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Pedagógusfórum n Országos rendezvényeink

Szakmai konferencia Rozsnyón
2013. április 13–14-én zajlott
Rozsnyón a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XIX. Országos Találkozója, melynek központi témája a
szlovákiai magyar közoktatás volt.

Létezik-e egyáltalán szlovákiai
magyar közoktatás? Van-e a hazai magyar iskoláknak identitásuk? Mi a küldetése a magyar iskoláknak? Ezekre a mindenki számára fontos kérdésre kereste
a választ számos szakember a rozsnyói
Városháza dísztermében megrendezett
szakmai konferencián. A hazai magyar
közélet és oktatásügy szakavatott képviselői különböző szempontokból járták
körül az igencsak aktuális problémákat.
Vajda Barnabás, a komáromi Selye
János Egyetem oktatója történelmi aspektusból vizsgálta a szlovákiai magyar
közösség társadalmi helyzetének alakulását, s a magyar iskolák jövőjével kapcsolatban azokat a tényezőket vázolta
fel, melyek szellemiségében igazán magyarrá tehetik az iskolákat: az anyanyelv
ápolása, sajátos művelődési program, a
minőségi oktatás és Magyarország aktív
részvétele a támogatásban.
Szociológiai szempontból két szakember is kifejtette véleményét. A szlovákiai magyarság demográfiai változásairól
Gyurgyík László beszélt, rámutatva
azokra a társadalmi okokra, melyek
befolyásolták és a jövőben is alakítják
a magyar nemzetiség számának növekedését és csökkenését. Lampl Zsuzsa
kutatásainak eredményeit osztotta meg
a hallgatósággal, melyek a szlovákiai magyarok iskolaválasztási jellemző vonásait
tárgyalják.
Komzsík Attila, a Nyitrai Konstantin
Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának dékánja a magyar
iskolák végzős diákjainak lehetőségeit

és perspektíváit vette számba, A. Szabó
László oktatásügyi szakértő pedig a közoktatás-irányítás változásait és alakulását tekintette át 1989-től 2013-ig.
Mindenki számára felhasználható
hasznos információkat tartalmaztak a
szlovákiai magyar iskolahálózat alakulásáról, a helyi és regionális tervezésről,
valamint a közoktatás finanszírozásának
változásairól elhangzott előadások, melyeket Andruskó Imre, a komáromi Selye
János Gimnázium igazgatója és Vetter
János, a komáromi Ipari Szakközépiskola
igazgatója tartott.
A gyakorlati oktatásból kiindulva nagyon pontos áttekintést adott a nevelőoktató munka és a tanulás-tanítás változásairól 1989-től 2013-ig Vörös Mária, a
komáromi Jókai Mór Alapiskola igazgatója. Morvay Katalin, a pozsonyi Duna
Utcai MTNY Alapiskola igazgatója pedig
a mindennapos tanítás tapasztalataiból
kiindulva a 2008-as tartalmi reformokat
értékelte.
Hrbácsek Magdolna, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem oktatója a
magyar iskolák és tanulóik eredményességeiről számolt be a nemzetközi PISA-

felmérések tükrében, melyek alapján
megállapítható a szlovák és a magyar
iskolák minősége.
A legteljesebb és legmélyrehatóbb
előadás Fodor Attilától, a komáromi
Comenius Pedagógiai Intézet igazgatójától hangzott el, aki a tőle megszokott
alapossággal vázolta fel a szlovákiai
magyar közoktatás megóvásának és
fejlesztésének kulcskérdéseit és stratégiáit. Kifejtette többek között, hogy az
elmúlt 20 évben nem lettek kialakítva a
szlovákiai magyar oktatás stratégiai kérdései, s igazából az sem világos, kinek
a feladata is lenne azok létrehozása. A
cél mindenképpen a szlovákiai magyar
iskolák megmaradása és fejlesztése. Ez
volt a témája annak a pódiumbeszélgetésnek is, melynek résztvevői a szlovákiai
magyar közoktatás jövőjét elemezték, s
ugyancsak ezzel kapcsolatban fejtette
ki véleményét Pék László, az SZMPSZ
elnöke, aki összegzésképpen megállapította, hogy a kétnapos konferencia egy
nagy lépést jelent a szlovákiai magyar
közoktatás stratégiájának kiépítése felé.
Lacza Aranka
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Rozsnyói köszöntő
Hosszan várakoztunk az idei tavasz beköszöntére. Kivártuk, s a rozsnyói találkozó időpontjáig a kedvezőbb időjárás
is megérkezett. Mi, szervezők azt vártuk, hogy a téma ebben
az évben rekordszámú pedagógust mozgat meg. Egyéni,
személyes feladataink, ügyeink mindinkább elfoglalnak bennünket. Közösségi dolgaink megbeszélésére, az általánosabb
összefüggések megvitatására kevésbé jut erőnk.
Erőfeszítéseink közepette, mind nagyobb szeletét kínálja,
s kényszeríti ránk a globális világ. Az EU el van foglalva az
országait sújtó pénzügyi válsággal, bürokratái az apparátus
kivételezett helyzetét védik. Önmagunk erejébe vetett hitünk
fogyatkozik. Mind kevesebben vagyunk, s kevésbé elszántak.
Pedig lenne még mire építkezni. Vajon elődeink öröksége
mennyiben hat még ránk, s tiszteljük-e kortársaink, kiválóságaink, egymás valós teljesítményeit? Hagyományokkal, s
modernitásokkal kevert életünk keretei, értékei megfelelők,
s egyben ösztönzők-e számunkra? Életfelfogásunk, életvitelünk, kötöttségeink, szabadságunk és manipuláltságunk foka,
önmegvalósítási szándékaink és áldozatvállalásaink között az
egyensúlyt képesek vagyunk-e megtalálni?
Közösségünknek nincs megfogalmazott jövőképe. Petíciókat fogalmazunk, sajtónyilatkozatokat adunk ki. Elfogadjuk
a status quo-t, az előrelépés minden kilátása nélkül. Nem
status quo kell, de a nemzeteink közötti méltányos és valós
kiegyezés. Az emberek számára az egyéni és a családi boldogulás útjai a leginkább fontosak. A közösségi erőfeszítéseket
az értelmiségiek részéről is gyakran a közöny fogadja, pedig
az egyéni életsorsok nagyobbik hányada ma nem felfelé ível.
Meg kell találnunk nemcsak a megmaradás, a boldogulás
stratégiáit is!
Mivel a jövő számára lényeges dolgok a családban és az
iskolában dőlnek el, nekünk, szülőknek és pedagógusoknak,
de a közélet szereplőinek továbbra is nagy a felelősségünk.
A világ számunkra nem csak fogyasztásra találtatott fel. A
történésekhez tehetségünk és képességeink arányában hozzá
kell járulnunk. Apáczai Csere János óta beszélünk az iskolák
fölöttébb szükséges voltáról, Comenius óta az anyanyelv elsődleges és meghatározó szerepéről. Mennyit ér számunkra
ma a műveltség és az anyanyelv? Meg akarunk válni a régi
értékektől, és Bolyai megfogalmazásával élve egy új, szebb
világot akarunk teremteni?
A pedagógus számára az egyik legnemesebb feladat, hogy
a múlt tapasztalataival a holnap házában lakó gyermeki lelket
az ismeretlen jövőbe segítse. Békét és boldogságot nem tudunk nekik osztani, de megtaníthatjuk őket az önismeretre, a
szakismeretekre, a felelősségteljes hozzáállásra, a szeretet hatalmára, a varázsigékre.
A valóságos világban kell élnünk. Gondjainkat nekünk kell
orvosolnunk. Ha hiányoznak a jó törvények, s a társadalmi
megegyezések, akkor a megoldások kimunkálása a helyi közösségekre marad. Országos szinten sok a megválaszolásra
váró kérdésfelvetés. Finanszírozási megoldásokról, a kisiskolák sorsáról, kistérségi együttműködésekről, az oktatási
törvények, a kerettantervek, a tananyagtartalmak átdolgozásáról, a tankönyvellátásról, a pályázati euró-százezrek hasznosulásáról, a kisebbségi nyelvek diszkriminációjáról és egyebekről szólnak a történetek.
Mind többen lehetnénk közös sikereink kovácsai. Ehhez
több elszántságra, hitre, határozottságra és együttműködésre
lenne szükség. A közmédia, politikai pártjaink, akárcsak pedagógusaink példamutató munkájára. Akkor talán közösségünk képes lesz belátható időn belül megalkotni nemcsak a
nyelvhasználat, hanem a kulturális és az oktatási önkormányzatiság jogi kereteit, s ezt elfogadtatni a többséggel, az EU-val,
mely közösségi jogaink gyakorlati érvényesítését eredményezhetné.

Pék László
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Felvidéki Magyar Pedagógus Díj

Jakab István
1928-ban született a kelet-szlovákiai
Nagyráskán. Tanulmányait az általános iskola befejezése után a Sárospataki Református Gimnáziumban folytatta. Általános
iskolai tanári oklevelet, majd a Pedagógiai
Főiskolán középiskolai tanári diplomát szerzett. Kezdetben tanítóként, majd az Új Szó
szerkesztőjeként dolgozott. Nagymegyeren
tanára, később igazgatója volt a helyi magyar tannyelvű 11 éves középiskolának. Tudományos pályájának kezdete is erre az időszakra tehető. Pozsonyban bölcsészdoktori
diplomát szerzett. Az 1961–62-es akadémiai
évben került a pozsonyi Comenius Egyetem
Bölcsészettudományi Karának magyar nyelv
és irodalom tanszékére. Először egyetemi
adjunktusként tevékenykedett, majd tudományos fokozatainak megszerzése után
két évig tanszékvezető tanár volt. 1994-ben
egyetemi docensként vonult nyugdíjba, és
már nyugdíjasként a komáromi Selye János
Egyetem teológiai karán retorikát és stilisztikát is tanított.
Gazdag életpályája alatt tevékenyen
kivette a részét a különböző szakmai szervezetek munkájából így tagja a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak, a Nemzetközi Filológiai Társaságnak, a Szlovákiai Magyarok
Anyanyelvi Társaságának.
Több évtizedes egyetemi oktatói munkásságát és a (cseh)szlovákiai magyar nyelvművelés területén kifejtett munkásságát
mind idehaza, mind Magyarországon is elismerik. Lőrincze-díjas, és mint a külhoni magyar tudományosság jeles képviselőjét, tagjává fogadta a Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete.

A Tanár úr sokrétű pedagógiai és tudományos tevékenységének két legmeghatározóbb területe a leíró nyelvészet és a
nyelvművelés. A magyartanárképzést, s az
alap- és középiskolai magyar szakos pedagógusok szakmai továbbképzését egyetemi
jegyzetei, tanári, módszertani kézikönyvei
segítik mindmáig. Nyelvművelésssel foglalkozó legismertebb könyvei:
– Nyelvünkről – nyelvünkért (1980)
– Nyelvünk és mi (1983)
– Nyelvi vétségek és kétségek (1987)
– Értsünk szót egymással! (1995)
– Nyelvünkről – önmagunkért (1998)
– Érthetően, alkalomhoz illően! (2000)
– Anyanyelv és magyarságtudat (2007)
Jakab István életútját az a meggyőződés
vezérli, hogy a nyelvtudomány művelése, az
anyanyelv kutatása közösségi érdekű tevékenység. Életműve ékes bizonyítéka annak,
hogy nemzeti kultúránk, anyanyelvünk
megér annyi áldozatot, hogy az ember az
életét építse rá.
A szlovákiai magyar pedagógustársadalom nevében őszinte elismeréssel és tisztelettel adózunk munkásságának!
Az SZMPSZ Komáromi Területi
Választmánya

Szeberényi Zoltán
Talán nem túlzás azt állítani, hogy
Szeberényi Zoltán az 1945 utáni cseh/szlovákiai kisebbségi magyar irodalmi vonulat
legtájékozottabb ismerője és kritikusa. Több
évtizedes egyetemi oktatómunkája kapcsán
pedig magyartanárok sokaságának példa

értékű nevelője, szerény, megragadó habitusával irodalmi ízlésének hozzáértő, határozott formálója.
Pályáját az 1950-es években kezdte
annak a nagy generációnak tagjaként, akik
a második világháború után teremtették
meg nemzetiségi kultúránk alapjait. A komáromi hajógyárban dolgozott, és esti tagozaton végezte el a gépészeti technikumot,
majd a pozsonyi Pedagógiai Főiskolán magyar irodalom és nyelv szakon végzett 1957ben. 1972-ben bölcsészdoktori, egy évvel
később pedig kandidátusi címet szerzett.
1980-tól főiskolai docens. 1957 és 1960 között a galántai 11 éves középiskolában tanított, azóta pedig nyugdíjazásáig a nyitrai Pedagógiai Főiskola Magyar Tanszékének oktatójaként tevékenykedett. 1968–1974-ig, ill.
1980–1985-ig tanszékvezető volt.
A nyitrai Híd irodalmi társaság kiadói
tevékenységéről írt tanulmányával hívta fel
magára a figyelmet 1965-ben. Annak ellenére, hogy közel fél évszázada rendszeresen
irodalomkritikákat is ír, a szakma máig inkább irodalomtörténészként tartja számon,
aki a két világháború közötti és az 1945 utáni
szlovákiai magyar irodalommal foglalkozik.
Több főiskolai, alap- és középiskolai tankönyv, módszertani segédlet szerzője, illetve
társszerzője, szöveggyűjtemények összeállítója. Kötetei közül kiemelhetők a Duba Gyuláról, Ozsvald Árpádról és Turczel Lajosról
írt kismonográfiái, A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918–1995, ill. 1918
–2004, valamint a Magyar irodalom Szlovákiában című kétkötetes műve. Ez utóbbi kapcsán Duba Gyula méltán nevezte Szeberényi
Zoltánt irodalmunk legendájának, ugyanis
e példa nélküli vállalkozása a legátfogóbb
képét adja kisebbségi irodalmunknak.
Tudományos és irodalmi munkássága elismeréseként számtalan kitüntetést és díjat
kapott. Többek között megkapta a Fábry
Zoltán-díjat 1989-ben, a Szlovák Köztársaság Ezüstplakettjét 2000-ben, a Magyar
Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét
2001-ben, valamint a Posonium Irodalmi Díj
Életműdíját 2006-ban.
Legutóbbi könyve, A hűség ára egész
pedagógiai és tudományos munkásságát
jellemzi. Szeberényi Tanár úr még most, 82
évesen is rendületlenül hisz az irodalom
erejében, abban, hogy az értékeket igenis
érdemes továbbadni az utókornak, erősítve
ezzel identitásunkat, s a szülőföld iránti hűségünket – megmaradásunk zálogát.
Lacza Aranka
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A tehetségek felkarolásáért és gondozásáért

Szvorák Zsuzsanna
Több mint negyed százada tevékenykedik nemcsak aktív pedagógusként, hanem
közéleti személyiségként is, aki nemcsak
Füleken és szűkebb régiójában, hanem országszerte, sőt a határokon túl is ismert és
elismert.
Már alapiskolai tanárként és a városi
könyvtár alkalmazottjaként is rendszeresen
gyermek- és ifjúsági programokat szervezett,
felkarolta és támogatta a fiatal tehetségeket.
Több éven keresztül párhuzamosan vezette
és rendezte az alapiskola és a gimnázium
mellett működő diákszínjátszó csoportokat, a Zsibongót és az Apropót, melyek
az országos fesztiválokról, a Duna Menti
Tavaszról, a Jókai Napokról rendszeresen
díjakkal – gyakran nívó-, illetve fődíjjal –
tértek haza.
Idén lesz 20 éve, hogy a Füleki Gimnázium magyar nyelv és irodalom, valamint
etikai nevelés szakos tanára. Töretlenül és
sikeresen vezeti és rendezi az Apropó Kisszínpadot, az idei tanévtől pedig a gimnázium nyolcosztályos tagozatán újraindította
a Zsibongó Kisszínpadot is. Diákszínjátszói
közül többen is a színjátszással kapcsolatos pályán helyezkedtek el rendezőként,
amatőr színészként, sőt színművészként is.
Diákjaival rendszeresen részt vesz a Tompa
Mihály Országos Vers- és Prózamondó Versenyen Rimaszombatban, valamint a Szép
magyar beszéd kassai megmérettetésén. A
diákok számára rendszeresen nyári olvasótáborokat szervez. Aktívan bekapcsolódik a
gimnázium életébe, rendhagyó órákat, előadásokat szervez, ünnepi műsorokat rendez.

A tanórák során előszeretettel és sikerrel alkalmaz drámapedagógiai módszereket.
Jelentős közéleti tevékenységet is kifejt,
elsősorban Füleken, illetve a régióban. Vezetése alatt a helyi Csemadok új rendezvényekkel gazdagította a város kulturális
életét, melyek azóta hagyománnyá váltak.
A Csemadokon kívül több városi civil szervezetnek és egyéb testületnek is tagja. Aktívan bekapcsolódik a város és a régió politikai életébe. Tagja a városi képviselő-testületnek, valamint a besztercebányai megyei
önkormányzatnak. Egyike régiónk legnépszerűbb politikai személyiségeinek.
A magánéletben szerető feleség, három
gyermek édesanyja. Megbecsült tagja a
Füleki Gimnázium tanári karának.
Kívánjuk, hogy a következő húsz évben
is legyen ereje formálni a következő generációkat, felkarolni a tehetségeket annak a
goethei gondolatnak a jegyében, amit eddig
is magáénak vallott: A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.
Molnár László

Varga Rózsa
Méltán érdemli meg az elismerés szavait az, aki olyan fáradhatatlan lendülettel
és hittel tevékenykedett és tevékenykedik,
mint Varga Rózsa, a komáromi Eötvös
Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanára. Pedagógusi hivatását lelkiismeretesen
végzi, oktatói tevékenységét kiegyensúlyozottság, szakmai elhivatottság jellemzi. Oktató-nevelő munkájában a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazására törekszik.

Legfőbb célja, hogy tanulói helyesen sajátítsák el anyanyelvüket, ápolják és őrizzék
meg hagyományaikat, ismerjék, szeressék és
továbbadják a magyar irodalom legszebb alkotásait.
A pedagógusi pályájáján eltöltött több
mint harminc év munkáját minden bizon�nyal Németh László következő gondolata
vezérelte: „Azért vagyok pedagógus, hogy
a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristályba.” Hiszen
mindazon kisdiák, akinél felfedezte a tehetség legkisebb szikráját, az ő irányításával
előbb-utóbb kristállyá csiszolódott. Számára mindig is a tehetségek fölkarolása játszotta a főszerepet. A tehetséggondozásra
sosem sajnálta az időt, ha kellett, akár szabadidejében otthon is vállalta a költészetet
tolmácsoló diákok felkészítését. Bizonyítják
mindezt a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Versenyen elért eredményei. Az említett szavalóverseny 22 éve alatt még nem
volt év, hogy tanítványai ne jutottak volna
el az országos döntőre, sőt az elmúlt 21 év
alatt több mint 30 dobogós hellyel büszkélkedhet, melyből 20-nál több tanuló az első
helyen végzett. Bízom benne, hogy az idei,
22. évben is hasonló szép eredményekkel örvendeztetik meg az országos döntőbe jutott tanítványai. Felkészítő tanárként neve
nemcsak a hazai vers- és prózamondó versenyeken, hanem a magyarországi megmérettetéseken is ismert.
Varga Rózsa a társadalmi élet területén
is letette névjegyét. Aktívan bekapcsolódik
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének munkájába, melyet olyannyira szívügyének tekint, hogy egykor szakdolgozata
témájaként is az SZMPSZ tevékenységét választotta. A szövetségben több évig a nevelők szekciójának vezetőjeként működött,
szervezte a tehetségkutató versenyeket.
Ugyancsak a tehetségek gondozásához aktívan hozzájárul a szövetség által évente
szervezett Jókai Mór Vers- és Prózamondó
Tábor is.
Kiváló kommunikációs készségével,
magas fokú szakmai hozzáértésével vívta ki
kollégái és a szülők elismerését.
Kedves Rózsa! A magam és kollégáim nevében elért eredményeidhez gratulálok, kívánom, a jó Isten még sokáig tartson meg,
hogy Weöres Sándor szavait idézve betölthesd a „létra” szerepét, ahogy a költő
mondja: „alattad a föld, fölötted az ég,
benned a létra ”, mely segíti a kiscsillagok
születését.
Kovács Tünde
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Pedagógus életpálya díj

Szabados László
1941-ben született Felsőszeliben, gazdálkodó, földműves családban. Családját a
csehszlovák hatóságok a kitelepítendők listájára tették, így kerültek 1947-ben a Dombóvár melletti Kaposszekcsőre. Itt kezdett iskolába járni, és már hetedik osztályos volt,
amikor hadiárvaként, édesanyjával visszaköltözhettek régi-új hazájukba és házukba
Felsőszelibe. Az alapiskola nyolcadik osztályát itt fejezte be, majd a pozsonyi tanítóképző felé vette az irányt. Ezzel a lépéssel egy
életre eldőlt a sorsa, mert hiába kapott ajánlatokat pl. katonai határőrszolgálat során,
vagy később lehetőséget politikai szerepvállalásra, hű maradt az iskolához, a gyerekekhez.
Tanítani 1959-ben Hidaskürtön
kezdett, rögtön osztályt kapott, mellette
a faluban ifjúsági klubot működtettek, és
a kor divatja szerint esztrád műsorokat tanultak és mutattak be. 1968-ban családot
alapított és hazaköltözött Felsőszelibe, s
itt, a körmyék egyik legnagyobb alapiskolájában kezdett tanítani. Ma is létező, kiváló iskolai énekkarát akkori tanítványai viszik tovább. Mindenütt jelen volt, ahol tanításról, nevelésről volt szó, az úttörő mozgalomban, a hatvannyolcas ifjúsági szervezkedéseknél. Amikor pedig az alsószeli kisiskolában megüresedett az igazgatói poszt, családjával együtt odaköltözött – alsószeli lett.
Furulyázni tanította a gyerekeket, citerazenekart szervezett, fényképész, később számítógépes szakkört vezetett. Tanított, szervezett, évtizedekig fáradhatatlanul. Szakmai
felkészültségét elismerve a tanügyi hivatal
a magyar alsó tagozatos iskolák galántai já-

rási módszertani központjának vezetőjévé
nevezte ki. Az új, digitalizált, virtuális világ
sem idegen számára, nyomtatott és elek
tronikus régióismereti tankönyvet szerkesztett Alsó- és Felsőszeliről az alapiskoláknak.
Pedagógiai munkásságáért megkapta a Kiváló munkáért elismerést, az Alsószeli Önkormányzat Pro Urbe – A községért díját,
a Nagyszombat Megyei Önkormányzat elnökének emlékérmét, Csátalja Község díszoklevelét, az alsószeli Csemadok szervezet
aranygyűrűjét, idén a magyar kultúra napján
pedig a Csemadok életmű díját. A mai elismerés mindezek megkoronázása, az örök
pedagógus, a fáklya, a magyar kultúra napszámosa a legmagasabb pedagógiai elismerésben részesül.
Mert Szabados László, Laci bácsi, mindenki igazgató bácsija, fáklyaként ragyog
Alsószeliben, az alsószeli iskolában. Az ő
öröksége, hogy az alsószeli magyar iskolában
ma is csak teljes odadással, szívvel-lélekkel
lehet tanítani, gyermekekkel foglalkozni.
Alsószeli MTNY Alapiskola

Hornyák Pál
Nagy megtiszteltetés és öröm számomra,
hogy volt diákjaként éppen én méltathatom
a Pázmány Péter Gimnázium egyik máig legaktívabb nyugalmazott tanárát.
Hornyák Pál a matematika-fizika szakos
tanári oklevél megszerzése után 1959–1961
között középiskolai tanárként működött
Érsekújvárott, 1961-től 1964-ig a nyitrai Pedagógiai Főiskola matematika tanszékén

tanított, majd 1964 és 1997 között újra
Érsekújvárott a gimnáziumban oktatott.
1998 és 2008 között óraadó tanárként volt
alkalmazva az érsekújvári gimnáziumban,
egyidejűleg 1998-tól 2002-ig a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem matematikai tanszékén tanított.
Tanári pályája során első helyen szerepelt a tehetséggondozás. A tehetséges tanulókkal rendszeresen foglalkozott és készítette
a különböző matematikai versenyekre, matematikai olimpiára A, B és C kategóriákban,
a Katedra országos döntőire, a Felvidéki Magyar Matematika Versenyre, a Nemzetközi
Magyar Matematika Versenyre, KöMaL-ra
stb. Előadóként rendszeresen részt vett diákjaival a Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozókon és a balatoni nemzetközi matematikai táborokban. Tagja volt a Csehszlovákiai
Matematika és Fizika Társulásnak, jelenleg a
Szlovák Matematika és Fizika Társulásnak,
valamint a Bolyai János Matematikai Társulatnak. Ez a társulat minden évben megrendezi a Rátz László Matematikai Vándorgyűlést. Itt elsősorban a tehetséggondozás eredményeivel és problémáival foglalkoznak.
Nyitrai működése alatt tagja volt egy
szerzői társaságnak, több főiskolai jegyzetet szerkesztettek, később középiskolai
tankönyveket is írtak. Ezzel párhuzamosan
szakfordítóként is működött. Kb. 40 szlovák,
ill. cseh nyelvű tankönyvet fordított magyar
nyelvre alapiskolák, gimnáziumok és szakközépiskolák számára. Fordított matematikai,
fizikai, ábrázoló geometriai, programozási és
módszertani kézikönyveket is.
2008-ban a tanár úr szervezte a XXXII.
Felvidéki Magyar Matematika Versenyt,
2012-ben pedig egy szakmai találkozót a
verseny feladatait készítő tanárok részére.
Mindkét rendezvényre Érsekújvárott került
sor.
Annak ellenére, hogy 2008-ban befejezte óraadó tevékenységét az érsekújvári
gimnáziumban, az iskolát továbbra sem
hagyta el, máig segíti a tehetséges matematikusok gondozását, hiszen ő valóban egyike
azoknak, akinek ha jó a kedve, matematikával foglalkozik, ha rossz a kedve, annál
inkább.
Ezúton is gratulálunk, köszönjük áldozatos munkáját és további jó egészséget,
alkotó munkakedvet kívánunk!
Peternai Zsuzsa
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Kiváló módszertani, nevelési, szakmai
és tudományos eredményekért

Alabán Mária
Pedagógiai pályafutását 1970 decemberében kezdte a Tallósi Alapiskola képesítés nélküli pedagógusaként, a következő tanévben
pedig a vágfarkasdi iskolában folytatta munkáját hasonló minőségben. 1972-től a nyitrai

főiskolán magyar nyelv és irodalom, szlovák
nyelv és irodalom szakon kezdte meg főiskolai
tanulmányait, ahol 1976-ban oklevelet szerzett. Ugyanabban az évben férjhez ment és
férjével, Alabán Ferenccel Nyitrán telepedett
le. Mivel a Nyitrai járásban az alapiskolák telítettek voltak magyar-szlovák szakos pedagógusokkal, kényszerhelyzetből a Kereskedelmi
és Idegenforgalmi Minisztérium Pozsonyból
Nyitrára helyezett módszertani központjában
helyezkedett el vezető szakelőadói munkakörben, ahol 1991-ig dolgozott. 1991-ben
megnyerte az akkori Pedagógiai Főiskola által
meghirdetett pályázatot és felvételt nyert a
Szlovák Nyelvi Tanszékre, mint adjunktus,
ahol napjainkig dolgozik.
A több mint elmúlt húsz évben aktívan
részt vett a szlovákiai magyar tannyelvű alapiskolák alsó tagozatos pedagógusképzésében.
Személyes sikerként értékeli, hogy vezetése
alatt közel ötven tanítványa szlovák nyelven
írt és sikeresen megvédte záró- és szakdolgozatát. Ez a jelenség még a magyar anyanyelvű
szlovák szakos hallgatók között sem volt gyakori.
Alabán Mária az oktatás mellett sokrétű kutatómunkáját és gazdag publikációs

tevékenységét elsősorban a szlovák nyelv,
mint nem anyanyelv oktatásának átfogó és
komplex kérdésköre határozza meg. Már az
1995-ben megjelent első egyetemi jegyzetében hangsúlyozta és szorgalmazta a szlovák
nyelv oktatásának idegen nyelvi módszerekkel
való megvalósítását, ill. a szlovák nyelv oktatásában az anyanyelvre való támaszkodás alapelvének betartását, valamint a kommunikatív
nyelvoktatási módszer létjogosultságát.
A szlovák gyermek- és ifjúsági irodalom
válogatásait tartalmazó szöveg- és feladatgyűjteménye eddig két kiadásban, a szlovák
nyelv oktatásának elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó monográfiája három kiadásban jelent meg. Mindkét publikáció alapszakirodalomként jegyzett az alsó tagozatos
pedagógusképzésben. 2009 óta tankönyvíróként is fontos feladatot lát el. Az 5., 6. és 7.
évfolyam számára szlovák irodalmi olvasókönyvet állított össze, valamint társszerzője
az 5. és 6. évfolyamban használt szlovák nyelvkönyvnek. Az 5. évfolyam számára írt olvasókönyve 2010-ben elnyerte az év legszebb tankönyve miniszteri díját.
Szetyinszky Veronika,
az SZMPSZ Galántai TV

A szlovákiai magyar nyelvű oktatást
támogató tevékenységért

Sebők Valéria
E rohanó, szétszórt világban, amiben
minden érték darabjaira hull, kell olyan ember,
aki össze tudja rakni a széthullott értékeket.

Sebők Valéri ezt teszi. Szívén viseli, hogy a
körzetébe tartozó iskolákon módszertanilag
magasan képzett és szakmailag jól felkészült
pedagógusok tevékenykedjenek. Odafigyel
az egyes iskolákban tanító pedagógusokra.
Irányítja, összefogja őket, ellátja, emberi és
szakmai módszertani tanácsokkal. Továbbképzéseket, szakmai napokat szervez.
1969-ben állt először katedrára, mint magyar-szlovák szakos tanár Újbáston. Innen
útja Rimaszombatba vezetett. A változás éveiben nagy részt vállalt abban, hogy járási székhelyünkön, Rimaszombatban megnyíljon a
második magyar iskola is, amelynek 10 éven
keresztül lelkes, tettre kész vezetője lett. Tapasztalatait ezután a Rimaszombati Református Gimnázium igazgatójaként hasznosította. Ebben a munkakörben is megtalálta
a szépet és a pillanat örömét. Egykori tanítványai hálával emlékeznek vissza, hogy szigorú, következetes, de humánus hozzáállásával nemcsak oktatott, hanem nevelt is: hazaszeretetre, emberségre, a magyar kultúra
értékeinek megbecsülésére és ápolására.

Mint nyugalmazott tanár sem tudott semmit
téve otthon ülni, hanem 2004-ben a Feleden
létrehozott Körzeti Tanügyi Hivatal vezetőjeként kezdett dolgozni, mert mi, pedagógusok igényt tartottunk a szakmai és emberi hozzáértésére. 10 éven keresztül a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának elnökeként is sokat tett a magyar iskolák színvonalának megmaradásáért. Szívügye a fiatal tehetségek felkarolása és gondozása. Hisz a TMOVPV, a „Tompika” háziasszonyaként a magyar versmondó fiatalok Valika
nénijévé vált. Ezenkívül szervezője és résztvevője volt sok más színvonalas versenynek,
rendezvénynek regionális és országos szinten
is, mint pl. az egykori Tompa Mihály Napok,
Győri Dezső napok, Dobré slovo, Szép magyar beszéd. Sokrétű tevékenységét hosszadalmas lenne felsorolni, ezért csak egy-egy
momentumot ragadtam ki belőle. Munkájával rászolgált „A szlovákiai magyar oktatást
támogató tevékenységéért” járó díjra.

Ziman Ágota
Szombathy Viktor AI, Feled
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Óvópedagógusok részére, kiváló módszertani és
nevelési eredményekért

Mikes Mária
„Aki valamilyen hátránnyal indul az
életben s megfelelő segítséget nem kap, azt
a megkülönböztetettség érzése fogja cselekvésre ösztönözni. Az emberben igen komoly
erőtartalékok vannak, amelyeket segíteni
kell érvényesíteni.” (Alfred Adler)
Amikor a Nagykeszin született fiatal
óvónő elindult a pályáján, nem tudhatta

még, hogy kerek 22 esztendő az életéből
ennek a jelmondatnak a jegyében fog eltelni.
Több évtizedes pályafutása alatt ugyanis
Komárom szinte valamennyi óvodájában
megfordult, mígnem a legnagyobb kihívásokat kínáló közösségben horgonyzott le: a
hátrányos helyzetű gyermekek óvodájában.
Az ide járó gyermekek nem beszélik a
többség nyelvét, nem ismerik az alapvető
higiéniai szokásokat, a tekintélyelvűség
idegen számukra, viszont családszeretőek és
összetartók, megosztják egymás között azt a
keveset, ami jut nekik.
Évek kellenének, amíg mindazt elsajátítanák, ami más gyermekeknek egészen
természetes. Erre viszont nincs lehetőség,
az óvodai képzés rövidre szabott, és ilyenkor
a pedagógusnak kell mélyen a tarsolyába
nyúlnia megfelelő szakismeretek megragadásáért.
Mikes Máriának ez nem esett nehezére.
A pedagógiai szakközépiskola után ugyanis
elvégezte a Komenský Egyetem gyógypedagógiai szakát is, de szorgalmasan látogatta a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
valamennyi szakirányú képzését, itthon és
külföldön is folyamatosan képezte, fejlesztette magát, bővítette ismereteit.

Köszöntő

Tisztelt Pedagógusok! Hölgyeim és Uraim!
Az oktatás és nevelés történetéből már tudjuk, hogy a tanító
munkája mindig egyet jelentett az olyan tulajdonságokkal, mint
a felelősségtudat, türelmesség, kitartás, tisztesség, becsületesség,
személyes példamutatás, őszinte viszony a munkához. A tanító
tevékenysége messzemenően alkotó tevékenység, mert a tanulókból
személyiségeket nevelni rengeteg pedagógiai készséget és tapintatot,
alkotói leleményességet és nem utolsó sorban tudást igényel.
Tudom: pedagógusnak lenni ma sem akármilyen feladat. Folytonos ellenszélben a jóra nevelni, a tudás fontosságát beleépíteni a
gyerekekbe egyre nehezebb. Néha a lehetetlen ostroma. Ám biztos
vagyok abban, hogy önök a számtalan gond és probléma ellenére is
vállalják ezt a feladatot, hiszen mégiscsak szép és felemelő munka
ez, mert azzá teszi a cél, azzá teszik a mindennapok sikerei és az
egyre gyarapodó élmények. A pedagógusi hivatás legfontosabb jellemzője felfedezni és felfedeztetni, megismerni és megismertetni az
élet szépségét; észrevenni a könnyeket nemcsak saját szemünkben,

A szakismeretek mellett azonban valami
egyéb is szükséges a sikerhez. Ez pedig nem
más, mint egy érző, meleg szív, amely úgy
tartja, hogy minden ajtóhoz tartozik egy
kulcs, de nem minden kulcs nyitja ki az ajtót.
Ahhoz, hogy az ajtó kinyíljon, a megfelelő
kulcsot meg kell találni.
A kitartó munka meghozta gyümölcsét,
Marika kivívta a szülők és a munkatársak elismerését is, és ez a megbecsülés az igazgatói
székbe helyezte őt.
Mikes Mária az idei tanévet úgy fejezi
be, hogy szeptembertől már nem áll védencei elé, hanem két szenvedélyének, az
olvasásnak és a színháznak szenteli idejét,
és persze hűséges marad a pedagógusszövetséghez is. Jókai Mór, a kedvenc író ismét
előkerül, mint ahogyan a komáromi, illetve
a győri színház egyetlen előadásán sem fog
felgördülni úgy a függöny, hogy Marika hiányzik a nézőtérről.
Egy gazdag és sikeres pálya végén Marika útravalót is megfogalmazott a pályájukat most kezdő ifjú óvónők számára: azt
kívánom, hogy nyissák ki jól a szívüket, és
hintsék el a szeretet morzsáit a gyermekek
között, legyenek türelmesek, és fogadják el
a másságot. Ez a pálya nemcsak pedagógia,
hanem alázat és művészet is.
Fekete Irén

érzékelni a mosolyt nemcsak a saját ajkunkon, nézni és látni, hallgatni és meghallani másokat is.
Ne feledjék: a jó pedagógus optimista, kissé idealista, mert hiszi,
hogy képes a világot szebbé és jobbá tenni! Hiszem, hogy Önök képesek is rá és tudom, hogy az Önök kitartó munkája által felnő
majd egy generáció, és az értékek, a tudás, egymás tisztelete, elfogadása és szeretete a társadalmi életen belül megfelelő helyre kerülnek.
A pedagógus elsősorban TANÍTÓ csupa nagybetűvel, lámpás,
aki képes évtizedeken át világítani és biztos pontot, fényt jelenteni
diákjai számára. Az igazi tanítóra fel lehet és fel kell nézni. Tartása van, elveket vall, és tudja, hol a helye és mi a dolga. És teszi azt
kérés, felszólítás nélkül, értelmes tartalmat képes adni mindennapjainknak, szemében ott ragyog a szeretet, az emberi jóság, méltóság
és őszinteség.
A rozsnyói pedagógustalálkozó hangulata szerintem nem hasonlítható semmilyen más eseményhez. Ha egyetlen jelzőbe kellene
besűrítenem a rendezvény pillanatait, akkor először alighanem az
ünnepélyes vagy a felemelő jelző jutna eszembe.
Kívánok Önöknek eredményes tanácskozást, sok sikert és örömet
további elkötelezett munkájukban. Érezzék jól magukat városunkban, legyen ez az országos találkozó továbbra is a szlovákiai
magyar pedagógusok összetartó erőforrása az elkövetkező időkben is!
Burdiga Pál, Rozsnyó város polgármestere
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A tanítási nyelv megválasztása
egyben identitásválasztás is
Bizonyára valamennyien egyetértenek velem abban, hogy napjaink
legégetőbb, és mihamarabbi megoldások után kiáltó gondjai a
munkanélküliség, az egészségügyi ellátás és az oktatásügy köré
szerveződnek. Mindezekről LAMPL ZSUZSANNA szociológus, író
véleményét is megkérdeztem, és az oktatás gazdasági hasznától
a minőségi oktatáson keresztül eljutottunk a szlovákiai magyarok
iskolaválasztását befolyásoló alapvető tényezőkig.
Valóban a fenti három gond ag
gasztja leginkább a ma emberét?
A lakossági felmérések szerint az embereket leginkább a szociális helyzettel
kapcsolatos gondok foglalkoztatják.
Elsősorban az anyagi megbecsültséget
és a munkaerőpiac kínálatát hiányolják,
de újabban a növekvő adóterhek és az
egyre nehezebb megélhetés is aggasztja
őket. Az egészségügy helyzete a másik
nagy probléma. E téren mindenkinek
van közvetett vagy közvetlen tapasztalata, s az emberek aggódnak, hogy mi
lesz velük, ha megbetegszenek.
Az oktatással kapcsolatos gondokat
kevésbé érzékelik. Ennek egyik oka, hogy
a megkérdezetteknek – még, vagy már –
nincs iskoláskorú gyermekük, így az oktatásügy helyzete közvetlenül nem érinti
őket.
Segítene-e egy alapos iskolai reform
a gazdaságon?
A szoros értelemben vett gazdaságon elsősorban gazdasági eszközökkel
lehet segíteni. A csakis az oktatásügyben
bekövetkező változások nem jelentenének megoldást. Az iskolaügyön kívül
és belül is sokan elvárják, hogy az iskola
olyan gondokat oldjon meg, amire az
nem képes, például, hogy naprakészen a
munkaerőpiac igényei szerint termeljen
szakembereket. Csakhogy az iskolák
nem tudnak olyan gyorsan tanulmányi
programokat váltani, mint amilyen
gyorsan változnak a munkaerőpiac
igényei. Lehetetlen, hogy egyik évben
a kőművesek garmadáját „állítsák elő”, a
másikban pedig számítógépes szakembereket ontsanak.
Más dolog, hogy épp az iskolaügyön
belül létező anomáliák – ezek is reform
következményei – tágítják a szakembertermelés és a munkaerőpiac igényei
közötti ollót. Például: hiába van szükség

esztergályosokra, a kitanult szakembereket elhalásszák az egyetemek, mert
nekik meg diákra van szükségük. A végeredmény az egyetemi végzettségűek
túltermelése, pedig a gazdaság képtelen
a végzettségüknek megfelelő munkahelyet biztosítani, így egyre több az
egyetemet végzett munkanélküli vagy
a diplomás munkás, amit persze a fiatal
kudarcként él meg.
Rendszerhiba ez, amely azzal kezdődött, hogy a fiatalokat propagandaszerűen csábították a továbbtanulásra. A
szlovákiai magyar fiatalokat is, aminek
az állt a hátterében, hogy a magyarok
létszámához viszonyítva kisebb volt az
egyetemi végzettséggel rendelkező
magyarok aránya, mint a szlovák népességhez viszonyított szlovákoké.
Idővel nőtt a diákok száma, az egyetemek is szaporodtak, s belekerültek egy
véget nem érő versenybe. De hiába van
több diplomás, a munkaerőpiac nem
tudja őket maradéktalanul befogadni,
miközben a hiányszakmákat, amelyek
nem igényelnek felsőfokú végzettséget,
sem tudja betölteni.
Mi a helyzet az alap-és középisko
lákkal?
Az óvoda, az alap- és középiskola
megválasztása a szülők döntése. A szociológiai kutatások eredményei azt mutatják, hogy a magyar szülő az intézmény
megválasztásával identitást is választ a
gyermekének. Ha úgy dönt, hogy gyermekét szeretné magyar identitásúnak
tudni, bármilyen messze is található lakóhelyétől az alapiskola, oda fogja beíratni.
Ha viszont azt gondolja, hogy gyermeke csak szlovákként érvényesülhet,
akkor a szlovák tanítási nyelvű alapiskolába irányítja őt, függetlenül attól, hogy

rengeteg ellenpélda bizonyítja, magyarként is lehet érvényesülni.
Tehát a tanítási nyelv megválasztása
egyben identitásválasztás is. A kutatások
azt bizonyítják, hogy az alapiskola választása elsődleges identitástényező, fontosabb, mint a házasságtípus. Aki magyar
alapiskolába járt, az a saját gyermekét
is hajlamosabb magyar alapiskolába járatni, gyakrabban beszél vele magyarul,
még akkor is, ha vegyes házasságban él.
Aki viszont szlovák alapiskolát végzett,
gyakrabban íratja a saját gyerekét is szlovákba, hiába van magyar házastársa, és
az ő családján belül gyakoribb a szlovák
nyelvű kommunikáció is.
Az oktatás minősége nem meghatá
rozó tényező?
Szerintem az a minőségi oktatást kínáló alapiskola, amelyikben a gyerek jól
érzi magát, ahova szívesen jár, ahol megértik, amit mond, és ahol ő is ért mindenkit. Nem kell szégyenkeznie amiatt,
hogy más, mert más nyelvet beszél – így
tényleg a tanulásra koncentrálhat, és
jobban befogadja a tanultakat.
Manapság sok szó esik arról, hogy
az iskoláknak tudásközpontokká kell
válniuk, de ez nem új dolog, az iskolák
mindig is azok voltak. S ez mindig azon
is múlott, hogy kik tanítottak ott. A mi
oktatásügyünknek is vannak nagy egyéniségei. Vannak, akik a nyilvánosságot
is vállalva küzdenek a jó iskoláért, s
vannak, akik csendben végzik a munkájukat, és tanítványaik szeretetéből merítenek erőt. De az oktatásügy egyben
rendszer is, amelyet megfelelő, a mainál
nagyobb anyagi támogatásban kell részesíteni, mert befektetés nélkül megmaradni sem könnyű, hát még fejlődni.
Gálfi Mária
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… felelősek közt cinkos, aki néma…
(Rozsnyói üzenetek, 2013)

Mi, mindannyian, akik meghívattattunk, de nem választattunk ki. A
saját elhatározásunkból mondtunk le a
kiválasztásról. Ebben senkit nem lehet
okolni.
Időhiányra hivatkozva, felelőtlenségből, mi, mindannyian, tanítók,
tanárok, iskolavezetők, a szlovákiai közvélemény formálói.
Mi, mindannyian egy társadalmi alrendszer közkatonái vagyunk, akiknek
kötelessége ismernie a rendszer működését, funkcióit, szervező alapelvét.
Rozsnyó idei üzenete és meghívása nem
érint már meg bennünket. (Akkor mi,
ha ez nem?!) Szlovákiai magyar közoktatás?! Már bízni sem bízunk a megváltoztathatóban! Sokakat nem érint a
rendszer, mert az osztályteremből oly
messze van, olyan megfoghatatlan! S
kicsinyes mivoltunkban el sem hisszük,
hogy alakítói vagyunk a rendszernek
akkor is, ha elutasítjuk, ha lekicsinyeljük, ha elérhetetlennek hisszük.
De hiszen benne élünk! A munkánkkal
alakítjuk! Mindezt összességében tagadjuk?
A politikus csak azt hallja meg, amit
nagyon sokan és nagyon akarnak. Nos,
a szlovákiai magyar közoktatásnak nagyon gyönge a hangja, mert a rendszer
részesei majdnem némák. Erős hang
nélkül érdekérvényesítés nem létezik.
Ezt is tanulni kell! A fenti példa azt
szolgálja, hogy a rendszer bármilyen
működéséért mindannyian felelősek
vagyunk: vagy úgy, hogy elviseljük,
vagy úgy, hogy vitával alakítjuk. Ha
elviseljük, cinkosok vagyunk. Ha hallatjuk a hangunkat, tevőlegesen és tudatosan alakítjuk mindennapjainkat, a
holnapot.
Az idei rozsnyói közoktatási konferencia „nem” résztvevői ezt a rendszerismeretet utasították el. Azt a rendszert,
aminek mindannyian kétszeresen is részesei vagyunk. Egyrészt mint a szlovákiai közoktatás, másrészt, mint a szlo-

vákiai „magyar” közoktatás részesei.
Hogyan lehet rendszerismeret nélkül
dolgozni, hogyan lehet változtatást eszközölni azon, amit nem ismerünk?
Balatonszárszó a kommunista
években a másként gondolkodók zarándokhelye volt. Igaz, kevesen voltak
a meghívottak, még kevesebben a kiválasztottak, akik ott vitatták, formálták a
jövőt. Lillafüred a magyar pedagógusok
Balatonszárszója volt. Közel két évtizedig ott kaptak eligazítást a közoktatás résztvevői a jövőről. Lillafüreden
minden év novemberében zászlóbontás
volt: ott mondta meg az oktatáspolitika,
mi lesz a következő év prioritása, mire
készüljön a közoktatás részese. Ott valóban a kiválasztottak vettek részt a tanácskozásokon. Akiknek volt kérdésük
és mondanivalójuk, volt a vitában
tényszerű érvük a változás mellett vagy
ellen.
Az SZMPSZ rozsnyói konferenciája
hosszú időn keresztül a lillafüredi üzenetekből építkezett azzal a céllal, hogy a
szlovákiai közoktatást is eléri a változás
szele.
A Lillafüreden született gondolatok,
üzenetek Rozsnyón táptalajra leltek.
Rozsnyónak hazai viszonylatban kisugárzása van, s jó ebben a sugárban
energiákat kapni és adni.
2013-ban Rozsnyó alkalmat adott
arra, hogy saját előadógárdával saját
magunkról beszéljünk, kendőzetlenül,
hiszen magunk között voltunk. S rajtunk senki más nem tud segíteni, csak
saját magunk! Ha akarunk, ha van jövőképünk.
Voltunk Rozsnyón elegen, de mégis!
Hiányoztak az iskolavezetők, a közélet
formálói, a partnerszervezetek, akikkel
közösen gondolkodva lehet csak minőségi magyar iskolát teremteni. Hiányoztak azok az igazgatók, akik még
soha nem voltak Rozsnyón, mert a téma
őket szólította meg először. Hiányoztak
a szülők, mert csak velük közösen lehet
a holnapra készülni. Hiányoztak a szlovákiai magyar kulturális és politikai élet

képviselői, mert csak együtt vagyunk
képesek a kultúra átörökítésére, a hatékony képviseletre, érdekeink érvényesítésére.
Mitől is lett volna informáltabb,
gazdagabb a szlovákiai magyar iskola
vezetője, pedagógusa, ha részt vesz a
rozsnyói közoktatási konferencián?
Elsősorban attól, hogy képet kapott
volna az elmúlt 23 évnek a történéseiről, az azokat alakító döntésekről,
jogszabályokról. Nagyon tanulságos
ennek a rendszerváltás utáni 12 évnek,
illetve az azt követő (2002) tíz évnek az
elvi vonala. A közoktatás irányításának
lebontása csak 2002-ben következett
be, a tartalmi építkezés helyi jellege
mindmáig várat magára. Nos, nem a
törvény a hibás, mi, magunk vagyunk
képtelenek a magyar iskola jellegzetességében komolyan gondolkodni.
A konferencia előadói, a pódiumbeszélgetés résztvevői nyomatékosan
emelték ki a magyar iskolát meghatározó jegyeket. Vajda Barnabás ezt négy
pontban foglalta össze: 1. magyar nyelvű
oktatás, ami azt jelenti, hogy az anyanyelv eszköze a műveltség megszerzésének. A szlovák nyelv ne politikai
kegyként legyen jelen iskoláinkban,
hanem mint a többi, sajátos művelődési program részeként. 2. sajnos, ezek
a sajátos programok nem születtek meg
mind a mai napig. Ennek egyik oka
(ÁZ), hogy hiányoznak a segítő fejlesztő
intézmények, illetve hiányzik a kistérségi, iskolán belüli igény a szakmai fejlesztő műhelyek létrehozására. A 3. a
korszerű módszertani megújulás. A 4.
a magyar kulturális közeghez való tartozás megvallása, a pedagógus értelmiségi szerepének vállalása. A felvetésre
adott jó válaszok, a közösen kimunkált kistérségi, megyei stratégiák idővel
meghozzák a kulturális és oktatási autonómia megalkotására irányuló szükséges helyes válaszokat.
A pódiumbeszélgetés felvetette az
önkormányzati vs. állami iskolairányítás problémáját, ami egyben figyel-
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meztetés volt arra, hogy a demokrácia
az önkormányzatiság, a kézi vezérlés az
állami irányítás. Mindkettőt ismerjük:
az állami vonal nem a miénk, szemben
az önkormányzatisággal. Ezt a különbséget azért nagyon észben kell tartani.
Néha kicsinyességeink tévútra vezetnek
bennünket. A fürdővízzel nem kell a
gyermeket is kiönteni. Az állami irányítás visszasírása a visszarendeződés
felé vezet. A vita mindenben szükséges,
mert az a közélet alapja. De az önkormányzatiság a demokratikus állam
alapelve, vezéreszméje.
Gyurgyík László szociológus a
szlovákiai magyarság lélekszáma fogyásának okaként a riasztó mértékű
asszimilációt, az alacsony születési számokat, a nyitott migrációt (ami a szabad
munkavállalás eredménye) hozta fel.
Ami azonban minden felsorolás mögött
felsejlik: nincs pozitív énképünk, amin
változtatni kell.
Lampl Zsuzsanna szociológus a
szlovákiai magyarság iskolaválasztásáról két fontos dolgot közölt: a) az
érvényesülés és az iskola nyelve közötti
összefüggés elhanyagolható; b) a magyarság megvallását a cselekvés szintjére kell hozni. Azt csak hozzátenném,
hogy az akarati tulajdonságok megléte
vagy hiánya sokkal meghatározóbbak
egy cél elérése érdekében, mint bármi
más, esetünkben az oktatás nyelve.
Komzsík Attila, a nyitrai KF Középeurópai Kar dékánja a fiatal végzősek
munkavállalásáról megjegyezte, most az
a legfontosabb, a közösség meg tudja-e
fogalmazni jövőképét, melynek alapja a
„mindenkire itthon van szükség” gondolata.
A dékán úr megfogalmazta, jó
egy közösségbe tartozni, amilyen az
SZMPSZ is. Ha rajta múlik, jövőre a
nyitrai egyetemisták újból jelen lesznek
Rozsnyón, hogy ismerkedjenek a pályán lévő kollégákkal, találkozzanak a
gyakorlati problémákkal és készüljenek
azoknak megoldásra közös gondolkodás révén; a feladatra, mint jövendő
tanítók, tanárok, iskolavezetők, mint a
szlovákiai magyar közoktatás résztvevői
és alakítói.
A konferencia szombat délutánja a
közoktatás tartó pilléreinek változásába
engedett bepillantást. A. Szabó László
az oktatás irányítási funkciók áttekin-

tésével mintegy a közoktatás rendszerének összetevőit, elveit, értékeit, céljait
világította meg azzal a megjegyzéssel,
ha probléma van, akkor azt a funkciók
közötti konfliktusok, összeférhetetlenségek okozzák. A kapcsolatok viszont
egymást erősítik.
Andruskó Imre a szlovákiai magyar iskolahálózat alakulását, változását mutatta be. Napjainkban a demográfia apály elérte a középiskolákat
is. A 47000 kilencedikes tanulót 80 000
középiskolai férőhely várja. A középiskolák racionalizálása napjaink kérdése.
A Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának március eleji zsolnai tanácskozásán a polgármesterek kijelentették,
hogy az alapiskola racionalizálása általában befejeződött. Andruskó előadásában a pragmatikus (a pénznek rendeli alá az iskola jelenlétét), illetve az
idealista (minden településnek iskolát!)
szemléletet állította egymással szembe.
A két szemléletet a kulturális és oktatási
autonómia, az önkormányzatiság elvén
alapuló helyi és regionális tervezés rendezhetné megnyugtatóan.
Vetter János egyedi humorral mutatta be a közoktatás normatív alapú finanszírozása, az akkreditált képzések
pontgyűjtés (kreditvadászat) visszásságait, a fejlesztést nem szolgáló projektek eseteit. Mint a mesében, a kolbász minduntalan az orrunkra nő.
Vörös Mária az eltelt 23 év tartalmi
változásairól szólt nagyon sok szigorral.
Pozitív szemléletre szólította fel az iskolákat: a különböző iskolák fejlesztésének jó példáit tanulságul véve.
Morvay Katalin előadásában tételesen követte a változásokat, kommentálva azok pozitív, illetve negatív
hozadékát.
Hrbácsek Magdolna A PISA és a
Monitor mérésekkel kapcsolatban a
következőket mondta: a PISA-mérések
(kompetenciamérés) szignifikáns különbséget nem mutatnak a szlovákiai
szlovák és magyar iskolák között. Miért
is mutatnának, hiszen közoktatásunk
tartalmi elvei és módszerei mindenkit
egyaránt kötnek. A Monitor a jövőben
kompetenciákat fog mérni a Bloomtaxonómiát figyelembe véve. Ebben
a kijelentésben az az elkeserítő, hogy
előbb az iskolákat meg kellene tanítani kompetenciákat fejleszteni, hogy

később mérni lehessen az eredményt.
Csapó Benő szegedi professzor tavaly
Rozsnyón felajánlotta a magyarországi
online-méréseket, melyek eredményeire nem kell éveket várni, azonnali
visszajelzést kap gyermek és pedagógus
a fejlesztendő területek állapotáról.
Vasárnap Fodor Attila előadásában
a szlovákiai magyar közoktatás jövőképéről kijelentette, hogy stratégia
nélkül nincs szlovákiai magyar közoktatás. Míg általában a közoktatás az
oktatásirányítás feladata, addig a szlovákiai „magyar” (mert nincs ilyen!)
közoktatás, melyben az állam rendszer
szinten nem érdekelt, mindannyiunk
feladata, gondja. Az előadó felsorolta
mindazt a képviseletet, ami a szlovákiai
magyar közoktatást formálhatja, amely
felelős a „magyar” jelzős szerkezet létrehozásáért. A megoldást az önkormányzati, illetve az oktatási önrendelkezés
kiépítése adja. Szarka László Fodor
Attila gondolatait erősítette azzal a javaslattal, hogy a magyar iskolák parlamentje közösségi és szakmai képviselet
megteremtené az oktatási autonómia
alapját.
Rozsnyóra mindenkinek el kell
jönnie, de a kezdő pedagógusoknak
mindenképpen, mert Rozsnyó a közösségbe tartozásról és a jövő tervezéséről
szól – zárta gondolatait Fodor Attila.
Rozsnyó legizgalmasabb üzenete
2013-ban az volt, hogy mozgósított a
szlovákiai „magyar” közoktatás stratégiájának megfogalmazására, illetve
megmutatta, kinőtt egy előadógárda,
amelyik tényszerűen, átgondolva, a
jövőre fókuszálva készen áll stratégiát
alkotni, a közoktatásról komolyan gondolkodni, tervezni, fogalmazni, cselekedni.
Hát ezért volt érdemes Rozsnyóra
eljönni és a szlovákiai „magyar” közoktatásról eszmét cserélni, vitatkozni.
Jó volt újra gondolkodó, jövőt tervező,
felelősségteljes, komoly emberekkel
találkozni, az érdemeseket ünnepelni,
a „szavak rengetegéből” meghallani a
legfontosabbat: a cselekvésre, a tettekre
hívó szót. Azt gondolom, az eltelt 23 év
fejlesztő munkájának eredménye most
köszönt vissza.
Ádám Zita
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KISISKOLA

A KARSZT ÖLÉN
A Gömör–Tornai-karszt területén, a
Kecsői-karrok védelmet nyújtó ölelésében
fekszik egy magyar falu, Kecső. A település
az UNESCO Világörökség helyszínén található, az ENSZ 1995-ben a világörökség kulturális részévé nyilvánította. A karsztra jellemző tájszerkezet, a felszín – és a felszín
alatti képződmények – lenyűgöző formavilága páratlan természeti értéket képvisel
ezen a területen, amely 2002 óta nemzeti
park.
A Kecsői Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 1–4. évfolyamával általános műveltséget megalapozó intézmény, mely 2002-től
jogalanyisággal nem rendelkezik. Az iskola
fenntartója Kecső község.
A kecsői iskola kezdetét illetően kevés
forrás áll rendelkezésre. A községnek 1397ben már plébániája van, erről azonban írásos
emlék nem található. Az iskola épületét
1886-ban építették. Az iskolára vonatkozó
első írásos feljegyzés – az iskolanapló által –
az 1910-es évbe kalauzolja vissza olvasóját,
a Kecsői Római Katolikus Iskolába, melyet
a következő évben építettek újjá. Az építkezést a katolikus egyházközösség és a katolikus hívek támogatásából valósították meg.
Mind az egyház, mind az iskola a csoltói plébániához tartozott, mely 1919-ig a putnoki
esperesi körzethez volt csatolva.

Néhány évtizedet előre ugorva az
időben, fontosnak tartom megemlíteni az
1964-től 2000-ig tartó időszakot, amikor az
iskola élén Szcsuka József iskolaigazgató állt,
akinek munkássága, szakmai elhivatottsága
meghatározó változást hozott Kecső életébe. Céltudatos, alaposságot igénylő munkájával, példás életvitelével meghatározó
személyiségévé vált falunk közösségének. Az
általános iskola kezdő szakaszában meghonosított munkásságával látásmódjának, tudásának a továbbadására, a magyar identitástudat kialakítására törekedett. A faluközösség tradicionális, hagyományőrző nevelésében teljes mértékben részt vett, irányítójává vált a népdalok, a néptánc, népszokások, színjátszás, irodalom, zene terén
egyaránt. Tudatában volt annak, hogy a kultúra művelése nem csupán önfeledt szórakozás, hanem az életre való felkészülés egyik
módja, egyben a gyermek művészi hajlamának kibontakoztatója, a társadalomba illeszkedésnek tanulóiskolája is. Szcsuka József, akivel kapcsolatosan személyes élményeim is vannak, mert az ő tanítványa lehettem, megítélésem szerint a magas követelményszintű, színvonalas oktatói munkássága, erős elkötelezettsége által a kultúra terén értékrendet honosított meg falunkban. Az ő igényessége volt a felté-

tele annak, hogy a keze alól kikerült tanítványai valamennyien megállták, megállják
a helyüket az életben, a munkájukban. Ő
ébresztett rá bennünket, hogy amit hagyományként kaptunk egyszerre volt szellemi
(számomra szakmai is) kulturális és világnézeti örökség. Kívánom, hogy nyugdíjas napjait a megérdemelt pihenés és jó egészség
övezze!
2000 szeptemb eréb en ga zdas ági
okokból az iskolát a helyi óvoda épületébe
helyezte át az akkori vezetőség, ahol 20 m2
nagyságú teremben, 9 tanulóval kezdtem
a tanévet szülőfalum kisiskolájában. Nem
a helyiség a fontos, hanem a munka minősége, ami benne folyik – biztattam akkori
önmagam, amely állításom mellett ma is kitartok, még a gyakori nehézségek és létbizonytalanság ellenére is. A tanításba vetett
hitem, és elszántságom a nehéz körülményeket megcáfolva: a mi kisiskolánk sikeresen működik, és jó eredményekkel büszkélkedhet tudásban, irodalmi, énekes tehetséggondozásban egyaránt. Minden nap
gazdagít bennünket tudásban, lélekben, így
mottónk a jóság és a szeretet! Iskolánk célja,
hogy a tanulók szívesen látogassák az intézményt, ahol a tanulás aktív részeseivé
válhatnak. Demokratikus légkörben tanulhatnak, humánus bánásmódban részesülve.
Örömmel, bizakodással tölt el, ha a mindennapi életben igényességgel, tudással, értékekkel találkozik az ember. A jó iskola értékeket közvetít a tanulóinak. A családban
megszerzett tudáskészlet, amely után a
gyermek az óvoda, majd az iskola közösségének tagja lesz, további téren gazdagodik.
Ebben a kis közösségben érvényre jutnak
a közös célok és érdekek, a szabad döntés
joga, a demokrácia szabályrendszere, a megbecsülés és a szeretet, a cselekvőképesség,
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a különbözőségek gazdagító hatása. A gyerekek nemcsak a tanítójuktól, hanem egymástól is tudnak tanulni. Ez különösen
akkor igaz, ha a gyerek saját fejlettségi szintjénél jobb, értelmesebb társakkal van együtt
nap mint nap. Négy évfolyam együttműködése, működtetése nem egyszerű feladat. Az
eredményes tanulás, fejlődés nemcsak (és
talán nem is elsősorban) intellektuális képességek függvénye. A tapasztalatok alapján
sokkal inkább a tanuló belső indítékaival, kíváncsiságával, ambíciójával, szorgalmával,
akaraterejével, és az önmagáról alkotott elképzelésével van összefüggésben. Iskolánk
mindent megtesz, hogy a rá bízott tanulók
adottságai, munkaszeretete, szépérzéke, toleranciája optimálisan fejlődjön, és az önzetlen cselekvés gazdagító hatása formálja
őket egyéniséggé.
Nálunk minden tanítási nap énekszóval
és kölcsönös jókívánságokkal indul. Gyermekközpontú szemlélettől vezérelve igyekszem olyan légkört teremteni, amelyben
minden tanuló biztonságban és jól érezheti magát, híve vagyok a nyitott szellemiségű, családias légkörű iskolai nevelésnek.
Gyakran megesik, hogy tanító néni helyett
anyukának szólítanak, ilyenkor mindig jót
mosolygunk a nyelvbotláson.
A nyelv önvédelmének fő bástyája az iskola, az anyanyelvi nevelés – sárospataki irodalomtanárom mondta ezt egy előadása
során, amit akkor, ott a magamévá tettem.
A kisiskolások olvasás iránti érdeklődésének
felkeltésére komoly figyelmet fordítok az
anyanyelvi alapozás során. Az órákat igyekszem módszertani ötletekkel színesíteni,
úgymond játszva tanulni. Az innen kilépő
tanulók mindegyike megtanul folyékonyan
olvasni, szövegértési problémák nélkül.
Interaktív táblánk ugyan még nincs, de
a hagyományos tábla mindig új információkkal, tudásanyaggal várja a tanulókat,
akiknek belülről fakadó természetes motiváltságukra építve igyekszem lerakni, alakítani, rögzíteni a tanuláshoz való pozitív
hozzáállásuk alapjait. Minden gyermekben
a siker érzésének a rendszeres megtapasztalásával erősítem az önbizalmát, munkaszeretetét.
A modern informatikai eszközöket –
számítógép, internet – rutinosan használják
a tanulók, az angol nyelv tanítása már 2008
óta biztosítva van iskolánkban. Az iskolai
év gyorsan eltelik, mert a kulturális programunk annyira sűrű, hogy szinte kéthavonta
új műsorral készülünk az egymást követő
hagyományos iskolai vagy községi rendezvényekre, ünnepekre.
Gyökeret vert gondolkozásunkban a természettel közeli, harmonikus kapcsolat ki-

alakítása. A közeli természet által nyújtott
lehetőségek kihasználása annyira gazdag és
sokrétű. Az erdő sajátos légkörének, a környezet hangulatának, sokszínűségének,
szépségének a felismertetésével, észrevetetésével a természet védelmére és szeretetére is
nevel. A Kecsői-karrok, a karsztvidék különleges kőalakzatainak területén még fokozottabban érvényesül az élő és az élettelen természet kapcsolatának a felismerése, a terepi
tájékozódási képesség finomítása.
A helyi adottságok révén az óvodából az
iskolába való átmenet nálunk szinte zökkenőmentes.
Tényleges ismeretünk van egymás munkájáról az óvoda pedagógusával. Személyes és szakmai kapcsolatunk, egymás kölcsönös tisztelete kedvezően befolyásolják

munkánkat és együttműködésünket. Sokoldalúan felkészített, rendre és rendszerességre nevelt elsősök jönnek az iskola első
osztályába. Ahol az alapozó szakasz módszeres felépítése, gyermekközpontú szemlélete meghatározó tényezője későbbi sikerességüknek, eredményességüknek. A szülők
hozzáállása az iskolai munkához, az otthoni
felkészüléshez példaértékű, összefogásukkal
az iskola megmaradását szorgalmazzák. Köszönjük a helyi önkormányzatnak, hogy a
kisiskolát fenntartja, így helyben, fárasztó
utazgatás nélkül tanulhatnak az alapiskolás
gyerekek, a családok életét is megkönnyítve
ezzel is a mai rohanó, feszültségekkel teli világunkban.
Kovács Erzsébet, igazgatónő
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Médiasztár 2013
QQ Elmélyült munkában a jövő újságírói
A mindennapi tanulás mellett a diákok számára a tanulmányi versenyek
adnak lehetőséget a kibontakozásra, sikerélmények átélésére. A hagyományos
természettudományi, irodalmi, történelmi
és sportversenyek sorát a gútai Magyar
Tannyelvű Magán Szakközépiskola egy
olyan vetélkedővel bővítette, amely még
a hazai versenyek listáján nem volt. Négy
évvel ezelőtt az új dolgokat kezdeményező iskola meghirdette a Médiasztár
elnevezésű diákújságíró versenyt.
Az újságírás, lapszerkesztés a diákok
alkotókészségét kiválóan fejleszti.Olyan
hasznos tapasztalatokat és tudást szereznek a tanulók egy iskolaújság összeállításakor, amelynek ma különös jelentőségük van. Gyakori példa, hogy egy
szervezet fantasztikus dolgokat csinál,
de amíg azt nem dokumentálja és publikálja, addig alig tud róla valaki. A média
ereje és jelentősége a mai társadalomban
egyre nagyobb, és fontos, hogy már a diákok tudatosítsák a média által kínált lehetőségeket, és felismerjék annak veszélyeit és buktatóit is.
A IV. Médiasztár diákújságíró verseny
levelező fordulóiba idén közel 90 iskolából
érkeztek megoldások hazánkból, Magyarországról és Erdélyből. Kategóriánként a
10 legsikeresebb diák meghívást kapott
a 2013. március 27-én megrendezett
döntőre. A háromfordulós verseny igényes
feladatait ügyes rátermettséggel oldották
meg a diákok, híreket szerkesztettek, riportot és tudósítást írtak, ismeretfelmérő
teszteket töltöttek ki. Külön élmény volt
a versenyzők számára, hogy a zsűriben
a szlovákiai magyar sajtó ismert egyéniségei foglaltak helyet. A szakmai értékelő
bizottság tagjai voltak Molnár Norbert,
az Új Szó főszerkesztője, Csóka Gábor
újságíró, Cs. Liszka Györgyi, a Vasárnap
főszerkesztője, Ürge Tamás, a Pátria rádió
szerkesztője, ifj. Batta György, a Komáromi Lapok főszerkesztője, Bárány János,
a Szabad Újság szerkesztője és Szénássy

Tímea, a Delta hetilap szerkesztője. A
zsűri tagjai közt volt még Szabó Lantódi
Andrea, a gútai Corvin Mátyás Alapiskola
tanára, Szanyi Mária, a Pedagógusfórum
szerkesztöje, Hanesz Angelika, az SZMPSZ
és Szabó Szokol Katalin, a gútai Magyar
Tannyelvű Magán Szakközépiskola képviseletében. A szakmai értékelés közben sok
hasznos tanács hangzott el a publicisztikai
stílusjegyekről, a fogalmazásmódról, az
ötletek megfelelő megközelítéséről. Kategóriánként az év diákújságírói lettek:
I. kategória
(alapiskolák 5–7. évfolyama)
1. Hozák Bettina – Tarczy Lajos
Alapiskola, Hetény
2. Kozmér Barbara – Széchenyi István
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és
Óvoda, Felsőszeli
3. Horváth Viktória – Corvin Mátyás
Alapiskola, Gúta
II. kategória
(alapiskolák 8–9. évfolyama)
1. Rancsó Máté – Tarczy Lajos
Alapiskola, Hetény
2. Šesták Krisztina – Almágyi
Alapiskola, Almágy
3. Mátyás Eszter – János Zsigmond
Unitárius Kollégium, Kolozsvár

III. kategória (középiskolák)
1. Puchla Nikolett – Kodály Zoltán
Gimnázium, Galánta
2. Ábrahám Dominika – Magyar
Tanítási Nyelvű Magángimnázium,
Dunaszerdahely
3. Tárnok Viktória – Magyar
Tanítási Nyelvű Magángimnázium,
Dunaszerdahely
Az év iskolaújságja:
Bojler – a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola diáklapja, Kassa
A gútai Magán Szakközépiskola kiváló inspiratív környezet egy ilyen alkotó
verseny megrendezéséhez. Aki először jár
ott, nehezen hiszi el, hogy ilyen is lehet
egy iskola. Szokol Dezső iskolaalapító
tulajdonos és Majer Péter igazgató együtt
köszöntötték a résztvevőket az iskola Oszlopgalériájában, ahol az iskola diákjainak
munkáiból egy különleges kiállítást is
megcsodálhattunk.
Az iskola épületének megtekintése is
élmény, a kedves helyi diákok és tanárok
büszkén mutatták be szaktantermeiket,
az ólomüveg és a tűzzománc készítő műhelyeket, valamint az új képzőművészeti
műtermeiket.
A kiváló szervezést Bálint Katalin tanárnő fogta össze, a feladatok összeállításában és a levelező fordulókra beérkezett
munkák javításában Cseri Ilona, a Médiasztár megálmodója, az iskola egykori tanára volt segítségére. Az idei résztvevők
biztosan jövőre is igyekeznek majd eljutni a Médiasztárra, amely Szokol Dezső
bejelentése szerint még két újdonsággal
bővül: a jövőben meghirdetik a hangos
és a képes média kategóriákat is, tehát a
videó és hangtechnika teszi majd izgalmasabbá a versenyt.

Hanesz Angelika

QQ Balról jobbra: Bálint Katalin, Szokol Dezső, Szokol Erzsébet, Majer Péter és Cs. Liszka Györgyi

Évforduló n Pedagógusfórum 15

A „Veronika“ Zeneprojekttel ismerkedtek meg az óvónők
Feleden és Rozsnyón
Március 20-án, Feleden, majd ez követően 21-én, Rozsnyón az SZMPSZ Rimaszombati RPK, valamint a helyi területi választmányok szervezésében közel 80 óvónő – köztük
20 óvónőképzős Losoncról – ismerkedhetett
meg azzal a nemzetközi projekttel, melyet öt
ország, Anglia, Felső-Ausztria, Franciaország,
Hollandia és Magyarország elméleti és gyakorlati szakemberei dolgoztak ki. Az előadó,
Nagyné Szabó Erika a „Veronika” Zeneprojekt
magyarországi gyakorlati szakembere Pécsről
érkezett hozzánk, hogy megismertesse a „Veronika” Zeneprojekt elméletét és gyakorlatban
való alkalmazását.

Q Q 		Felszabadultság és felhőtlen jókedv
jellemezte az egész napot
A Veronika Zeneprojekt kidolgozásának
gondolata UrsulaFitzinger osztrák zeneterapeutától származik, aki évekkel ezelőtt zeneterápiás és zenepedagógiai módszerekkel kezelt
egy súlyos, halmozott fogyatékkal született
kislányt. Hosszas fejlesztő munka után a zene
hatására a kislány emocionális megnyilvánulásokat kezdett produkálni. A zene, a dallam a
ritmus maradt végül a kislány egyetlen öröme.
Ő volt Veronika. A gyermek halála után Ursula
tapasztalatai alapján kidolgoztak egy projektet, mely felöleli a sajátos nevelési igényű,
hátrányos helyzetű és más okokból akadályozott fejlődésű gyermekek személyiségfejlesztését zenepedagógiai módszerek alkalmazásával, s melyet a sérült kislány emlékére „Veronika” Zeneprojektnek nevezett el. Ez akár egy
megható mese is lehetne, de azóta a Veronika
Zeneprojekt nemzetközi elismerést nyert, és
egyre többen alkalmazzák, nemcsak a sérült
gyermekek fejlesztésében, hanem a mindennapos használatban.Célja a gyermek képességének és készségének komplex fejlesztése.
Elve a játékosság, fokozatosság, egyszerűtől a
bonyolultig, a sikerorientáltság, így a mozgás
mindenki számára élménnyé válik. Nincs deficit, nincsen megfelelési kényszer, csak adott,
derűs légkör, melyben mindenki jól érzi magát.

Módszerei a zene, zenehallgatás, zenefeldolgozás, játék, játékosság, tánc, testkontaktus,
orientált mozgáspedagógiai módszerek, elementáris drámajátékok, ritmikus hangzásgyakorlatok testhangszerekkel és hangszerekkel,
hangulatfestés szóban, képben, relaxációs gyakorlatok. A „Veronika” Zeneprojekt hitvallása, hogy a zene egy folyamat, amelyben mindenki megtalálja kifejezésmódját, mindenki
számára azt nyújtja, amire saját individuumának szüksége van. A Veronika Zeneprojekt
újszerűségét, egyediségét a filozófiája tükrözi,
mely központba helyezi magát a gyermeket a
maga összetéveszthetetlen egyediségével és a
benne rejlő tehetség kibontakoztatásának lehetőségét. Ugyanazokat a jogokat nyújtja a
pedagógiai fejlesztés és az individuális fejlődés
terén, megszünteti a sérült és nem sérült elkülönítését.
Nagyné Szabó Erika rövid elméleti ismertető után aktív munkára fogta az óvó néniket. Rengeteg kellék került elő, ritmusütők,
kendők, labdák, kavicsok, fejdíszek, nagy méretű ernyő és egyéb kellék, valamint egy CD
amely a Veronika Zeneprojekt összeválogatott hanganyagát tartalmazza. A gyakorlott
és leendő óvónők maguk is megtapasztalhatták a mozgás és zenélés során az improvizációs gyakorlatok, hang- és hangzás gyakorlatok, drámai és nonverbális játékok, táncok,
feszültségoldó gyakorlatok felszabadító hatását. Gyakorlatban ismerhették meg az ismerkedő, köszöntő játékokat, a téri orientációt fejlesztő testkontaktust, orientált moz-

Q Q 		Bódi Katalin, a Rimaszombati TV
elnöke üdvözli a jelenlévőket és az
előadót, Nagyné Szabó Erikát.

Q Q 		A különféle eszközök színesítették
a játékot
gásos játékokat. Gurítottak varázslabdát egymásnak, játszottak lufifújóst lufi nélkül, ültek
Balázs-ballonon, utaztak. Képzeletben jártak
a vadnyugaton, megismerkedhettek a lassú és
rohanó emberek hazájával, váltak elefánttá,
kisegérré vagy léggyé. Voltak indiánok, tengerészek, robotok és tündérek, de még sorolhatnám a rengeteg számunkra, felnőttek számára is érdekes, izgalmas játékot. Közben a
„szakember” sem pihent, mert az egyes bemutató után élvezettel konstatálták, mennyi fejlesztési lehetőség rejlik egyik-másik tevékenységben, játékban.
Minden részvevő nevében kijelenthetem,
hogy mindannyian temérdek élménnyel, ötlettel gazdagodtunk, érdekes és hasznos információkat szereztünk. Erika asszony többször hangoztatta, hogy az egynapos képzés
valójában csak ráhangolódás, kedvcsinálás,
az egész módszer elsajátítása legalább egy
hetes intenzív képzést igényel. Megtudhattuk
tőle, hogy Magyarországon az érdeklődők a
képzését 2004-től 40 órás akkreditált tanfolyamon végzik, mely mai napig a legnépszerűbb képzés az óvodapedagógusok, gyógypedagógusok körében. Az elmúlt évek során
a zeneprojekt alkalmazása az óvodai csoportokban a gyermekek igényeinek megfelelően
tökéletesedett, zenés játékai tovább fejlődtek,
alkalmazkodtak a nevelési területek feladataihoz, beilleszthetőkké váltak és az óvodapedagógusnak lehetőséget ad arra, hogy egyéniségét, kreativitását, improvizációs képességét
a nevelő munka során a zeneprojektbe beépítse – ezáltal válik saját, egyéni módszerévé.
Szlovákiában elsőként a losonci „magyar”
óvodában vezették be a programot és több
mint egy éve sikeresen alkalmazzák. Gyetvai
Judit a tavaly áprilisban Losoncon megrendezett szlovákiai óvónők egyesületének konferenciáján szakmai műhely keretében adott
némi ízelítőt szlovák kollegáinak. Ennek hatására a projekt szlovákiai akkreditációján gondolkodnak. Jelenleg ezzel kapcsolatban a feltételek egyeztetésén dolgoznak.

Hajnovič Gabriella
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A megértés hídjai
Lapos József műegyetemi tanár
A reimsi városi tanács egykor azt a feladatot adta a templomtervezőnek, hogy
olyan merész katedrálist emeltessen,
amely miatt őrültnek tartja majd őket az
utókor. A megbízatás olyannyira sikeres
volt, hogy építés közben a fő boltív kétszer beomlott, mire megtalálták azt a
módot, hogy behelyezhessék a zárókövet. A gótika legjelentősebb alkotásaként számon tartott építészeti remekmű
– az emberiség épített világörökségének
ékköve – immár nyolcszáz éve hirdeti a
szárnyaló fantázia és a tökéletes szakmai
tudás dicséretét.
Ahhoz, hogy egy műtárgy egyben maradjon, ellen tudjon állni a természeti csapásoknak, sőt nem ritkán az ember pusztító szándékának, olyan szerkezeti elemekből, megfelelő módon kell létrehozni,
hogy minden körülmények között szolgálni tudja eredeti célját. Ehhez a tervezőnek a laikusok számára keveset mondó,
de annál fontosabb tudományágat, a statikát kell ismernie. A statikusokról egy
dolgot mindenképp tudni kell: azok közé
tartoznak, akik minden alkalommal a bőrüket viszik a vásárra. Ha az általuk tervezett épület összeomlik, híd leszakad, torony ledől, patetikusan fogalmazva: a fe-

jükkel fizetnek érte. Hálátlan feladat?
Óriási kihívás? Emberpróbáló, csodálatra
méltó tevékenység? Héroszi munka? Valamennyi kérdésre egyetlen válasz adható: igen. Ezért is érdemes megismerkedni e jeles hivatás egyik kulcsszereplőjével, akinek tevékenységéről már most
is tudjuk: az általa tervezett műtárgyak
talán egy-két évszázaddal is túlélnek
valamennyiünket.
Oly kevesen vagyunk, és mégis oly keveset tudunk egymásról. A véletlen hozta,
hogy Lapos Józsefet két évtizeddel ezelőtt megismertem: a közszolgálati televízió felügyelőbizottságában lettünk harcostársak, igyekezvén a kisebbségi adásokat bővíteni. Nemcsak a magyart: valamennyi nemzetiségét és etnikai csoportét. Rövid, alig kétévnyi együttműködésünk eredménye ma a képernyőn látható: lett adásuk a németeknek, horvátoknak, cseheknek, bolgároknak, romáknak, zsidóknak, de még a hazai vietnamiaknak is. Csak egy dolog nem sikerült: bővíteni a megalázóan kevés magyar
adást. Az is a hazai politika diszkrét bájának része, hogy arányszámunkhoz képest hússzor kevesebb adásidő áll a rendelkezésünkre. Viszont műsoraink szlovák

Q Q A Ľudovít Fulla Galéria merész függő szerkezete

feliratozását – jóval a nyelvtörvény megszületése előtt – a javaslatunkra fogadták
el. Jó okunk volt rá: hadd tudja meg az
ország többségi lakossága, nem ellenségükként élünk, dolgozunk, alkotunk a
szülőföldünkön. E szomorú-szép és sajnálatosan rövid küzdelem idején ugyan
tudtam, hogy Lapos József nemcsak egyetemi oktatóként, de tervezőmérnökként
és szakértőként is fontos feladatokat teljesít, viszont – meg kell vallanom – tevékenységének jelentőségével nem voltam
tisztában. Emiatt is külön öröm számomra,
hogy közelebbről megismerhettem.
Meglehetősen szerencsétlen korban,
a második világháború hajnalán, 1939.
január 22-én látta meg a napvilágot a
felső-csallóközi Kismagyaron. Amiből
eleve következett, hogy iskolai tanulmányainak kezdete a magyarüldözések idejére esett. Egy év késéssel, 1946-ban, a
kor sajátos viszonyainak megfelelően: a
színmagyar falu szlovák alapiskolájában
kezdte meg tanulmányait. A későbbiek
folyamán – amint megnyitották a magyar
anyanyelvi tanintézményeket – a szomszédos Nagymagyaron már magyar iskolában folytatta. 1958-ban érettségizett a
losonci magyar építőipari szakközépiskolában, ahonnan az egykori Szlovák Műszaki Főiskola építőmérnöki karára vezetett az útja. Kitűnő alapokkal indult a losonci szakközépiskolából, és már végzős
diákként belekóstolt a későbbi tevékenységét meghatározó tervezési feladatokba: diplomamunkájának témája a
Dunán átívelő, a mai Apollo híd helyére
tervezett szerkezet megtervezése volt.
Ekkor még aligha gondolta, hogy a később a város valamennyi hídjának tervezésében vagy helyrehozatalában része
lesz. Kitűnő minősítésű oklevelét 11 szemeszter elvégzése után, 1963 decemberében vehette át.
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A múlt század hatvanas éveiben a
végzős hallgatókat – a kor viszonyainak
megfelelően – központi utasítás alapján
helyezték el. Lapos Józsefnek nem egészen egy évig az épp épülő Slovnaft kőolaj-finomító építésében jutott feladat.
Ő viszont az alkotó munka mellett tudásának gyarapítására és átadására is vágyott. Szerencséjére a következő évben az
akkor még Műszaki Főiskola, ma Pozsonyi
Műszaki Egyetem pályázatot írt ki az Acélés Faszerkezetek Tanszék tanársegédi állására, amelyet megnyert. A tanszékre kerülve, fiatal mérnökként is szerencsésnek
mondhatta magát, hiszen számos munkatársával részt vehetett a későbbi tevékenységét is meghatározó pozsonyi ferdekábeles, 303 m fesztávolságú nagy Dunahíd számítási feladataiban, amit akkortájt túlnyomó részben még csak mechanikus számítógépekkel végeztek. Ma már
elmondható, hogy akkor ez volt a Duna
legnagyobb fesztávolságú hídja, mivel
egyetlen mederpillér nélkül áthidalta az
egész folyót, és külföldi szakmai körökben
is nagy figyelmet keltett, elsősorban a híd
főtervezőinek Arpád Tesár és Jozef Lacko
professzoroknak köszönhetően.
Fokozatosan végigjárta a szakmai
ranglétrát: 1976-ban megszerezte a kandidátusi fokozatot – a mai PhD megfelelője, 1988-ban docens, 2005-től egyetemi tanár. Pedagógiai tevékenysége mellett két monográfiát, tizenhat egyetemi
jegyzetet publikált, közöttük németül is.
Hetvenkét diplomamunka vezetőjeként
tartják őt számon, öt doktorandusz hallgatót készített fel sikeresen.
Tanári filozófiáját arra alapozza, hogy
kényszerrel aligha tölthető a tudás a diák
fejébe. Saját szavaival élve: „A lovat el
lehet vezetni a kúthoz, de nincs módszer
arra, hogy rávegyük az ivásra”. Az érdeklődő diákokat mindig nagyra értékelte.

Q Q A gútai Kis-Duna híd

Tudását örömmel osztotta meg velük, de
kényszerrel nem akart – úgysem tudott
volna – senkit rávenni, hogy megtanulja,
ami nem érdekli.
Fontos szerepet tulajdonít az ismeretek
megszerzésének, viszont az amatőr önművelésnek pontosan ismeri a határait, amit
a maga fanyar módján ekképp fogalmaz
meg: „Aki saját magának a tanára, annak
nagyon hülye tanítványa van”. Ez utóbbi
aligha vonatkozik rá: ismeretei széles köre
arról tanúskodik, hogy az önművelés területén is a jelesek közé tartozik.
Kutatói tevékenységének keretén
belül az acélszerkezetek és az acél és vasbetonból épülő együttdolgozó, ún. öszvér
szerkezetek tervezésének kérdéseivel is
sokat foglalkozott, és e témában sikeres
munkákat publikált. Tudományos szakértőként csaknem száz épületszerkezet
és híd tervezésében, illetve felújításában
vett részt. Ezek közé tartozik a rózsahegyi
Ľudovít Fulla Galéria acélszerkezetének
tervezése (1966), a pozsonyi Új híd statikai
számítása (1965–1970), a gútai Kis-Duna
híd szerkezetének felújítása (2006). De
részt vett a Kralupy nad Vltvavou csőhíd
és a pozsonyi – jelenleg már lebontott –
Ondrej Nepela stadion tetőszerkezetének,
akárcsak az új Apollo híd területfoglalási
tervének kidolgozásában is.
Kutatói és pedagógiai tevékenységének elismeréseképpen a Pensylvaniai
Lehigh University Structural Stability
Research Council tagjaként és a Slovak Journal of Civil Engineering kiadvány szerkesztőbizottságában, a Szlovák Mérnöki
Kamarában, valamint több szakmai szervezetben fejtett ki tevékenységet.
Széles látókörű értelmiségiként természetesnek tartja, hogy a diák alapvető ismereteit az anyanyelvén szerezze meg.
Eközben érthetetlenül áll az olyan jelenségek előtt, hogy egy európai államban,

amely az Európai Unió és a NATO tagja,
hogyan lehetséges a kisebbségek nyelvhasználatának korlátozása. Természetesnek tartja – mint a többi, nemcsak létező, de gondolkodó lény is – a kölcsönös
tiszteletet, mások anyanyelvének megbecsülését.
A kívülálló azt gondolná, hogy Lapos
József, túl a hetvenedik életévén már
csendes visszavonultságban tölti napjait.
Talán képtelen lenne rá: a munka az igazi
éltető eleme. Mostani élete egyik legszebb
feladatának a remélhetőleg hamarosan elkészülő két új Ipoly-híd tervezését tartja,
amelyet a budapesti UVATERV irodával
közösen végez. Ezzel nemcsak szimbolikusan, de a fizikai valóságban is sikerül ös�szekötni a szétszakított nemzetrészeket,
kapcsolatot teremteni magyarok és magyarok, magyarok és szlovákok között.
Lapos József a lélektől lélekig ívelő
képzeletbeli hidak kiépítéséért is megtesz minden tőle telhetőt. Ehhez egykori,
tömegkommunikációval kapcsolatos tapasztalatinak eredményeit is kamatoztatja: a Mária Rádió hazai elnöke. A hatvannégy országban sugárzó, az emberek
hitéletével, az ember és társadalom etikai
kérdéseivel, a szegények, elesettek, a társadalom perifériájára szorultak megsegítésével foglalkozó hazai műsorokat egy
lelkes kis komáromi csapat készíti, amel�lyel hozzájárul a rádió műsoraihoz. Ezzel
válik számára és számunkra is kerekké a
világ: európai szintű műszaki szakemberként immár fél évszázada tervez, ellenőriz
szerkezeteket és hidakat, amelyek még
számtalan generációt köthetnek össze a
szó fizikai értelmében, a lélek, a hit hídjainak építésével szolgálja nemzetét és az
erkölcsökben, hitben, igazságban élő valamennyi embert szerte a világon.

Ozogány Ernő
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545 évvel ezelőtt történt

Mátyás háborúja a csehek ellen
„Cseh királyra s országára támada had ennek utána. Ösztönözték erre
a királyt a római pápa s római császár. Religio volt pretextus alatt. Nem
tudom, miképpen kell dicsérnünk azt az expedíciót, igazságárul nem,
annál inkább nem szükségéről.”
(Zrínyi Miklós: Mátyás király életéről való elmélkedések)

Az V. László király által rabságba vetett,
majd Prágába hurcolt Hunyadi Mátyás, a
Habsburg-házból származó, fiatalon elhunyt uralkodó helyébe lépett, előbb kormányzónak, rövidesen pedig királynak választott Podjebrád György fogságából csak
úgy tudott kiszabadulni, hogy frigyre lépett annak lányával, Kunigundával – akit
a magyarok Katalinnak neveztek. A távollétében 1458. január 24-én királynak választott Mátyás csupán ezen az áron foglalhatta el a magyar trónt egy hónappal később.
1464 februárjában azonban Katalin királyné gyermekágyi lázban 15 évesen elhunyt. A magyar-cseh viszony pedig fokozatosan elmérgesedett. A magyar király felrótta egykori apósának, hogy az
nem támogatta őt megfelelően III. Frigyes német-római császár ellenében. Tovább súlyosbította a helyzetet, hogy többször is cseh csapatok törtek be Magyarország területére, ám ezek megfékezésére
Mátyás sógora, a morvaországi helytartó,
Podjebrád Viktorin semmit nem tett.
Az 1460-as évek közepén Podjebrád
György komoly konfliktusba került a
Szentszékkel is. A mérsékelt huszitákkal,
a kelyhesekkel szimpatizáló morva főúrból lett cseh király 1458. március 2-án
történt megválasztása alkalmával ígéretet
tett a pápának, hogy a huszita eretnekség
minden fajtáját kiirtja. Ám a csehek nagyobb része szimpatizált a huszitizmussal,
így Podjebrád az ígéretét nem tartotta be.
Ezzel magára haragította a római katolikus
egyház fejét. Miután többszöri követelés
után sem vetette alá magát Róma akaratának, II. Pál pápa 1465-ben elhatározta
az „eretnek király” letételét; a cseh koronát
IV. Kázmér lengyel királynak, illetve valamelyik fiának ajánlotta fel. A Szentszék
tervei komolyan nyugtalanították Mátyást,
hiszen azok megvalósulása nem mást,

mint a Jagellók terjeszkedését jelentették
volna. Ennek ellenére a magyar király csatlakozott a Podjebrád ellen szerveződő táborhoz. Végül a szerencse is kezére játszott: sem a túlságosan tunya III. Frigyes
császár, sem a Német Lovagrend ellen hadakozó lengyel király nem akart

QQ Hunyadi Mátyás,
az ambiciózus magyar király
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vagy nem tudott a csehek elleni „keresztes
háború” élére állni. Mátyás ugyanakkor
1465-ben jelezte II. Pálnak, hogy hajlandó
a cseh husziták ellen hadjáratot indítani.
A cseh és morva katolikus rendek is támogatásukról biztosították a magyar uralkodót. 1466-ban a pápa kihirdette az eretnekek elleni keresztes hadjáratot. A huszitaellenes szövetségnek a kezére játszott, hogy 1468 márciusában Podjebrád
Viktorin Ausztriára támadt. Szorult helyzetében III. Frigyes „fogadott fiához”, Mátyáshoz fordult segítségért, aki hamarosan
hadat üzent a morva helytartónak. 1468.
április 25-én pedig megindította a támadást egykori apósa, Podjebrád György
ellen. A hadjárat sikeresen indult. Mátyás
serege gyorsan kiűzte Viktorin hadát az
osztrák területekről, másik, 20 000 főt seregének katonái betörtek Morvaországba,
Sziléziába és Lausitzba – és nagy nehézségek árán ugyan, de elfoglalták e tartományok nagy részét. 1469. május 3-án a
cseh katolikus rendek Mátyást Olmützben
cseh királynak választották, aki ezt a címet
innentől viselte is. Valójában azonban
Hunyadi Mátyásnak soha nem sikerült
megszerezni az egész Cseh Királyság területét, csak a katolikus többségű tartományok ismerték el királyuknak. Mátyás megválasztására Podjebrád György
ravasz lépéssel reagált: örökösének nem
(az 1469-ben magyar fogságba esett) fiát,
Viktorint jelölte, hanem a lengyel Jagellókat. Amikor 1471-ben György király meghalt, a Mátyással szembenálló
rendek IV. Kázmér fiát, Ulászlót választották meg cseh királynak. A magyar király nehézségeit fokozta, hogy az elhúzódó háború rengeteg pénzt emésztett fel.

Ugyanis nem védekező háborúról lévén
szó, Mátyásnak nemcsak a zsoldosokat,
hanem a bárói és a főpapi bandériumokat
is fizetni kellett. Frigyes császár pedig a
korábbi segítségnyújtás fejében nem folyósította a megígért pénzt. Mi több: fokozatosan Hunyadi Mátyás ellen fordult. Egy
cseh-lengyel-osztrák szövetség volt kibontakozóban. A Szentszék sem támogatta tovább Mátyás cseh háborúját, mert Ulászló
trónra lépésével immár nem egy „eretnek”,
hanem egy hithű katolikus uralta a cseh királyság felét.
Ráadásul – egészen váratlanul – Mátyással 1471-ben szembefordult a Vitéz
János esztergomi érsek vezette belső ellenzék. A Vitézék azt rótták fel a királynak,
hogy a meddő cseh háború oltárán feláldozza az oszmánok elleni harcot, jóllehet
Vitéz János annak idején támogatta Mátyás csehországi hadjáratának gondolatát.
Az összeesküvők Kázmér lengyel herceget
szemelték ki a magyar trónra, aki 1471
szeptemberében kicsiny seregével betört
Magyarországra. Ám hamarosan rá kellett döbbennie, hogy nincs igazi támogatottsága, mivel a Morvaországból hazatérő
Mátyás időközben felszámolta a Vitéz-féle
összeesküvést.
E közjáték után Mátyás mihamarabb
szerette volna végre lezárni a csehországi
háborúját, amibe immár a lengyelek is belekeveredtek. 1472-ben fegyverszünetet,
két évvel később békét kötött a Jagellókkal.
Hamarosan kiderült azonban, hogy a lengyelek részéről a békekötés csupán színjáték volt. 1474 márciusában III. Frigyes Nürnbergben megegyezett Ulászlóval egy Mátyás elleni fellépésben; a szövetséghez hamarosan csatlakozott IV.

Kázmér is. Kázmér és Ulászló seregei Sziléziára törtek. A Boroszló (ma Wroclaw)
várába szorult magyar király nehéz helyzetbe került. Ügyes taktikával, a hatalmas
túlerőben lévő ellenfél kiéheztetésével
azonban tárgyalásra kényszerítette a lengyeleket. A felek fegyverszünetet kötöttek.
1477 nyarán újult ki az ellenségeskedés,
amikor III. Frigyes mint hűbérúr Ulászlót
iktatta be a cseh Királyságba – ezzel a lengyel lett a birodalom rangban első választófejedelme. Mátyás azonnal Alsó-Ausztriára zúdította seregét. A sarokba szorított Frigyes megígérte, hogy a magyar királyt ismeri el cseh királynak. Mátyás le is
tette a hűbéri esküt a császár kezébe, de
így sem érte el célját. A német birodalmi
rendek szemében ugyanis a jelentős fegyveres erővel rendelkező, törekvő uralkodó
nemkívánatos személy volt. Sem őt, sem
Ulászlót nem hívták meg a birodalmi gyűlésekre. A kialakult patthelyzet végül Mátyás és Ulászló kiegyezéséhez vezetett.
1479. július 21-én Olmützben békét
kötöttek. A megállapodásuk szerint mindketten viselik a cseh királyi címet, az 1470
óta fennálló helyzet alapján megosztoztak
a cseh korona tartományain. Megegyeztek
abban, hogy a magyar király uralma alatt
álló tartományok annak halála után örököseire szállnak, ám Ulászlónak 400 000
aranyforintért bármikor jogában áll kiváltani azokat. Erre azonban a lengyelnek
nem kellett sort keríteni, mert Mátyás
1490. április 6-án Bécsben bekövetkezett
halálát követően II. Ulászló néven ő lett
Magyarország uralkodója, így Mátyás egykori csehországi tartományai ingyen az
ölébe hullottak.

Q Q III. Frigyes a tunya, de szívós császár

Q Q Podjebrád György, az „eretnek”

Q Q Jagelló Ulászló

Pelle István
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Ha iskola van a faluban, élet van benne
Kéty (Érsekkéty) 662 lelket számláló kisközség a Lévai járásban,
mégis van kilencéves alapiskolája. Az iskola igazgatója, Bohák Valéria, az 1980-as évek első felében, a Csemadok Országos Választmányának a tagja volt Pozsonyban. Kérdezhetnénk, mi ebben a különös? Talán csak az, hogy Valika, a kétyi kisiskola napközis nevelőjeként dolgozott, s abban az időben, akik tagjai lehettek egy-egy tömegszervezet központi bizottságának, azokat igencsak átvilágították.

– Valószínűleg én ott egy statisztikai
adat voltam – jegyzi meg mosolyogva – 30
éven aluli, nő, párton kívüli, pedagógus,
hadd ne soroljam. Az országgyűlési képviselőket is így válogatták össze.
– Azért a Csemadoknál, részedről, valami más is esett a latba.
– A Csemadokban elég korán kezdtem
el serénykedni. Nem is tudnám megmondani, pontosan mikor, még középiskolás koromban, itt, a szülőfalumban: esténként irodalmi színpadot, esztrádműsorokat, éneklőcsoportot, író-, olvasó találkozókat szerveztem – természetesen nem egyedül.
Amikor nevelőnő lettem, e tevékenységbe
bevontuk az iskolás gyerekeket is. Nem
tudom, miért büszkélkednek ma sokan március tizenötödikével? Mi, Kétyen 1975 óta
minden évben megünnepeljük, úgy, ahogy
illik, a község közepén álló hősök emlékműve
előtt. Bár akkoriban fejmosás járt érte, de mi
azért tettük tovább a dolgunkat. A község
kulturális életének folytonossága máig nem
szakadt meg, igaz, jórészt már nem én szervezem, rendezem. Más lett a feladatköröm,
ami persze elválaszthatatlan tőle.
– Kik hatottak rád abban, hogy a pedagóguspályát válaszd?
– Szüleim egyszerű falusi emberek
voltak, minden előképzettség nélkül is jól
tudták, hogyan kell egy fiatal lányt nevelni,
útjára bocsátani, hogy boldogulni tudjon az
életben. Érte örök hálával tartozom nekik.
Gyerekkoromtól kezdve kacérkodtam a
gondolattal, hogy majd tanító leszek. Egyébként Kétyen születtem, itt jártam iskolába elsőtől az ötödik osztályig. A nagyölvedi iskola
felső tagozatában őszintén csodáltam Bárczi
István költő, tanítóm lelkesedését az irodalomért, magyarságáért, történelmünkhöz
való ragaszkodásáért; a zselízi gimnáziumban osztályfőnököm, Urbán György tu-

dását, emberségét, de még a szigorát is. A
követni való példát abban láttam, hogy
magam is e pályára lépjek. Huszonhárom
évig dolgoztam, kezdetben képesítés nélkül.
Az első öt-hat év úgy telt el, hogy sokszor
nagyon szomorúan mentem haza. Sokat
töprengve elemeztem a napjaimat, míg rájöttem, hogyan lehet jól megszervezni egyegy délutánt. Mindmáig állítom, a napközi,
illetve az iskolai klub óriási lehetőségeket
rejt magában. A nevelőnek tudnia kell ott
folytatni a munkát, ahol a kollégái délelőtt
abbahagyták, csakhogy ő már fáradt gyerekekkel kénytelen dolgozni, akiket fel kell készítenie a másnapi órákra. Közben azt sem
szabad elfelejtenie, hogy a rábízottak szabad
idejéről van szó, és mindegyiknek más-más
a megterhelhetősége. Ugyanakkor nekik is
vannak egyéni problémáik. És nemcsak az iskola, hanem bizonyos mértékig a szülők elvárásainak is eleget kell tenni.
– Ha jól tudom, te közben két oklevelet
is szereztél.
– A hetvenes évek végén tettem szakérettségit a Lévai Pedagógiai Iskolában, a kilencvenes évek közepén pedig elvégeztem
az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolát. Itt már hallhattunk Piaget-ről, Gordonról, Karácsony Sándorról, alternatív
módszerekről. Összehasonlíthattam különböző nézeteket, tanokat, kísérleteket, módszereket, ám a közös vonás mindegyikben
ott bujkál; de ha nem kelti őket életre személyiség, valamennyi holt tétel marad.
– Tehát rájöttél, hogy a mi szakmánkban mindenkinek meg kell találnia a
saját útját, s amennyire lehet, a körülményeket is hozzá.
– Így igaz. Én a rendszerváltást követően
kezdtem el levelezői tagozaton a főiskolát,
miáltal lehetőségem adódott másik iskolában tanítani, ami a gyakorlat szempontjából jól jött, azonban egy rövid időre el kellett hagynom a falum kisiskoláját. Mire vis�szajöttem, alig maradt benne tanuló. A hirtelen érkezett szabadság megengedte, hogy

a szülők oda vigyék a gyermekeiket, abba
a községbe, városba, amelyiknek a tanintézményét jobbnak vélték a helyinél. Nagyon elkeseredtem. Ám szerencsére ebben
az időben helyezték Kétyre Feszty Zsolt fiatal református lelkészt, akit férjemmel
együtt megkedveltünk. Egyik beszélgetésünk alkalmával felvetette a felekezeti iskola alapításának lehetőségét. Mintha villámcsapás ért volna, ültő helyemből felpattanva mondtam, hiszen én is ezt szeretném
már évek óta. Hogy mi minden járt a szervezéssel, hadd ne soroljam fel. A lényeg az,
hogy sikerült. A nagyszülők még emlékeztek
a két háború közötti kiváló tanítóikra: Jónás
Józsefre, Sárközi Editre a református iskolából, és a katolikusból Nádler Lajosra meg
Kassay Eszterre, akik karizmatikus személyiségek voltak, igazi népnevelők. Tán a szellemiségük is javunkra szolgált.
– Mikorra sikerült minden hivatalos
feltételt teljesítenetek?
– 1999. szeptember 1-jén nyitottuk meg
az iskolánkat, 16 kisdiákkal, két tanítóval és
egy nevelőnővel. Mivel nem alsó tagozatos
kisiskolát kérvényeztünk, hanem alapiskolát,
már az első tanévben volt öt ötödikesünk,
azaz felső tagozatos tanulónk. A következő
évben a szülők kérték, hogy a hetedikesek is
itthon maradhassanak, így fokozatosan kiépült az iskola egészen a kilencedik osztályig.
2003-tól pedig, szintén a szülők akaratából,
csatlakozott hozzánk az óvoda is. Ebben a
tanévben 73 gyermekről gondoskodunk, 20
óvodásról és 53 iskolás tanulóról.
– Fennállása óta többször is megfordultam az iskolátokban, tapasztalhattam,
milyen összehangolt tantestület a tiétek,
a gyerekek pedig bátrak, felszabadultak,
ugyanakkor fegyelmezettek is.
– A mi gyerekeink sem mások, mint a
többi iskoláé: elevenek, huncutok, sőt csintalanok is, próbálgatják, miben meddig mehetnek el, viszont jól működik az önkontrolljuk. Az elmúlt évek során sikerült olyan
munkatársakat kapnom, akik nemcsak elfo-
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gadták iskolavezetői koncepciómat, hanem
saját elképzeléseik is vannak, akikben meg
lehet bízni, mert szívesen vállalnak önként
is feladatokat.
– Milyen a tanulóitok családi háttere?
– Községünk lakossága viszonylag homogén. Felekezetileg kétharmada református, egyharmada katolikus, akárcsak
régen, viszont már nem annyira távolságtartók, tehát több a vegyes házasság, és tegyem hozzá, hogy itt nem lett divat az elválás. Tán ezért is kevés a pszichikailag sérült, ingerszegény környezetben élő gyerek.
– Régebbi találkozásunk alkalmával
említetted, a helyi, illetve hazai támogatóitokon kívül (önkormányzat, SZMSZSZ,
SZMPSZ), máshonnan is kaptok anyagi segítséget.
– Még csak az iskola tervezésénél, kérvényezésénél tartottunk, amikor megismerkedtünk a holland Stichting Hulp OostEurópa képviselőjével, aki éppen Szlovákiában járt, s már akkor a támogatásukról biztosított. Eleinte taneszközöket, iskolabútorokat küldtek, és vállalták az iskolabusznak a
karbantartását is.
– Ez azt jelenti, hogy más községekből
is járnak hozzátok tanulók?
– Igen, de csak kevesen, Kissallóból,
Ipolypásztóról és Lekérről, akik külön figyelmet és bánásmódot igényelnek. Nyugodtan kimondhatom, szeretetet. Ezenkívül két család gyermekei járnak hozzánk,
Nagyölvedről, illetve Farnadról.

– Az iskolátok tanintézmény, de értesüléseim szerint bizonyos szociális szolgáltatásokban is szerepet vállaltok.
– Sajnos, azt kell mondanom, kicsi iskolánk a település egyik legnagyobb munkaadója. A dolgozó szülők ingáznak, de a családok nagy része állami támogatásból él. A
közhasznú munkások segítségével és holland támogatással az iskolai konyha nemcsak a gyerekeknek biztosítja az étkezését,
hanem a nyugdíjasoknak is az ebédjét, ami
egy kevés jövedelmet jelent. A gazdasági feladatok ellátása szinte lehetetlen volna az
önkormányzat, különösképpen a polgármesterasszony megértése, illetve hathatós
támogatása nélkül. Tán itt kellene megemlítenem, hogy neki(k) köszönhetően, a korszerű, elektronikus segédeszközökből sem
szenved hiányt az iskolánk.
– Az elmondottakon kívül mi indokolja
még az ilyen iskolák fenntartását, mint a
tiétek?
– Elsősorban az, hogy minden gyerekkel individuálisan tudunk foglalkozni.
A kis létszámú osztályban nem húzódhat
senki a másik háta mögé. Gyakorlásnál, a
feladatvégzésnél s az ellenőrzésnél, mindenkire egyformán sor kerül. Ehhez szoktatjuk hozzá őket, így edződnek meg. A nehezebben tanulók képességeit a saját szintjükhöz viszonyítva tudjuk emelni. A középiskolákban sem romlik a tanulmányi átlaguk, s
az első tanulóink közül már többen is egye-

Szeberényi Judit
emlékére
Lassan összeverbuválódik a
legkiválóbb tanárokból az „égi nevelőtestület”. A Földön fájó veszteség, az égben kimondhatatlan
nyereség. A földi ember balga,
kesereg, de Szeberényi Judit már olyasmit tud, amit mi, halandók és utána következők még nem, ami csak Isten titka.
Judit, életed beteljesedett. Nem mintha nem várhattál
volna még derűsebb napokat! De a tavasz megpróbáltatás:
nem mindenki tud új nedveket fakasztani az életre. Meg
aztán hívtak, szólítottak. S ha szólítanak, menni kell, a Teremtővel alkudni nem lehet.
Amikor végre elmúltak a hideg esős napok, te, kedves
Judit, elköszöntél. Hosszú volt neked a tél, a tavaszt kivárni
lehetetlen kísérlet.
Szeberényi Judit annak a korosztálynak az egyike volt,
amelyik gyermekfejjel hamar öregedett: a tudatos eszmé-

temen tanulnak. Mindez a szülőkre megnyugtatóan hat. Elvünk az, hogy a gyerek
nem tanulógép, s a tanítót nem lehet számítógéppel helyettesíteni, mert az csupán
eszköz. A nevelésben lélektől lélekig tart
az út. Nálunk közösség nevel közösséget,
amiből nagyban kiveszik részüket a lelkészek
is. Mindezen kívül az embernek szabad mozgástérre is igénye van, különösképpen a fejlődésben lévőknek; jó, ha a lehető legkevesebb zajártalom éri, és legyen hozzá minél
közelebb az élő természet. Összegezve: ha iskola van a faluban, élet van benne.
– Itt be is fejezhetnénk a beszélgetést,
de van még egy kérdésem. E rengeteg fáradozásért, munkáért, mennyire érzed, hogy
az emberek elismernek, tisztelnek?
– Tiszteletet csak úgy kaphat az ember,
ha ő is tisztel másokat. Itt születtem, ebben
a községben, itt alapítottunk a férjemmel
családot, két leánygyermeket neveltünk fel.
Sajnos, egyik sem követ a pályán, de biztosan lesz majd a kollégák között, aki a nyomomba lép, aki ugyanúgy alkalmazkodik
majd a falusi közösség erkölcsi normáihoz,
mint ahogy én tettem eddigi életem folyamán. Nem vártam érte semmilyen külön
elismerést, mégis nagyon jólesett, amikor
munkámat 2009-ben, a református egyház
egyik rangos kitüntetésével, Makkai Sándordíjjal jutalmazták, amit Tatán vehettem át.
Csicsay Alajos

lődése idején megtapasztalta a jogfosztottság jövőtlenségét. De erős volt, ahogyan körülötte a „soha feladni”
szemléletű élet is. Súlyosan terhes emlékekkel itthon maradt, tanított és nevelte a szlovákiai magyar tanítókat, tanárokat a jövőnek. Mert hitte: van jövő. És hitte: van remény.
Mi, megtisztelő kollégáid, egykori tanítványaid tudtuk,
életedben nyomot hagysz magad után, tudtuk, „grafitpor”
voltál Isten egyik betűjének hurkán. S a grafitot az igaz emlékek mélynyomása gyémánttá sajtolja.
Kedves Judit, bár nagyon hiányzol, már világítasz, mutatva az ösvényt vagy utat, kinek-kinek merre kell haladnia
és követni példádat a munkában, elkötelezettségben, helytállásban.
Ebben az isteni költeményben, amit Földnek nevezünk,
mi, földlakók, őrködünk tanításod igaza fölött. Emléked
velünk marad, mint minden igaz és becsületes emberé.
Hisszük, a „szavak a rengetegből” egyszer csak összeállnak
egy hatalmas és erős akarattá, amiben benne lesz a tiéd is.
Pihenj csak békében, legyen neked könnyű a hamvaid
fölött „bársonnyá simult” föld.
Ádám Zita
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TOLLAL A CSILLAGOKIG
2013-ban ünnepeljük Gárdonyi
Géza születésének 150. évfordulóját,
ezért a Magyar Kormány az idei évben
meghirdette a Gárdonyi Emlékévet,
melynek jelmondata: „Tollal a csillagokig”. Minden bizonnyal a mi iskoláinkban sem fog elmúlni a jubileumi emlékév nyomtalanul.
Vándorkiállítás, szakmai konferenciák, irodalmi fesztivál, vetélkedők, pályázatok, pedagógiai programok, színházi produkciók (több mint száz program)
fémjelzik a nagyszabású jubileumi esztendőt.
Az események egész évben folyamatosan váltják egymást, egyetlen rendezvény azonban már október 11-e óta látogatható, nevezetesen az egri Dobó
István Vármúzeumban, az író halálának
90. évfordulója alkalmából rendezett
vándorkiállítás.
A kiállítás „A láthatatlan ember arcai”
címet viseli, és a látogatók megtekinthetik az író személyes tárgyait, íróasztalát, írógépét, utazóbőröndjét, pipáit,
számos kéziratát, és mivel múzeumpedagógiai elemekkel „kézzel foghatóvá”
tették a kiállítást, felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt élményt jelenthet.
Az emlékév legrangosabb eseményére augusztus 3-án, az író születésnapján kerül sor Gárdonyban, az
Agárdpusztán álló Gárdonyi Géza Emlékházban, de a kiemelt emléknapot
mégis október 17-én tartják (az egri
vár diadalának évfordulója), mégpedig
azért, mert az iskolások nagyarányú bekapcsolása a történésekbe kiemelt feladatnak számít, márpedig augusztus
elején még javában tart a nyári vakáció.
Hiszen kiállítás ide, szakmai konferencia oda, az emlékév legfontosabb
küldetése az irodalom, az olvasás népszerűsítése.
Ezen a területen Gárdonyi egyszer
már nagyon jól vizsgázott, mégpedig
2005-ben, amikor a könyvek versenyét elindították. A „Nagy Könyv” címért
folyó, határon innen és túl is meglepően
sok embert megmozgató versengésben
ugyanis Gárdonyi Géza Egri csillagok
című örökbecsű regénye nyerte el a legtöbb szavazatot.
Pedig a tizenkettes élmezőnyben
olyan illusztris szerzőket találhattunk,
mint Szabó Magda, Molnár Ferenc, Fe-

kete István, Orwell, Exupery, Tolkien,
Milne, Rowling, Márquez, Bulgakov,
Jókai Mór, és persze, mindegyik névhez
egy-egy remekmű társult.
Győzött tehát Dobó István és Bornemissza Gergely, illetve a hazaszeretet,
az önfeláldozás, a bátorság, hősiesség,
hűség, mindez pedig egy olyan író tollából, akinek az egri várbeli sírhantjának
egyszerű tölgyfa keresztjén csupán ez a
felirat olvasható: „Csak a teste” – hirdetve, hogy az író szelleme az egri hősökkel, az egri csillagokkal egyesült valahol az örökkévalóságban.
Az írót, aki Ziegler Gézaként látta
meg a napvilágot Agárdpusztán (a Velencei-tó partján), a közeli Gárdonyban
anyakönyvezték. Szeretett édesapja erős
magyarságtudatának emlékére vette fel
a Gárdonyi nevet, hiszen apja jómódú
bécsi lakatosmester, gépész létére felhagyott biztos megélhetésével, az 1848-as
szabadságharc hírére hazajött, és saját
költségén fegyvergyárat létesített a honvédek számára.
Hét gyermek született a Ziegler családban, de csak Géza és két öccse érte
meg a felnőttkort. Apja sírkövére ezt vésette íróvá lett fia: „Az 1848-49-i honvédelem fegyvergyárosa”.A hazáját szerető
apa emlékét más is őrzi: Dobó István
egri várkapitány jellembeli tulajdonságait róla mintázta, de az örökké találmányokon töprengő, barkácsoló vidéki lakatost kell felismernünk a hadi újítások
mesterének, Bornemissza Gergelynek
alakjában is.
Tanítóság, újságírás, írói babérok,
egy boldogtalan házasság, nyugtalan,
vallásos keresés, meghasonlás a társadalommal, barátoktól való elidegenedés, csöndes szemlélődés, a világtól
való elzárkózás, visszavonulás, remetei
életmód, titkosírással vezetett napló,
meg nem értettség, melyet maga gerjesztett… ez is Gárdonyi élete.
Az egri remete életének azonban
voltak derűs időszakai is, amikor harmóniában élt önmagával. Szerette és tisztelte a természetet, mindenhol otthon
érezte magát, ahol a civilizáció még nem
rontotta meg a környezetet és az embert. Kedvelte a paraszti életformát, a
természettel való szoros együttélést, ez

az érzés vezeti paraszti tárgyú műveinek
megírásához is. Ezek egyike a Bor című
falusi játéka, melyet a komáromi Jókai
Színház is nagy sikerrel játszott 2007ben, Bezerédi Zoltán, budapesti színművész, rendező irányításával.
Első irodalmi sikerét is népies hangulatú novellákkal, elbeszélésekkel szerezte (Az én falum, 1898). Szerb Antal is
elismerően ír Gárdonyi parasztszemléletéről: „Sem optimista, sem pesszimista
képet nem fest a faluról, hanem a kettő
közöttit, ezért jár a legközelebb az igazsághoz.”
Nagy dicséret ez abban a korban,
amikor a népszínművekben az idealizáló, a mindenáron jó színben feltüntető
parasztábrázolás volt divatban, amikor
a falusi férfiakat csak nyalkán, kipödrött
bajusszal, lakkcsizmában, a menyecskéket csinos rokolyában, pruszlikban,
gyolcsban, piros pántlikával a hajukban
jelenítették meg a színpadon.
Gárdonyi termékeny író volt. Szép
számmal maradtak fenn versei, meséi,
elbeszélései, karcolatai, anekdotái, es�széi, önéletírásai, színpadi művei, de a
legnagyobb sikereket történelmi regényei
hozták meg: Az egri csillagok (1901), A
láthatatlan ember (1902), Az Isten rabjai
(1908), majd ezt a tiszteletre méltó sorozatot egy csodálatos lélektani mű zárja
le, az Ida regénye (1920).
Számos film őrzi Gárdonyi kivételes
meseszövő képességét. Elsőként az Ida
regénye került celluloid szalagra (1934,
Székely István), majd az Isten rabjai
(1942, Pacséry Ágoston), majd a legnagyobb siker, az Egri csillagok (1968,
Várkonyi Zoltán), ezt követte A lámpás
(1972, Hajdufy Miklós), végül Az öreg
tekintetes (1987, Horváth Tibor).
Földre néző szem, égre néző lélek
címmel 1929-ben a fiaihoz címzett intelmei kerültek az olvasók elé. Ebben találhatjuk a következő sorokat: „A meghalt írók úgy mentek el tőlünk, mint a
mesében a tündér-leány a reá bukkanó
pásztor elől.
A gyepen ott maradt a gyémántos selyemfátyol.”
Gárdonyi is itt felejtette selyemfátylát.
Emeljük fel, és gyönyörködjünk benne!
Gálfi Mária
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Aki bennünket választ, többletfeladatot vállal
Iskolánk 2009-ben ünnepelte fennállásának ötvenedik évfordulóját. Van
tehát múltja, történelme az intézménynek, melyből táplálkozhat a jelen,
épülhet a jövő. Az évtizedek alatt felépült
a városban egy olyan iskolatípus, mely
felfedi és fejleszti a tehetséget, megtanít
alkotni és befogadni a művészeteket. A
küldetés, a cél, természetesen, nem csak
a művészpalánták kinevelése. A cél, hogy
olyan emberek kerüljenek ki az iskolából,
akiknek viszonya a művészetekhez pozitív, akik fontosnak tartják, hogy koncertre, galériába, színházba járjanak, hiszen ettől teljes az emberi élet. A művészet képes ugyanis arra, hogy összekapcsolja értelmi és érzelmi lényünket, személyiségünket pedig kiegyensúlyozottá
tegye.
2002-től az iskola jogalanyi intézményként működik. Ugyanebben az
évben, a jubileumi X. Párkányi Zenei
Napok keretében vehettük át Szlovákia
Oktatásügyi Minisztériumának azon oklevelét, mely feljogosítja iskolánkat, hogy
a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola
tiszteletbeli nevet használja. Ezen alkalomból leplezték le a főbejárat melletti,
vörös márványból készült domborművet
is, Liszt Ferenc portréját. És hogy miért
esett a választás a világhírű magyar zongoraművész nevére? Talán több okból is.
Kecsegtető dolog olyan egyéniség nevét
viselni, aki akkora hatással volt Európa
zenei életére, mint éppen Liszt Ferenc.
Hódító és örök zenéjét már éltében is ünnepelte, és azóta is ünnepli a világ, a zenekedvelő közönség. Kora zongoravirtuózai között is a legelsők sorába tartozott,
hangversenyeit Európa szerte diadalmenetnek nevezték. Szűkebb régiónkhoz is
köze volt a zeneszerzőnek. Mint tudjuk,
többször járt Esztergomban (1856, 1875,
1884). Legtöbbször vonattal érkezett a
Párkány–Nána vasútállomásra, ahonnan
városkánkon végigkocsizva a dunai hajóhídon át érte el úticélját. 1856. augusztus
31-én az esztergomi Bazilika felszentelésekor személyesen vezényelte az Esztergomi misét, melyet ezen ünnepi alkalomra komponált.
Névadónk születésének kerek 200.
évfordulójára, 2011-ben, iskolánk koszorúzással egybekötött ünnepi hangversennyel emlékezett. Sor került egy játékos vetélkedőre is, Mit tudsz Liszt Ferencről címmel, melyen tanulóink a baráti iskolák diákjaival mérhették össze

tudásukat, ismereteiket. Egy emlékkiállítást is megnyitottunk, melynek anyagát
a budapesti Liszt Ferenc Múzeumtól
kaptuk. A 16 plakátból álló sorozat Liszt
életét és munkásságát mutatja be. A gazdagon illusztrált színes anyag iskolánk
tulajdonában maradt, reményeink szerint a felújított koncerttermet fogja díszíteni.
A lelkiismeretes munkát folytató pedagógusgárdának köszönhetően évről
évre bővültek a tanszakok, egyre több ta-

nulót vonzott az iskola. A 2012/2013-as
tanévben 481 diák kezdte meg, illetve
folytatta tanulmányait az intézményben,
legtöbben a zene és képzőművészet
szakon, de a dráma- és tánctagozatra is
akadnak minden évben jelentkezők. A
tárgyi és szakmai feltételek adottak, hogy
ki-ki kibontakoztathassa a benne rejlő
művészi készségeket, és lehetőség van
arra is, hogy a növendék a művészi önkifejezés különböző formáiban meg is nyilvánuljon. Osztály- és iskolai hangversenyek, fellépések a legkülönbözőbb rendezvényeken, kiállításmegnyitókon stb.
mindmegannyi lehetőség, hogy mindez
megvalósuljon. Egy-két év elteltével
a legfélénkebb tanuló is magabiztosan
mozog a pódiumon. Szülők és pedagógusok is tudják, hogy akik ebbe az iskolába járnak, többletfeladatot vállalnak a
törzsiskolák kötelezettségei mellett. Ez
azonban meghozza eredményét, főleg
ha kellő szorgalommal és kitartással párosul. A diákok ugyanis olyan tudást és
művészeti készségeket szerezhetnek,
mellyel merőben új tájékozódási pontokat nyerhetnek az életben. Ezek segítségével aztán könnyebbé válhat jó néhány komolyabb próbatétel leküzdése,
esetleg nehezebb élethelyzet megoldása.
Meg kell még jegyezni, a művészetek
nyelve is egy sajátos nyelv, mely az anyanyelv és idegen nyelvek mellett azért is
fontos, mert segítségével fejleszthető az
érzelmi intelligencia is.
Iskolánk pedagógusai mindent megtesznek, hogy a nevelő-oktató kötelezettségek mellett jusson idő tehetséges
növendékeink felkészítésére a különböző
versenyekre, iskolán kívüli szereplésekre
is. Városunk és régiónk kulturális életébe
aktívan bekapcsolódik minden tagozatunk. Ezt a közösségi szerepet büszkén
vállaljuk, hiszen fontosnak tartjuk, hogy
tanulóinkkal aktív alakítói legyünk környezetünk kulturális arculatának.
Optimizmusra ad okot, hogy az eredményes munkához szükséges két legfontosabb tényező − a jó pedagógus és az
érdeklődő diák − adott, így könnyebb
leküzdeni az egyéb akadályokat is. A
tantestület pedagógusai hiszik, hogy a
hosszú évek munkájával felállított színvonal tartható, hiszen a nagy zeneszerző,
Liszt Ferenc neve is erre kötelez.
Baranovics Róbert, iskolaigazgató
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