, a világháborús vereség és a holokauszt.
A szakmai-módszertani blokk utolsó
programpontjaként Vajda Barnabás, a Selye
János Egyetem tanára beszélgetett Viliam
Kratochvíllal, az Állami Pedagógiai Intézet
(ÁPI) igazgatójával oktatásügyi problémákról.
Kratochvíl roppant lesújtóan nyilatkozott a
Ján Mikolaj minisztériuma által bevezetett iskolai reformról. Az igazgató közölte: a közeljövőben bizonyos módosítások várhatók.
Az alsó tagozaton újra lesz környezetismeret tantárgy. Az 5–9. évfolyamokban, valamint a középiskolákban valószínűleg magasabb lesz a természettudományi és a technikai órák száma. A történelem szakosokkal
viszont nem tudott jó híreket közölni az ÁPI
első embere. A TT által is nehezményezett
alapiskolai óraszám-csökkentésről csak an�nyit tudott mondani: a 8. évfolyamban megpróbálják visszaállítani a heti 2 órát, ami a
gyakorlatban azt jelentené, hogy az 5–7. évfolyamokban 1, a 8–9-ben 2 lenne a kötelező óraszám. Viliam Kratochvíl égetően fontosnak tartja a tankönyvek problémáját. Szerinte ugyanis tankönyvek nélkül az állami művelődési program „holt dokumentum”. Azt is
szorgalmazni fogja, hogy a követelményrendszert ésszerűsítsék, mert „nem kell minden
tartalmi elemhez, követelménynek tartozni”.
Kratochvíl támogatná, hogy a szlovákiai magyar iskolákban speciálisan a magyar diákok
számára írt tankönyvekből tanítsák a történelmet, s nem zavarja az sem, ha a tanárok
magyarországi kiadványokat használnak az
oktatásban. Ugyanakkor tisztában van azzal
is, hogy ebben az országban nagyon sokan
vannak, akik „keresztes hadjáratot” indítanának a magyarországi tankönyvek ellen.
Magyarországi kiadványokkal mellesleg a
szakmai nap résztvevői is ismerkedhettek. Az
előadások szünetében a Mozaik Kiadó tankönyveit és taneszközeit lehetett megtekinteni, illetve kedvezményes áron megvásárolni
az egyetem előcsarnokában.

Pelle István
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A Történelemtanárok Társulása (Združenie maďarských učiteľov dejepisu)
közgyűlésének állásfoglalása
A Történelemtanárok Társulásának 2013. február 8-án megtartott közgyűlése a következő nyilatkozatot fogadta el:
A Történelemtanárok Társulása támogat minden olyan törekvést, amely a szlovákiai közoktatás s ezen belül a történelemoktatás módszertani megújítását szolgálja. Úgy véljük, hogy a történelemtanításnak a nemzeti tradíciók áthagyományozása mellett
a körülöttünk lévő világ helyes értelmezésére, a gondolatokban, véleményekben, anyanyelvben stb. megnyilvánuló különbözőségek elfogadására és tiszteletére kell nevelnie a diákokat.
Fontossága ellenére azonban a történelem oktatása mégsem kapja meg az őt megillető helyet. Ezt jelzi a történelem óraszámának indokolatlan csökkentése az alapiskolákban, s ennek jele az is, hogy iskoláinkban sok esetben megfelelő képesítéssel nem
rendelkező kollégák oktatják a tantárgyat.
Mindezek mellett nyugtalanul szemléljük, hogy az oktatásügy felelősei mintha nem akarnának tudomást venni a magyar iskolákban folyó történelemoktatás gondjairól. Hiába fogalmazza meg ugyanis az állami oktatási program egyik fontos célként azt,
hogy a történelemoktatásnak saját nemzete tiszteletére kell nevelnie a diákokat, ha ezt az oktatáspolitika a magyar tannyelvű iskolák diákjai számára nem teszi lehetővé, s a magyar iskolák diákjait másodrendű állampolgárként kezeli. Míg ugyanis a szlovák
nemzetiségű diákok számára biztosítva vannak a megfelelő tankönyvek saját nemzetük történelmének elsajátításához, az oktatási
minisztérium ugyanezt a magyar iskolák diákjaitól megtagadja. A szlovák iskolák igényei számára készülő és a magyar iskolákba
tükörfordítással eljuttatott tankönyvek ugyanis teljesen alkalmatlanok arra, hogy azokból a magyar iskolák diákjai a saját nemzeti
kultúrájukat és történelmüket kellő szinten megismerjék.
Ennek a nyilvánvaló diszkriminációnak a kiküszöbölésére a következőket javasoljuk:
– az új oktatási törvény ismerje el, hogy a történelemoktatás nemzeti szempontból specifikus tantárgy, s a törvény is rögzítse
a magyar iskolák sajátos igényeit,
– a közoktatás minden szintjén és minden iskolatípus vonatkozásában fogadjanak el a magyar iskolák számára külön oktatási
programot történelemből,
– állítsák le a szlovák történelem tankönyvek magyar fordításait, mivel azok nem megfelelőek a magyar iskolák számára,
– írjanak ki pályázatot a magyar tannyelvű iskolák történelem tankönyveinek elkészítésére,
– az oktatási minisztérium tegyen meg mindent azért, hogy a Szlovák Pedagógiai Tankönyvkiadó által 2006-ban és 2007-ben
a magyar gimnáziumok számára kiadott történelem tankönyvek, amelyek minden tekintetben megfelelnek a magyar tanulók elvárásainak, ismét eljussanak az iskolákba, s a sorozat harmadik része is elkészüljön,
– a felelős szervek minden a történelem oktatását érintő kérdésben konzultáljanak a magyar iskolákat és magyar pedagógusokat képviselő szervezetekkel.
Történelemtanárok Társulása, Komárom, 2013. február 8.

Állásfoglalás
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége Országos Választmánya
2013. február 23-i ülésén Rimaszombatban a következő állásfoglalást fogadta el:
Az SZMPSZ OV egyetért a Történelemtanárok Társulásának 2013. február 8-án Komáromban közzétett nyilatkozatával és teljes mértékben támogatja a benne foglaltakat. A nemzetiségi
iskolákban a történelemtanítás speciális
jellegét megerősítve és gondjainak orvoslása mellett az OV ugyanakkor fel-

hívja a figyelmet a földrajz és a honismeret tantárgyak oktatásának fontosságára, hasonlóan sajátos szerepére és
problémáira.
A használatban levő tankönyvek
kizárólag a többségi iskolákban használt tankönyveknek tükörfordításai,
nem tartalmazzák arányosan a kisebbségek által is lakott régiókról szóló ismereteket, vagy azokat csak a többségi, olykor a kisebbségeket sértő szempontok hangsúlyozásával mutatják be.
A földrajzi nevek és szakkifejezések
anyanyelven való használata a tankönyvekben, a térképeken és a tankönyvek

mellékleteiben hiányosak, így a diákok
számára a tananyag megértését nehezítik.
Követeljük, hogy az állami oktatásirányítás támogassa az identitás-megőrzés szempontjából fontos történelem,
földrajz és honismeret tantárgyak tananyagtartalmainak átdolgozását, a helyi
és regionális ismeretek oktatását segítő
tankönyvek, segédtankönyvek, munkafüzetek megírását és kiadását hazai kisebbségi pedagógusok és szakemberek
bevonásával.
Az SZMPSZ Országos Választmánya,
Rimaszombat, 2013. február 23.
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Felhívás
Az SZMPSZ OV a 2013. február 23-án hozott
határozata értelmében, az óvodai beiratkozások
időszakában és az iskolai beíratások tapasztalatai
alapján felhívással fordul a magyar nevelési és oktatási intézmények fenntartói, igazgatói és pedagógusai felé, a politikai pártok és a civil szféra felé:
– Az óvodákban – akár többletforrások bevonásával –
biztosítsák a nevelési nyelv szerinti csoportok kialakítását a szülők igényei alapján. Tegyék lehetővé és támogassák az anyanyelven folyó nevelés megvalósulását, és helyhiány miatt ne kényszerítsék a szülőket,
hogy gyermeküket megfosszák az anyanyelvű nevelés
lehetőségétől.
– A legkisebb gyermekekre is gondolva, teremtsék meg
a kismamákkal való foglalkozások gyakorlatát. Az
igazgatókat és az óvónőket kérjük, hogy következetesen segítsék az anyanyelvű csoportok megnyitását,
és segítsék a szülőket az anyanyelvű iskolaválasztás
során.
– A központi szerepet betöltő iskolák vezetői és pedagógusai a gyermeklétszám növelése érdekében a be-

iratkozási programjaikat elsősorban saját településükre összpontosítsák, nagyobb esélyt adva ezzel a
kistelepülések iskoláinak a megmaradásra. Be kell
látniuk, hogy a vonzáskörzetükbe tartozó kisiskolák
megszűnésével néhány éven belül saját iskolájukra is
a diáklétszám fogyás és az elsorvadás vár.
Kisiskoláink és a kis diáklétszámmal rendelkező teljes
szervezettségű iskoláink megmaradása elsősorban a minőségi oktatásban, a pedagógusok hozzáállásában, az iskolák felszereltségében, a szabadidős foglalkozások sokszínűségében, a szülőkkel való sokrétűbb kapcsolatok kialakításában és ápolásában, valamint a célirányos kistérségi együttműködésben rejlik.A javulás érdekében sok jó megoldást kell
találnunk és megvalósítanunk!
Nemzeti közösségünk létszámcsökkenését és iskolahálózatunk további fogyatkozását csak hatékony társadalmi ös�szefogással tudjuk megállítani. Az SZMPSZ OV ezért felkéri
közösségünk minden tagját, hogy aláírásával támogassa a
decentralizált iskolarendszer megőrzéséért meghirdetett (a
www.szmpsz.sk honlapról is letölthető) petíciót, és az aláírt
íveket juttassa el az SZMPSZ központi irodájába!
Az SZMPSZ Országos Választmánya,
Rimaszombat, 2013. február 23.

Pályázat oktatási tartalmak feldolgozására
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Elnöksége pályázatot hirdet a szlovákiai magyar oktatási intézmények
pedagógusai részére a fizika, illetve a regionális ismeretek oktatását segítő tananyagtartalom összeállítására, módszertani feldolgozására és elektronikus formában való létrehozására. Minden pedagógus egy pályázati anyagot nyújthat be.
Pályázati kategóriák:
I. A fizika élményszerű oktatását segítő tananyag létrehozása
az alapiskolák felső tagozatán tanuló diákok részére, mely a kötelező tanórák, illetve a szakköri tevékenység keretében alkalmazható. A tananyag cca. 30 tanóra anyagát ölelje fel.
II. A helyi értékek (természeti, történelmi, építészeti, néprajzi
stb.) megismerését és a helyi ismeretek oktatását segítő tananyag
létrehozása az alsó tagozatos (3–4. évfolyam) tanulók számára,
mely az adott településről, a szomszéd és néhány környékbeli településről szóló ismereteket tartalmazza. A tananyag cca. 30 tanóra
anyagát ölelje fel, mely az adott iskola iskolaprogramjához illeszkedik.
A pályamunkák értékelése:
A pályázatokat az SZMPSZ Országos Elnöksége által kijelölt
bírálóbizottság értékeli.
A pályamunkák elbírálásának szempontjai:

– a feldolgozás tartalmának szakmai színvonala és módszertani feldolgozottsága;
– az oktatás élményszerűségét segítő feldolgozás;
– a diákok életkori sajátosságainak figyelembevétele;
– a téma sajátos megközelítése, a módszerek újszerűsége és
sokszínűsége;
– a tananyag-feldolgozás formai kidolgozottsága, a források
pontos megjelölése.
A pályadíjak kategóriánként:
Mindkét kategóriában:
1.
helyezés 250 EUR,
2.
helyezés 200 EUR,
3.		 helyezés 150 EUR.
A pályázat kiértékelésére és a pályadíjak átadására 2012 májusában kerül sor.
A pályamunkák leadásának határideje: 2013. március 31.
A pályázati anyagot elektronikus formában kérjük a megadott határidőig elküldeni az rpk.ga@szmpsz.sk e-mail címre.
A pályázatokkal kapcsolatos további információkat az érdeklődők a 0317807935 telefonszámon szerezhetnek. A benyújtott
pályamunkákat, illetve azok részeit a pályázat értékelése után az
SZMPSZ a honlapján közkinccsé teszi.
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Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújvár
„Él még a magyarok nagy istene,
Jaj annak, ki feltámad ellene.
Az isten is segít, ki bír velünk?
Szabad népek valánk, s azok legyünk.“
(Czuczor Gergely: Riadó)
Érsekújvár gazdag történelmű város.
Hatbástyás vára nem maradt meg az utókornak, de egyetlen magyar alapfokú tanintézménye szilárdan áll „magyar bástyaként“ a város és a környék gyermekei számára. Az intézménynek otthont adó patinás, mára műemlékké nyilvánított épületet 1925.október 28-án adták át.
1950-től magyar iskolaként szolgál. A Regionális Fejlesztés Operatív Program európai uniós támogatásából az iskola épületének korszerűsítése 2010-ben fejeződött be, közel egymillió euró anyagi ráfordítással.
Ma a Czuczor Gergely Alapiskola 9
évfolyamát 412 tanuló látogatja, melynek
25%-a a környező településekről utazik be
naponta.Tantestületünk fiatalos lendülete
áthatja mindennapi oktató-nevelő munkánkat. Pedagógusaink képesek megújulni, ennek köszönhetően a tanórákat
érdekesebbé és változatosabbá tenni.
Közel 20 éve hirdetjük meg az Érsekújvári
Szakmai Napokat a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével és a Comenius
Intézettel együttműködve.
Igyekszünk felkarolni a tehetségeket,
éppen egy összefogó tehetséggondozó
program megalkotásán dolgozunk. Tanulóink versenyeredményei alapján a legsikeresebb magyar alapiskola vagyunk a
járásban.Tehetséges táncosaink 3 csoportba szerveződnek: a Kis Zúgó és a Tökmagok néptánccsoportok, illetve a Jázmin
tánccsoport, melynek tagjai más népek
táncait sajátítják el. A Pinokkió bábcsoportunk többször is bemutatkozott már
a Duna Menti Tavasz országos seregszemlén, gyakran elismeréssel tértek haza.
Szakköri foglalkozásokon az ügyes gyerekek elsajátíthatják többek között a színjátszás, a nemezelés, a rovásírás, az asztalitenisz és a labdarúgás alapjait. Kiemelten foglalkozunk az egyéni bánásmódot igénylő tanulókkal, hiszen hallássérült, látássérült, tanulászavaros és mozgássérült gyermeket is integrálunk. A környéken elsőként nyitottunk nulladik évfolyamot a 6. életévüket betöltő, de még
nem iskolaérett gyermekeknek. Sikeresen
pályázunk, évente több ezer euró támogatást fordítunk e projektek rendezvénye-

inek megvalósítására. A legfrissebb eredményünk a Volkswagen Slovakia Alapítványnál elnyert támogatás, melynek segítségével tavaszra közlekedési pályát építhetünk ki az iskola udvarában.
Közkedveltek nyári táboraink: a balatoni sporttábor, a bentlakásos napközis
tábor és a változó helyszíneken megszervezett turista tábor. A gyerekek utaztatását
és más iskolai rendezvényeket is a szülői
szövetség és a XXI.század Gyermekéért
Polgári Társulásunk támogatja anyagilag.
2000. március 15-én vette fel az intézményünk Czuczor Gergely papköltő,
a magyar romantika képviselője, nyelvművelő, szótárszerkesztő és középiskolai
tanár nevét.Czuczor alacsony sorból emelkedett a 19. századi magyar irodalom
egyik legjelentősebb alakjává. Jobbágycsaládból származott, az Érsekújvár melletti Andód községben született. Az István
névre keresztelt Czuczor (bencés szerzetesként vette fel később a Gergely nevet)
tizenhét éves korában unokatestvérével,
Jedlik Istvánnal együtt szerzetesnek jelentkezett. Egyszerre indult a kultúra útján
Czuczor Gergely, a tudós-költő és Jedlik
Ányos, a fizikus-feltaláló. Névadónk sokoldalú, művelt emberré, a nyelvtudomány
elismert szakemberévé vált. Nyelvészként
fő műve A magyar nyelv szótára, számos
verse népdalként vált ismertté. Az 1848-as
forradalomban való részvételéért, illetve a
forradalomra felhívó Riadó című verséért
két évet kellett várfogságban töltenie.Körülötte a költészet legnagyobbjai éltek:
előbb Vörösmarty, utóbb Petőfi. De ő hatni
tudott a nála nagyobbakra, akik méltán
számították őt a legkiválóbbak közé.
A gazdag múlt és névadónk iránti tisztelet arra kötelez bennünket, hogy az oktató és nevelő munkákban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely, a nemzetünk történetének, hagyományainak megismertetésére.Ezért választottunk mottónak
Vörösmarty Mihály gondolatát: „A multat
tiszteld a jelenben és tartsd a jövőnek!”
A Czuczor Gergely-emlékhét, melyet
idén másodszor szervezünk meg, színes és
változatos rendezvényekkel szólítja meg
nemcsak a diákjainkat, hanem a járás
magyar intézményeinek tanulóit is. 3 vetélkedőt hirdettünk meg regionális szinten:
népdalversenyt, anyanyelvi vetélkedőt és
Weöres Sándor verseire alkotott illusztrációs pályázatot. Mindenképpen nyitni szeretnénk a nyilvánosság felé. A nyelvész
életét tavaly az intézmény tanulói több forrásból is megismerhették. Részt vettek egy

rendhagyó irodalomórán a Thain János
Múzeumban és meghallgathatták Németh
Ottó, a győri Czuczor Gergely Bencés
Gimnázium tanárának előadását, aki történelem és irodalom szakosként értékes
korrajzban mutatta be a papköltőt. Ellátogattunk a költő szülőfalujába, Andódra,
hogy megtekintsük a róla elnevezett emlékházat és megkoszorúzzuk az emlékszobrát. A felső tagozatos tanulók képes
prezentációkban dolgozták fel Czuczor
életének és munkásságának egyes állomáshelyeit, történéseit. Az idei emlékhét
záró programja egy emléktúra Andódra,
melyet tavaly gyalogosan, idén kerékpárral tesznek meg a tanulók, pedagógusok és az érdeklődő szülők.
Névadónk példája azt sugallja minden
Czuczoros diáknak, hogy valamennyiük
előtt nyitva áll a tudományok kapuja, csak
be kell lépni rajta. Az egész olyan egyszerűen kezdődik: kitartással, szorgalommal,
bátorsággal, példamutatással, önzetlenséggel.
Az egykori Czuczorosok – neves művészek, előadók – rendszeresen visszajárnak
alma materükbe. Advent időszakában
egy jótékonysági gála keretében – mely
a „Czuczorosok, itt a helyetek!” nevet viseli – fellépésükkel szórakoztatják az érsekújvári magyarságot.
Pedagógiai munkánk csak akkor
lehet eredményes, ha tanítványaink érdekében szorosan és gyümölcsözően tudunk
együttműködni a szülőkkel. Kevés iskola
büszkélkedhet a miénkhez hasonló, aktív
és segítőkész szülői háttérrel. Számos, városszerte közismert és kedvelt rendezvény
ötletadói és megvalósítói éppen a szülői
választmány fáradhatatlan tagjai.
Korántsem teljességre törekedve kíséreltem meg felvázolni mindennapjainkat.
Az összegzés közben pillanatképek sora
jelent meg előttem. Elégedettséggel tölt
el, hogy közös ügynek tekintjük Érsekújvárban a „magyar bástyánk“ megmaradását. Czuczor Gergely tehetsége, bátorsága, hite, kitartása kísérjen bennünket e
rögös úton!
Bízom benne, hogy az az érték, melyet
az iskolánk képvisel, megérinti a lelkeket
és eljut minden magyarajkú családhoz. A
hagyományokkal teli múltat akkor menthetjük át a távoli jövőbe, ha lesz kinek. Kívánok magunknak gyermekekkel teli tantermeket, összetartó pedagóguscsapatot
és elégedett szülőket!

Novák Mónika

