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ÉRTÉK ÉS MÉRTÉK

Beszámoló az SZMPSZ Országos Tanévnyitójáról
A Szlovákiai Magyar Iskolák Országos
Tanévnyitó Ünnepségét idén a tornaljai református templomban tartották. Ünnepi köszöntőt Lezsák Sándor, Magyarország Országgyűlésének alelnöke mondott.
A tanévnyitót megtisztelte Tamás Ilonka
néni, aki jelenlétével erősítette a résztvevő
gyerekekben, szülőkben, pedagógusokban
és minden megjelentben a hitet, a kitartást, a
mindennapra jutó bibliai „ne félj!”-t.
Lezsák Sándor, a Magyarország Országgyűlésének alelnöke mellett megjelent
Tamás Barnabás (Fidesz), Putnok város polgármestere, parlamenti képviselő. A vendégek közt üdvözölték Balogh Csabát, Magyarország pozsonyi nagykövetét, Szantner
Viktort, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Oktatásért Felelős Államtitkárság kabinetfőnökét, Erdélyi Margitot, a Selye János
Egyetem dékánját, Komzsík Attilát, a nyitrai
KFE Közép-európai Tanulmányok Karának
dékánját.
Megjelent többek közt Szigeti László, az
MKP Országos Tanácsának elnöke, A. Szabó
László, az MKP oktatási alelnöke, Farkas
Iván, az MKP regionális és gazdaságfejlesztési alelnöke, Csáky Pál, az MKP Országos
Elnökségének a tagja, Deák János, az MKP
Nagyrőcei- illetve Auxt Ferenc, az MKP Rimaszombati járási elnöke; Szögedi Anna
(MKP), Tornalja város polgármester as�szonya; Köteles László, a Csemadok általános alelnöke, Mézes Rudolf, a Szlovákiai
Magyar Szülői Szövetség elnöke, valamint
számos oktatási és társadalmi szervezet képviselője.
Az óvó nénik vezetésével bevonultak
a magyar iskolába induló elsős gyermekek.
Pék László, az SZMPSZ elnöke tanévnyitó ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy
a beiratkozási számadatok azt jelzik, ebben

az évben a diáklétszámban nincs csökkenés,
annak ellenére, hogy még mindig vannak,
akik az anyanyelvi oktatás előnyeit nem képesek felismerni. Kitért az oktatási törvényre
és a finanszírozási keretekre is. „A gondok
megoldásához tisztánlátásra van szükségünk. Ebben a fenntartók, a pedagógusok,
a szülők és az iskolatanácsok helyi és kistérségi együttműködésére, nagyobb mértékű szerepvállalására van szükség. Csak
bátor kiállás adhat esélyt arra, hogy úrrá legyünk kicsinyességeinken, legyőzzük kishitűségünket, és közös cselekvéssel oldjuk meg
gondjainkat” – tette hozzá Pék László.
Lezsák Sándor, Magyarország Országgyűlésének alelnöke ünnepi köszöntője
elején jelentést tett Tamás Ilonka néninek,
hogy a Kárpát-medence diákjai felkészültek
a tanévnyitókra. Majd átnyújtott egy aláírásokkal teli futball-labdát Pék Lászlónak.
Aláírták azt futballisták, sportolók, politikusok egyaránt.

„Az aláírásokat hónapok óta gyűjtöttem azzal a célzattal, hogy biztos akad
olyan felvidéki magyar vállalkozó, aki licitál
erre a futball-labdára. A befolyt összeget
a Dunaszerdahelyen megrendezésre kerülő
lelket edző diákolimpiát támogathatja” – nyilatkozta Lezsák Sándor.
Köszöntőjében szólt a Lakiteleki Népfőiskoláról, s meghívta a felvidéki diákokat, pedagógusokat Lakitelekre. Kitért az ott felállított gróf Esterházy János szoborra. „Jó érzés
látni a szobor előtt megálló emlékezőket. Ők
pontosan tudják, hogy mit jelentett, s mit jelenthet a jövőben is Esterházy János itt, a felvidéki magyar közösségnek” – mondta.
Hoffman Rózsa, Magyarország közoktatásért felelős államtitkára levélben köszöntötte az ünnepi tanévnyitót. Gondolatait
Ádám Zita, a SZMPSZ alelnöke tolmácsolta.
Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese az idei ünnepi tanévnyitó mottójáról, az értékről és
a mértékről szólt.
Ezután bemutatkoztak a pályakezdő pedagógusok. Kiss Gézáné Békési Júlia, nyugalmazott pedagógus „Útravaló”-t mondott a pályakezdő pedagógusokhoz. Kovács
Magda, író „Üzenet”-et adott át a tanévnyitó
ünnepély résztvevőinek.
Az ünnepségen közreműködött a helyi
Csemadok Andante Vegyeskórusa Kurali
Ágnes vezényletével. A műsort Korda Edit,
a SZMPSZ Nagyrőcei Területi Választmányának elnöke vezette.
Homoly Erzsébet
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Ne csak ints,

buzdíts is!
(Útravaló a pályakezdő
pedagógusoknak)

Ott állsz osztályod előtt. A tágra
nyílt, fénylő lélekajtókból mohó kíváncsiság, tanulni, tudni vágyás
sugara száll feléd. − Tanítasz!
A lelked talán gondokkal telt, s a válladra sok fáradság
nehezedik, de megerősít a bizalom, a remény, Istenbe vetett
hited: tanítasz!
És amikor hivatásod szent hevében megnyílik szíved
minden szeretete a gyermeki lelkek előtt, átölel a legnagyobb
boldogság: oktatsz, nevelsz, tanítasz!
Kedves pedagógusok! Egy nyugdíjas tanártársatok
osztja meg veletek gondolatait egy igényes, szép hivatás és
negyven év pedagógiai tapasztalattal a háta mögött. Mert
a tanári pálya ma is hivatás, nemcsak munka! A jó tanár
nemcsak tudást közvetít − bár ez sem kevés −, hanem jellemet formál, életet visz a könyvekbe, hidat épít az eszmény és a mindennapok tapasztalatai közé. Hiába élünk
a 21. század modern technikai korában, melynek vívmányai ugyan rendkívül sokban megkönnyítik az iskolai munkát:
mikor a gyermek átlépi az iskola küszöbét, megismerkedik
élete első tanítójával. És felnőttként is nem az írásvetítőkre,
számítógépekre, interaktív táblákra fog emlékezni, hanem
arra az emberre, akinek gyermekként naponta hallgatta szavait, leste cselekedeteit. Így válik a tanár akarva-akaratlan
példaképpé, mely lehet jó, de sajnos rossz is.
Kedves fiatal kollégám, aki most indulsz el e nemes pályán, légy jó példaképe tanítványaidnak! Szakmailag felkészült, pontos, lelkiismeretes, igazságos, az emberközelségű
pedagógia mestere: ne csak osztályozz, bírálj, de biztass is,
ne csak ints, hanem buzdíts is! Nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud. Ám ne feledd: ennél
is fontosabb az, hogyan tanítjuk! Az iskolában tanultaknak
egy részét elfelejthetjük, de a hatás, melyet egy jó tanár tanítványaira gyakorol, örökre megmarad. Ismerd meg tanítványaidat, fogadd el őket egyen-egyenként, és szeresd őket
akkor is, ha úgy érzed, valamelyikük erre nem igazán méltó!
Ne ítélj azonnal, mert nem tudhatod, milyen mélységekből
erednek a vétkek! Gondolj arra, talán neki van a legnagyobb
szüksége a gyámolító kézre. Sokszor egyetlen élmény egész
életre megnyitja vagy bezárja a fiatal lelket. Ezt soha ne bízd
a véletlenre! Légy te az, aki hozzáállásoddal, magatartásoddal már az első napokban megnyitod! Az a pedagógus elveszett, aki elfelejti, hogy ő nem ura, hanem oktatója, nevelője, s napjainkban szinte szülője is az ifjúságnak.
Kedves volt tanártársaim! Ismerem munkátokat. Tudom,
hogy hittel, alázattal, Istennek tetszően legjobb lelkiismeretetek szerint végzitek munkátokat: az oktatás-nevelés, a kultúra fejlesztése, a hagyományok ápolása terén és a projektmunkákban. Szavaitok nem hazugságok, ígéretek, hiszen
tettekben realizálódnak.
Mert a tanár nem foghatja másra, ha körülötte sötét
a világ: ő tudás mécslángjából, gyermekszemragyogásból,
iskolánk, pályánk parazsából akar és tud fényt teremteni.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves pedagógusnak és tanulónak sok munkasikert, kitartást a rájuk váró
feladatok teljesítéséhez! Isten áldja meg és segítse iskoláinkat az új tanévben is!

Kiss Gézáné Békési Júlia
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Hinnünk kell abban, hogy
munkánk eredményes lesz
A szlovákiai magyar iskolák ma
Tornaljáról indítják útjára a 2013/2014-es
tanévet. Köszöntöm mindnyájukat, akik
eljöttek ide a Gömöri-medencébe, ahol
a dombok között patakvölgyek kanyarognak, ahol a Vály és a Túróc vize növeszti folyóvá a Sajót. A közeli mészkőfennsíkokat szurdokvölgyek szabdalják,
a felszín alatt barlangok rejtőznek, csevicék fakadnak a földből. A tornaljai erdőkben hajdan „botos emberek”, a kanászok tölgymakkon nevelték a sertést.
A környék fazekasmestereiről híres. Etnikailag magyar, szlovák és roma lakosság
alkotja a népességet, a vallási megoszlást
tekintve reformátusok, katolikusok.
A régió gazdaságilag lassan fejlődik,
a fiatalok távolibb vidékeken igyekeznek
szerencsét próbálni. A magyar romacsaládok jóvoltából jut leginkább diák
a sajógömöri, dereski, gicei, abafalai,
fügei, gömörmihályfalvai, hanvai,
sajószentkirályi, naprágyi, kövecsesi,
méhi, beretkei, csoltói,harkácsi , baracai,
kálosai és a tornaljai iskolába.
A szünidő napjai diáknak, pedagógusnak a pihenésről és a feltöltődésről
szóltak. Megízlelhettük a kertek finom
terményeit, aki tehette eljuthatott szép
tájakra. A diákok táborokban tölthettek
el szép napokat barátaik társaságában,
ahol új kapcsolatokra leltek.
Milyen a hangulatunk a 2013/14-es
év országos tanévnyitóján?
Mint minden folyamat kezdetén bizakodás tölti el az embert. Hinnünk kell
abban, hogy munkánk eredményes lesz.
A diákok számán, érdeklődésén, a pedagógusok szakmai és emberi kvalitásán
múlik a legtöbb. Nem mindegy, hogy
évről évre mennyi diák ül be a magyar
iskolák padjaiba. A beiratkozási számadatok azt jelzik, hogy ebben az évben
a diáklétszámban nincs csökkenés annak
ellenére, hogy még mindig vannak, akik
az anyanyelvű oktatás előnyeit nem képesek felismerni. Viszont vannak kedvező jelek is. Terjed a nagycsaládosok

tábora, azoké a fiataloké, akik örömmel
vállalják a gyermeket. Ők nem csupán
anyagiakban gondolkodnak, önmegvalósításukban nem a pillanatéletű sikert hajszolják. Ők ellenállnak, hogy ne a kommunikációs csatornák és hírportálok rabolják el idejük nagy részét, emésszék
fel energiáikat. Inkább gyermekeikre figyelnek szeretetteljes odafigyeléssel. Viszik őket a természetbe, egyházi, közösségi, meghitt baráti rendezvényekre. Az
anyanyelvet becsülve jó iskolákba irányítják csemetéiket. Ők azok, akik úgy
látják, hogy az emberi bölcsesség nem az
észnek, hanem a szívnek a bölcsessége.
Az ilyenformán gondolkodók biztosítják
iskoláink jövőjét.
Minden gyermekben kérdések, rejtett képességek, erők, titkok lapulnak,
mint a magvakban, melyekből megfelelő körülmények között hasznos növények, terebélyes fák növekednek. Segítenünk kell őket, hogy szárnyalni vágyó
elképzeléseiknek mélybe nyúló gyökerei
legyenek.
Felkészültek-e iskoláink a kihívásokra? Ha csak a gyermekeinknek miénktől eltérő életfelfogásán gondolkodunk el, belátjuk, nagyot változott körülöttünk a világ. Úgy tűnik, a tudományokba való beavatás az egyszerűbb feladat a pedagógus részére. A gyermekekben sok minden lecsapódik, a családi, társadalmi konfliktusok is. Ezeknek
a konfliktusoknak a kezelése gyakran
a tanárra hárul. Ezért lényeges a pedagógus szerepe, felelősségteljes hozzáállása.
Egy idős harangozó néniről készült
egy rövidfilm. Ebben elmondja, hogy ha
a harangkötelet fogja, úgy érzi, minden
rendben van körülötte, mert a harangon,
az égbenyúló toronycsúcson keresztül
megvan a kapcsolata az égiekkel. Ezzel
a hittel tudtak a középkorban halandó
emberek katedrálisokat építeni. S vajon
mi, pedagógusok, markolunk-e ilyen harangkötelet, mely lélekben olyan magasságba emel bennünket, ahonnét lát-

hatóvá válnak számunkra a rejtett ös�szefüggések, ahol megtaláljuk az erőt
ahhoz, hogy hivatásunkat, feladatainkat
tisztességgel ellássuk?!
Oktatási intézményeink számára nem
mindegy, milyen törvényi és finanszírozási keretek között működnek. Szívesen
vennénk, ha az állami oktatásirányítás
ebben az iskolák érdekében lépne fel!
A módosítás különösen súlyosan
érintené a vegyesen lakott települések
mind a magyar, mind a szlovák alacsony
létszámmal működő iskoláit. A jelenlegi
és a tervezett új támogatási rendszer hibája, hogy igazságtalanul kevés anyagi
forrást biztosít ezeknek a kisiskoláknak
a működtetésére. Az utóbbi hetek reagálásaiból nyilvánvaló, hogy erős közösségi szándék létezik a településeken
a kisiskolák megtartására. Az iskolafenntartás önkormányzati jogkör, így az
önkormányzatok döntését csak az iskolafenntartói jog megszüntetésével lehet
elérni. Bízunk benne, hogy az oktatási
minisztérium belátja, hogy az iskolák finanszírozásának általa képviselt, kizárólag gazdaságossági szempontok szerinti megoldása nem járható út!
Kívánom minden pedagógusnak,
hogy tartozzon azon személyek közé,
akik örökre nyomot hagynak diákjaikban! A pályakezdő fiatal kollégáknak
lendületet kívánok világmegváltó szándékaik megvalósításához!
Az iskoláknak kívánom, hogy segítőkész polgármesterek, szülők, az egyházak, a közélet és a gazdaság szereplői
hatékonyan támogassák a pedagógusok
igyekezetét!
Kívánok minden iskolavezetőnek,
pedagógusnak, iskolai alkalmazottnak
és diáknak sikeres és eredményekben
gazdag 2013/2014-es tanévet!
Pék László
Elhangzott a szlovákiai magyar iskolák
országos tanévnyitóján, Tornalján,
2013. augusztus 31-én.
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Érték
és mérték
Tisztelt hölgyeim és uraim, pedagógusok, szülők, gyermekek, itt a tornaljai
Református Templomban!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit
ezen a mai napon, ünnepélyes tanévnyitónkon, mely alkalomra én kaptam felkérést, hogy érték és mérték témakörben egy
rövid előadást tartsak, és megosszam az
ezzel kapcsolatos gondalataimat önökkel.
Azért is jó és fontos az értékről, vagy
talán mondjam így, értékekről szólni ez
évnyitó kapcsán, mert gyakran hallhatunk arról, hogy a körülöttünk lévő világban „értékválság“ van. És ebben az értékválságban szenvedve, éppen azt várjuk
el a pedagógusainktól, hogy a tárgyi
tudás átadása mellett, mely önmagában
is érték, más jellegű értékekkel is gazdagítsák gyermekeinket. De milyen értékekkel, és mit is nevezünk, nevezhetünk
egyáltalán értéknek?
A világhálón fellelhető tömör, szociológiai szempontból készített megfogalmazás szerint az értékek „olyan kulturális
alapelvek, amelyek kifejezik azt, hogy az
adott társadalomban mit tartanak kívánatosnak és fontosnak. Az eltérő értékek
az emberi kultúra változatosságának kulcsfontosságú aspektusai. Az egyének által vallott értékeket erősen meghatározza az adott
kultúra, amelyben élnek“. Azt is tudjuk, hisz
minden bizonnyal tanulták a kedves tanárok, tanítók és nevelők, hogy a pedagógiában az alapértékeket elsőként tudományosan Herbart fogalmazta meg. Ő köztudottan az etikában látta a nevelési célok
meghatározását. Az 1806-ban kiadott „Általános pedagógiájában” alapértékekként
öt eszmét vázolt fel: belső szabadság, tökéletesség, jóakarat, jogosság és igazságosság.“ Mindezek felettébb nemes és
talán mindannyiunk számára elfogadható
értékek, amelyeket az idő múlásával sok
mindennel kiegészítettek. A kérdés ugyanakkor adva van: 2013-ban, itt a Felvidéken,
vajon meg tudjuk-e fogalmazni azokat az
értékeket, amelyeket egységesen, közös
célként tűzhetünk magunk elé. Ezzel kapcsolatban pedig talán nem fölösleges elgondolkoznunk azon, mit jelentenek, jelentenek-e ma számunkra valamit az imént
felsorolt herbarti eszmék.
Belső szabadság – Isten bennünket
szabadnak teremtett és ezt a szabadságot
mind a mások, mind magunk életében,
egyéni, közösségi és nemzetiségi szinten
is tisztelnünk kell. Ezt az alapértéket azért
is kell kiemelnem, mert a külső szabadságunkban olykor igen erősen igyekeznek
korlátozni bennünket. Itt nem csupán a
mind a mai napig érvényben levő és ün-

nepélyesen megerősített Benesi dekrétumokra gondolok, vagy arra a tényre, hogy
ha valaki állampolgársági szinten fel meri
vállalni a magyar nemzethez való tartozását, akkor azt ki akarják vetni ez országból. Hanem gondolok arra is, hogy
gyermekeinknek egy sajátos, talán célzatos szemlélettel készült tananyagból kell
a tudást és ismeretet elsajátítaniuk úgy,
hogy közben kisikoláink jelentős része állandó bizonytalanságban, mondjuk ki, fenyegetettségben, pedagógusaink pedig
függőségi helyzetben vannak. Ilyen helyzetben egyáltalán nem könnyű megőrizni
a belső, lelki szabadságot és ezt az értéket
közel vinni a szabadságot gyakran szabadosságra cserélő szülők gyermekeihez és
az ifjú nemzedékekhez. De mégis ez a feladatunk, mert ha pedagógusként, vagy
akár egyszerű emberként feladjuk, kompromisszumok tárgyává tesszük szabadságunkat, lelki autonómiánkat, önmagunkat,
emberiességünk lényegét adjuk fel és tagadjuk meg. Ehhez az értékhez akkor is ragaszkodnunk kell, ha esetleg a többség
akar az önfeladás, az önmegtagadás útjára
csábítani, már csak azért is, mert ismerjük a
költő igaz szavait: „Nem sokaság, hanem
lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat”.
Egy másik nagyon fontos cél a tökéletesség. Erre szinte azonnal előbukkan belőlünk a gondolat, hogy senki sem tökéletes. Ezt így kell elfogadni, ebbe így kell
beletörődni. De talán éppen az az egyik
legnagyobb kísértése korunknak, hogy belenyugodjunk tökéletlenségünkbe. Számomra mindig elgondolkodtató, amikor
azt hallom: ez már csak így van, ezen nem
lehet változtatni, vagy éppen iskolákkal
kapcsolatban, hogy elég ide ennyi is. Pedig
az a biztos bukás útja, amikor az ember feladja a megjobbulás és a megjobbítás reménységét. Amikor már beletörődünk,
amikor már nem akarunk többet tenni,
adni, nyújtani, amikor lemondunk a segítésről és az előrelépés lehetőségéről, akkor
kezdődik meg a vegetálás, majd a fogyatkozás, a lassú elenyészés időszaka. Éppen
ezért törekednünk kell, hogy életünk, munkánk, szolgálatunk a tökéletesedés útján
megmaradjon.
Jóakarat: Augusztinusz, vagy, ahogy a
katolikus testvérek nevezik, Szent Ágoston
szerint a jóakaratra való törekvés lényege,
hogy „aki a legfőbb bölcsességre akar szert
tenni, annak helyes és tisztességes életre
kell törekednie.” Természetesen komoly fi-
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lozófiai kérdés, hogy mi is nevezhető jónak,
de én mindenjellegű elméleti fejtegetés
helyett egy nagyon egyszerű, mégis nagyszerű és gyakorlatias krisztusi tanítást helyezek ezzel kapcsolatban mindannyiunk
szívére: „Amit tehát szeretnétek, hogy az
emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt
ti is úgy cselekedjétek azokkal.”
Jogosság: Elméletben tudjuk, hogy
minden embert születésétől fogva megilletnek bizonyos jogok és szabadságjogok.
Olyan alapvető polgári és politikai jogok
ezek, mint az élethez, vagy a szabadsághoz
való jog, a vélemény és kifejezés szabadsága, a törvény előtti egyenlőség, valamint
gazdasági, szociális és kulturális jogok. A
mellett, hogy úgy érezzük, ezek a mi életünkben is olykor csorbát szenvednek, törekednünk kell arra, hogy a jogok és kötelességek harmonikus, elválaszthatatlan
egységben épülhessenek be, a bennünket
követő nemzedékek életébe. Hiszen aki
csak a kötelességet ismeri, jogok nélkül, az
szabadság nélküli rabszolgaként, aki pedig
csak a jogait ismeri kötelességek nélkül, az
követelőző, másokon élősködő emberként,
vagy diktátorként élné mindennapi életét.
De nekünk éppen az kell legyen célunk a
pedagógiában is, hogy öntudatos, értékteremtő, teljes életet élő, szabad embereket
neveljünk.
És végül az utolsó herbarti eszme az
igazságosság, melynek lényege az arisztotelészi meghatározás szerint „megadni
mindenkinek, ami őt megilleti”. Talán úgy is
le lehetne ezt fordítani, hogy törekednünk
kell arra, hogy kilépve abból az „egyedül
csak én számítok” jelszavú önző világképből, melyet napjainkban mediális eszközökkel is igyekeznek belénk sulykolni,
észrevegyük a másik embert, akit ugyanolyan jogok illetnek meg, aki ugyanúgy
érző lény, aki – és ezt keresztyén emberként ki kell mondanom – Isten gyermeke,
vagyis testvérem, felebarátom.
Mindezt felfedezni és felfedeztetni,
emberként, pedagógusként hitelesen
képviselni, és ezt a gondolkodást megerősíteni a gyermekekben, nem egyszerű feladat, de tudatosítanunk kell, a mi jövőnk,
ez országnak, s nem utolsó sorban felvidéki magyarságunk megmaradásának
a fő meghatározója, hogy milyen életszemléletben, milyen érték-mérték rend
szerint növekednek fel és a bennünket követő nemzedékek.
Kedves Pedagógusok! Ez ünnepi pillanatokban talán nem túlzás azt mondanom,
a jövő, a mi jövőnk részben az önök kezében van, és így nem kívánhatok mást,
mint hogy Isten adjon bölcsességet, hitet,
erőt és szeretetet szolgálatuk végzéséhez,
gyermekeink neveléséhez!
Nagy Ákos Róbert, esperes
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Építsünk
lélekemlékműveket!

(Üzenet a szlovákiai magyar iskolákba)
Tisztelt jelenlévők, ünneplők és ünnepeltek!
Bármennyire is furcsán hangzik, nem én üzenek Önöknek. E
hely szelleme üzen általam. S az évszázadok élő emlékezete. Ez az
egyszerű, fehér falú kis református templom maga az ÜZENET:
Védjétek meg iskoláitokat! Nem karddal, fegyverrel, hanem hittel.
Amint tették azt egykor a Felvidék bátor prédikátorai. Ők, köztük
Tatai Pap Sámuel, e templom lelkipásztora, inkább vállalták a gályarabságot, üldöztetést, mintsem hogy hitüket feladják. S lám,
egyházuk ma is áll!
Lehetünk-e mi kevesebbek, hitetlenebbek, gyávábbak náluk
– most, hogy amúgy is fogyatkozó magyar iskoláinkra újabb tizedelés vár? A válasz egyértelmű. Ezer és ezer jelből tudjuk, hogy
nem számíthatunk a hatalom jóindulatára, nagylelkűségére. Kisebbségi létünk harapófogóban eltöltött közel egy évszázada megtanított erre bennünket. Mi senkire nem számíthatunk. Csakis
önmagunkra! Önmagunkban kell keresnünk vészesen megcsappant lélekszámunk okait, s találni gyógyírt betegségünkre. Fásult,
fáradt, ingadozó lelkünkre. Önazonossági és hovatartozási tudatunk zűrzavarára.
De ma ünnep van, ne kongassuk a vészharangot. Csak tegyük
a dolgunkat, ki-ki a maga posztján. Építsünk lélekemlékműveket!
Megingathatatlan, erős pilléreit magyarságtudatunknak. A kőből,
ércből, fából épült emlékművek lerombolhatók, meggyalázhatók,
kisajátíthatók. Csak amit a lélek rejt magában, afölött nincs hatalma földi erőnek. Legutóbb ez a lélekerő egy kis székely falu unitárius templomában érintett meg: Isten, hit, nemzet szétválaszthatatlan egységének ereje. Lélekemlékmű! Igazi székely furfanggal
kitalálva, igazi székely tartást adva. Nekünk, felvidéki magyaroknak is fel kell építenünk magunkban. Az utóbbi évtizedek tükrében vizsgálva kisebbségi létünk állapotát, nem lesz könnyű feladat. Hosszadalmas, folyamatos munkát követel, melynek oroszlánrésze Önökre hárul. Önökre, akik gyermekeinknek óvodás koruktól az érettségiig tanítói, nevelői és példaképei.
A gyermekeink a mi reménységünk! Mert tiszta és nyitott
lelkük befogadója jónak, szépnek, értéknek, csak tudnunk kell

nekik adnunk. S nekünk van miből adnunk! Nyissák fel értékeinket őrző kincstáraink ajtaját, s gazdagságukat építsék bele
lelkük emlékműveibe. Népmeséink erkölcsiségét, mély bölcsességét, páratlan szépségű pentatonikus népdalaink gyöngyszemeit.
Tanítsák őket anyanyelvünk szeretetére.
A magyar nyelv kozmikus nyelv. Sámánok, költők, atomfizikusok nyelve. S a bölcsességé is. Építsék bele e lélekemlékművekbe
őseink viselt dolgait: mondáinkat, legendáinkat s valós cselekedeteinket. Török- és labancverő hőseink vitézségét, de bukásainkat,
könnyeinket is. Legendás hírű szabadságszeretetünket. Európa s
a világ népeinek példát mutató harcainkat a zsarnokság ellen, s
csendesen munkálkodó békés hétköznapjainkat.
Így válhatnak gyermekeink egészséges identitású magyarokká; büszkén vállalva anyanyelvüket, kultúrájukat s nemzetiségi
hovatartozásukat. Olyanokká, akik gyermekeiket majdan magyar
iskolába íratják, visszafordítva ezzel azt az áldatlan folyamatot,
mely napjainkban egyik veszélyforrása lehet oktatási rendszerünk
felszámolásának, legalábbis végzetes meggyöngítésének.
Önök eddig is erejükön felül teljesítették küldetésüket. Nehéz,
buktatókkal teli pályájuk folytonos harc az értelem homályával,
a közönnyel szemben. Nem beszélve a megszüntetésünkön folyamatosan munkálkodó hatalom hol nyílt, hol burkolt támadásairól, melyek elsősorban iskoláink ellen irányulnak.
Tudom, sokat várunk Önöktől, de Önök kisebbségi közösségünk lámpásai, a szó spirituális értelmében vett szolgái. Ha elég
erős lesz hozzá a hitük, akkor ezzel a ráadás feladattal, gyermekeink szilárd magyarságtudatra való nevelésével is meg fognak
birkózni. S akkor iskoláink, akárcsak a fehér falú, kis felvidéki
templomok, évszázadok múlva is léteznek majd. Mert a hit Istentől ered, az igazak fegyvere, és legyőzhetetlen.
Az üzenetet átadtam. Köszönöm, hogy meghallgatták.
Kovács Magda
Tornalja, 2013. augusztus 31.

Oktatáspolitika n Pedagógusfórum

7

Iskolabezárások a láthatáron

Az iskolák működtetésének hatékonyságára irányuló megbeszélések
Az oktatási tárca a nyári szünet alatt
egyeztetésre hívta össze azon iskolák
igazgatóit, valamint az iskolákat fenntartó önkormányzatok polgármestereit,
melyek a normatív támogatásból (fejpénz) nem tudják fenntartani az intézményüket, ezért többlettámogatást igényelnek a működési költségek kiegészítésére. Az első körben, július folyamán
országosan 129 iskolával tárgyaltak az
OM illetékesei. A minisztérium a megbeszélések, egyeztetések során felkérte az igazgatókat és a polgármestereket, hogy saját hatáskörükben tegyék
meg az iskola működtetésével kapcsolatos racionalizációs lépéseket. Ezeket
írásban is megküldték a tárgyalópartnereknek. Az OM képviselői az illetékesek tudtára adták, hogy a fejpénzen
túli kiegészítő többlettámogatást 2013
szeptemberétől csak azoknak az iskoláknak fogja nyújtani, amelyek vállalják
az alsó tagozaton az osztályösszevonást, a felső tagozaton a tagozat leépítését, vagy a pedagógusok és alkalmazottak számának csökkentését. Az OM
szerint 500 kisiskola bezárása mindössze a teljes bérköltség 2%-nak megtakarítását eredményezné. A megszüntetéssel járó költségek vajon nem haladják-e meg a várható megtakarítások
nagyságát?
Ed d i g a fe n nt a r tó k i n d o k o l t
esetben évente a kerületi oktatási hivatallal folytatott megegyezéses eljárás (dohodovacie konanie) során nyerhettek el többlettámogatást az iskola
működtetésére pl. alacsony diáklétszám, az épület magas energiaigénye
stb. esetén. Ebben az évben ezen tárgyalások lefolytatását az OM gyakorolja. A működtetési költségek csökkentésére vonatkozó megszorító intézkedések kikényszerítését az OM a 2012.9.
20-án elfogadott 325 sz. törvény, (mely
az 597/2003.sz, az iskolák finanszírozásáról szóló törvény módosítása) 8c§ 7.
bekezdése szerint teheti meg.
Az OM törvényjavaslatot készül ős�szel elfogadtatni az SZNT-ben, melynek
célja az iskolák támogatásában a normatív támogatás helyett az osztálytámogatások bevezetése, tehát az egy diákra nyújtott támogatást felváltaná az
osztályok száma szerinti támogatás.

Az iskolák működtetése elsősorban
állami támogatásból valósul meg, de az
iskolák fenntartása az önkormányzatok,
az egyházak és magánszemélyek hatáskörébe tartozik, s a fenntartók, különösen az alsó tagozatos kisiskolák esetében, jelentős saját forrásokat mozgósítanak és vonnak be évről évre oktatási
intézményeik megmaradása érdekében.
Mi indokolja a változtatásokat?
A pedagógusok tiltakozó megmozdulásai és sztrájkjai nem csupán a bérkövetelésekre irányultak, de az oktatási
folyamat olyan elemeire is, mint a tankönyvellátás hiányosságai, az iskolaépületek és a felszereltség állapota, a tantervek és tananyagtartalmak átalakítása
stb. Nem hatékony az oktatásra fordított EU támogatási keretek felhasználása sem, az iskolák fűtési rendszereinek
hatékonysága is felülvizsgálatra szorul.
Amit fő probléma, hogy a közoktatásra
fordított támogatások a BHT arányában
messze elmaradnak az OECD országok
oktatásra fordított támogatásainak átlagától.
Tény, hogy a diáklétszám az elmúlt
másfél évtizedben jelentősen lecsökkent (ma ez a demográfiai visszaesés elsősorban a felső tagozat és a középiskolák diáklétszámát érinti). A születések
számának újbóli növekedése az elmúlt
5–6 évben viszont már diáklétszám
emelkedésként jelentkezik az iskolák
alsó tagozatain. A demográfiai változások időszakos jellegűek, ezek kezelése folyamatos átalakításokat igényel,
így az osztályösszevonások is csak időszakos megoldást jelentenének.
Hatékonyabbá válhat-e az iskolák
működtetése az osztálytámogatások
bevezetésével?
Az OM az iskolák hatékonyabb működtetése érdekében a diákra eső normatív támogatást az osztályszám
alapján nyújtott támogatással kívánja
felváltani.
A változásokban érintett önkormányzatok és iskolák elvárják, hogy az
OM a támogatási rendszer megváltoztatásának indoklásaként közzétegye
azokat az iskolák működtetésének haté-

konyságára vonatkozó előzetes számításokat, melyek az osztálytámogatások
bevezetését indokolnák meg.
Amennyiben az OM „megfelelő”
módon szabja meg az osztályokra vonatkozó minimális és a maximális diáklétszámokat, a csoportbontások feltéte
leit, az osztályokra vonatkozó normatív
támogatások nagyságát (pl. az osztályra
vonatkozó heti tanórák számát), megtakarítás érhető el.
A 245/2008 sz. törvény, napjainkban
kezdeményezett módosítása az OM részéről ezt a célt szolgálja. A törvénymódosítás 2013. július 25-i változatában az
osztálylétszámokra előírt maximumok
(1. évf. – 22; 2–4. évf. – 25; összevont
évf. – 24) mellett a minimális osztálylétszámok is bekerültek, minden valószínűség szerint az osztályalapú finanszírozás érdekében.
Ebben az osztályok minimális diáklétszámát a következőképpen javasolják
meghatározni: 13 diák az alsó tagozaton
(12 az összevont osztályok esetében),
míg a felső tagozaton 15 diák. A nemzetiségileg vegyes lakosságú településeken, ahol két oktatási nyelvű iskola
működik, vagy a két nyelven oktató iskolákban a minimális diáklétszám osztályonként 2-vel kevesebb. A középiskolák osztályaiban a minimális diáklétszám 16, mely a szlovák és a nemzetiségi iskolákra egyaránt vonatkozik.
A tör vénymódosítási javaslat
a 2014/15-ös tanévtől csak az alapiskola
1., 5. és a középiskola 1. évfolyamának
osztálylétszámaira vonatkozik, a többi
évfolyam jelenlegi diákjaira az előző
törvény marad hatályos. Részükre a törvénytervezet évről évre fokozatosan
lépne érvénybe.
A törvénytervezet lehetőséget nyújt
a minimális diáklétszámok csökkentésére akkor, ha az iskola 20 km-es körzetében nem működik az adott nyelven
oktató iskola, vagy ha a diákok ennél nagyobb távolságból utaznak az oktatási
intézménybe.
A törvény tervezett változtatásai a
következő változásokat idézhetik elő:
Az OM szerint a törvénytervezetnek
pozitív hatása lesz a közhivatalok költ-
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ségvetésére, de a szociális hatásai negatívak. A jelenlegi törvénymódosítás hatással van az 596/2003 és az 597/2003-as
sz. törvényekre, mivel lehetővé teszi a
fenntartók számára az osztályok számának a meghatározását, beavatkozást
jelent a tanulmányi versenyek és a tankönyvek finanszírozásába. A módosítás
összhangban van az EU jogrendjével.
A nagyiskolák igyekezni fognak a
maximális szám alatt tartani az osztálylétszámokat, mivel a fejkvóta tervezett
kiküszöbölése miatt az iskolák nem érdekeltek minél több diákot felvenni, a
maximálisnál alacsonyabb diáklétszám
viszont hatékonyabbá teszi az oktatóinevelői munkát. Ez által a nagyiskolákban az osztályok számában az eddigiekhez viszonyítva inkább növekedés,
mint csökkenés lesz kimutatható.
A jelenleg érvényben levő törvény
a minimális diáklétszámokra nem fogalmaz meg előírást. Az önkormányzat
– a normatív és a kiegészítő támogatásból, valamint további, saját források
alapján – iskolafenntartói jogával élve
maga dönti el, hogy az iskolára fordított többletkiadások ellenére fenntartja-e az iskolát.
A kisszámú diákkal működő iskolák
az osztályalapú támogatások bevezetésének vesztesei lesznek. Sok iskolában
kerülne sor osztályösszevonásokra, a
felső tagozatok leépítésére, a kistelepülések iskoláinak megszűnésére.
A magyarok és a szlovákok által lakott vegyes lakosságú településeken fokozottabb mértékben lesz negatív hatással az OM által tervezett osztályokra
vonatkozó támogatás – mind a magyar,
mind a szlovák tannyelvű oktatási intézményekre.
A szlovákiai magyar iskolahálózat
egésze az osztályalapú támogatások
esetén fokozottabb mértékben van a
veszélyeztetésnek kitéve:
Az alsó tagozaton a születések számának növekedési tendenciája elméletileg esélyt jelenthet a minimális osztálylétszámok elérésére. A nemzetiségi
iskolák esetében azonban a jelentős as�szimiláció hatására a beiratkozási statisztikák alapján a diáklétszámok növekedése országosan nem következett be,
csupán a diáklétszám stagnálásáról beszélhetünk.
A törvénytervezet hatályba lépése
esetén, a mostani diáklétszámokat figyelembe véve a magyar nyelvű oktatásban legalább 33 alsó tagozatos kisiskola és 41 teljes szervezettségű iskola

felső tagozata, és 3-nak az alsó tagozata
szűnne meg, illetve az osztályösszevonások miatt 32 osztály megszűnésére
kerülne sor. (Statisztikai kimutatások
a www.szmpsz.sk honlapon.)
A szlovákiai magyar nemzeti közösség létszámának csökkenése ismert.
Ezzel együtt jár, sőt az anyanyelvű oktatásban részesülő diákok esetében
erősebb a csökkenés. Ezt mutatja az is,
hogy az elmúlt 10 évben 31 magyar kisiskola szűnt meg. A magyar nyelvű iskolahálózat aránya megfelelő, de a falvak
nemzetiségi megoszlásából adódóan
a kis diáklétszámú iskolák dominálnak.
A normatív támogatási rendszer
átalakítására vonatkozó javaslatok:
Az osztályalapú támogatások kidolgozatlansága, illetve a kisiskolákra
vonatkozó, feltételezett negatív hatása miatt, az OM-nak inkább az eddigi
diáklétszám-alapú normatív támogatási
rendszer fejlesztésével, tökéletesítésével
kellene az iskolák működtetését célzó,
hatékonyságnövelő lépéseit megtenni,
mivel a jelenlegi támogatási rendszer
a nagy diáklétszámú iskolákra nézve előnyös, de igazságtalanul kevés forrást biztosít a kisiskoláknak.
Már a normatív támogatási rendszer
fejkvótáinak meghatározásakor kiderült,
hogy a támogatási tételek csak a nagy
(250 diák feletti létszám) iskolák működését biztosítják. Az ennél kisebb iskolák működtetésére kevés volt a törvényileg meghatározott támogatás, a 250
diáknál nagyobb létszémú iskolák viszont e támogatásból jelentősebb gond
nélkül tudták biztosítani a működtetést. A többszáz diákkal rendelkező iskolák előnyben vannak a többi iskolával
szemben. Minél kisebb a diáklétszám,
annál kevésbé lehet a normatívából az
iskolát működtetni. A támogatási rendszer 2008 decemberi korrekciója a kompenzációs hozzájárulások bevezetésére
(a 630/2008 sz. 2008.12.10-én jóváhagyott kormányrendelet 4§ alapján és
a 7sz. melléklet szerint) irányult. E változtatás alapján a 150 és a 250 közé eső
diáklétszámú iskolák fejkvótája a diáklétszám diákonkénti fokozatos csökkenésével növekedett, és 150 diák
esetén elérte a 250 diákra érvényes
alapnormatíva 1,495-szörösét. A 150-nél
kisebb diáklétszámmal működő minden
iskolára ez a szorzó vonatkozott. Ez azt
jelentette, hogy a 150 diáknál nagyobb
létszámmal működő iskolák működtetése megoldódott, azonban az ennél ki-

sebb diáklétszámú iskolák, különösen
a kisiskolák számára az alapnormatíva
másfélszerese nem elegendő az iskola
működtetéséhez.
Javaslatunk az, hogy a kormány
a kompenzációs támogatás módszerét
terjessze ki a 150-nél kisebb létszámú iskolákra is az alapnormatíva szorzójának
fokozatos növelésével a diáklétszám
csökkenése mértékében. Ezzel a normatíva-meghatározással egyenlő esélyt
adna a kisiskolák számára is az életben
maradáshoz. Ez a módszer egy igazságosabb támogatási rendszer létrejöttét
eredményezné. Bevezetésével jelentős
mértékben csökkenthetővé, vagy akár
kiküszöbölhetővé válnának a megegyezéses eljárások alapján szétosztott, kiegészítő támogatási összegek. ( A jelenlegi törvénymódosítási folyamat során
a tárca jelezte az is, hogy a 597/2003 sz.
törvény módosításával évente nyilvánosságra kívánja hozni a megegyezéses
eljárások során kiosztásra kerülő támogatások módszertanát.) Az így felszabaduló keretek, melynek során az illetékes
hivatalok döntéseinek szubjektivitása is
mérsékelhető lenne, alapul szolgálhatnának a kisiskolák fejkvótájának emelésére. A szolidaritás elve alapján a 250 diáknál nagyobb iskolák esetében is alkalmazni kellene a fejkvóta fokozatos változásának, ebben az esetben csökkentésének elvét.
A normatív támogatási rendszer
monitorozásával és az indokolt korrekciók időszakonkénti alkalmazásával
a támogatási rendszer kiegyensúlyozatlansága nagyrészt kiküszöbölhető
lenne. A támogatási rendszer itt leírt
módosítása lehetővé tenné a kisiskolák
megerősödését a nagy diáklétszámú
iskolákkal szemben.
Az OM által kezdeményezett egyéb
szempontok bevezetése a támogatási
rendszerbe, pl. az iskola diákjainak a tanulmányi versenyeken elért eredményessége a fejkvóta további alkalmazása esetén is érvényesíthető.
A kisiskolák megmaradása érdekében tett javaslatok:
A kisiskolák vonatkozásában a kompenzációs támogatások növelésével elérhetővé válna, hogy amennyiben az
önkormányzatok vállalják, és saját, illetve egyéb helyi többletforrással segítik településük iskoláját, tovább működtethetnék az intézményüket, s ez
pozitívabb jövőképet jelenthetne a település számára.
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Az iskolafenntartás törvényileg önkormányzati kompetencia. A megszorítási és a takarékossági lépések megtételéhez szükséges döntés joga azokat illeti meg, akik ebben a leginkább érintettek. Az OM ehhez törvényileg keretet
szabhat, de vissza kell utasítani, ha önkényesen kívánja megszabni az egyeztetési eljárások során általa jóváhagyott
kiegészítő támogatások felhasználásának formáit.
Az óvoda, iskola, iskolák egy épületbe költöztetése, esetleg összevonása,
az étkeztetés, a napközi működtetésének megoldása stb., mind olyan döntéseket igényelnek, melyhez a helyi ös�szefüggések ismerete szükséges. Ezen
megoldások mellett a helyi közösség
és a szülők számára is kínálkozik a lehetőség, hogy az eddigieknél nagyobb
mértékben segítse a helyi iskola működtetését. Ezt az elvárást a szülők felé
ki kell nyilvánítani. A feladat felvállalása
a helyi iskola és a közösség megerősödéséhez vezethet.
Az alsó tagozatos kisdiákok esetében, amennyiben elkerülhető, biztonsági okokból nem javasoljuk, hogy a kistérségben olyan kisiskola-hálózat jöjjön
létre, mely az iskolabuszokkal való napi
fárasztó utaztatásra épít. Ezért is ajánlatos a települések kisiskoláinak megőrzése. (Amennyiben mégis sor kerül ilyen
megoldásra, akkor biztosítani kell olyan
nevelők alkalmazását, akik a diákok biztonságos utaztatásával kapcsolatos feladatokat ellátják.)
A normatív támogatási rendszer vázolt korrekciójával és továbbfejlesztésével elérhetővé válna, hogy a kisiskolák megszüntetésére csak rendkívüli
esetben kerüljön sor.
A teljes szervezettségű iskolák
felső tagozatának működtetésére
irányuló javaslatok:
A teljes szervezettségű iskolákban
a felső tagozatok alacsony diáklétszáma
esetén – az oktatás színvonalának megőrzése érdekében – elfogadhatónak
tartjuk a minimális osztálylétszámok
meghatározását, az OM által javasolt
formában.
Az érdekeltek (önkormányzatok, iskolavezetések, iskolatanácsok, az állami
oktatásirányítás, szakmai szervezetek)
bevonásával rövid időn belül ki kell alakítani az optimális kistérségi oktatási
hálózatokat, az iskolák vonzáskörzeteit,
s ezek kapcsolódásait.

A tervezés során alkalmazni kell a statisztikai adatok feldolgozását segítő gazdaságossági összefüggéseket, a térképészeti, gráfelméleti ismereteket. A jövőbeni valós helyzetet a beiratkozási eredmények alakítják ki. A születési statisztikákat, az óvodai gyermekszámokat, a
beiratkozási eredményeket és további
törvényi változásokat és a helyi folyamatokat figyelemmel követve, van mód az
iskola diáklétszámainak és osztályszámainak 5–6 évre való előrejelzésére. Ezért
a kialakítandó hálózatokat dinamikus
modellekként kell kezelni. A kistérségi
együttműködések sikere elsősorban az
érdekeltek együttműködésén múlik.

A teljes szervezettségű iskolákhoz
tartozó kisiskolák hagyományos vonzáskörzetei folyamatos átalakuláson
mennek át, melyet befolyásolnak az oktatás színvonalával kapcsolatos szülői vélemények, a megfelelő iskolapropagáció,
a közlekedési viszonyok állapota, az iskolabuszok megjelenése stb.
Az alacsonyabb diákszámú iskola
számára egyaránt fontos a településen
élő gyermek helyben való iskoláztatása,
de az is, hogy diákokat szerezzen más településről.
A kistérségi intézményhálózat kialakítása feltételezi a diákok utaztatásának
megoldását. A gyér járatokkal rendelkező tömegközlekedés erre a mai állapotában nem alkalmas. A támogatási
rendszer kialakításakor számolni kell
az iskolabuszok működtetésének költségeivel. Az iskolabuszok hálózatának
működtetésére, akárcsak a „vándorló
tanárok” alkalmazására több országban
találunk példát.
A kistérségi iskolahálózat kialakításában, a diákutaztatáson kívül ajánlatos figyelembe venni pl. a pedagóguslakásokkal kapcsolatos lehetőségeket,
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a csatlakozó iskolák felszereltségének
átadását, átvételét stb.).
A szórványvidéken, ahol a lakóhely
20 km-es körzetében nincs elérhető iskola, az önkormányzat élhet a törvénytervezet 16. pontjában rögzített lehetőséggel, mely a fenntartó számára lehetővé teszi a minimális diáklétszám
csökkentését.
A teljes szervezettségű iskolák esetében az iskolákra vonatkozó statisztikák, térképészeti és gráfelméleti dinamikus modellek alapján, az érdekeltek
bevonásával javasoljuk kialakítani az
alapiskolák optimális kistérségi oktatási
hálózatát, és létrehozni az iskolabuszok
rendszerét.
Összegzés
Az OM megbeszélései az érintettekkel – a megszokottól eltérő módja,
ideje és formája – sokak számára vis�szatetszést keltenek. Az azonban bizonyos, hogy a problémákkal és új kihívásokkal szembesítik az érdekelteket.
A gondokkal mindnyájunknak szembe
kell néznünk, és közösen kiérlelt válaszokat kell adnunk, sürgősen, a szlovákiai és ezen belül a magyar nyelvű oktatás jövője, megerősödése érdekében.
De a kényszerű helyzetből lehetőségek
is származhatnak. A döntéseket hosszú
távú cselekvési programokban kell felvállalnunk. Ezek a programok nagy valószínűséggel nem kerülhetik el:
– A kormány részvételét a közoktatás
nagyobb mértékű támogatásában, akár
a közvélemény kikényszerítése útján.
Tárgyalás az oktatási miniszterrel.
– A nagycsaládokat érintő programok anyagi forrásokkal történő támogatását.
– A közoktatásnak a regionalitásra és
az adott területeken élő nyelvi kisebbségi közösségek érdekeire épülő önkormányzati rendszerek kiépítését, mely
mérsékelné az asszimilációs folyamatokat.
– Az anyaországi támogatásokat pl.
ONT, Bethlen Alap, és az iskolákat érintő
egyéb programokat még inkább az óvodások és a kisiskolások felé irányítani.
Éppen ezért szükséges kistérségi konzultációk lefolytatása az érdekeltek és oktatási szakemberek bevonásával. A folyamatok elemzése, szakmai anyagok kidolgozása. Oktatáspolitikai szakcsoport létrehozása és működtetése. A széles közvélemény tájékoztatása.

Pék László
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Pedagógusfórum n XXII. Jókai Mór Nyári Egyetem

Új szemlélettel és új ismeretekkel
a magyar irodalom oktatásában
„...amit szerezhetünk, csak maga a dallam,
a fény hajából egy sugárnyi hajtincs,
a vándorlás az óceán egén,
s a rejtjelzett tudás, hogy semmi baj nincs,
mert minden porszemben egy néma dal van,
s a dal nem változtat szövegén.”
(Orbán Ottó: Buborékszonett – részlet)

Nagy megtiszteltetéssel és örömmel fogadtam el a felkérést, hogy jómagam legyek a magyar nyelv és irodalom szekciónak vezetője, vagy inkább osztálybizalmija. Ugyanakkor izgatott is voltam, hisz
két éve – akkor először – betöltöttem már
ezt a feladatot, s akkor nagyon kellemes
tapasztalatokkal tértem haza Komáromból.
Hétfőn fürkésző tekintettel pásztáztam a
társakat, próbáltam megismerni őket, személyiségüket, elvárásaikat, s azt kell, hogy
mondjam, gyorsan megnyugodtam, mert
nagyon kedves, barátságos társakra találtam, s ami a legfontosabb, érezhető volt
a bennük élő kíváncsiság, vágy, az új ismeretek iránti érdeklődés. Nagyon örültem, s
ezzel biztosan nem vagyok egyedül, hogy
nemcsak felvidéki, hanem kárpátaljai, erdélyi és vajdasági kollégák is a csoport
tagjai voltak. Velük együtt nagy szeretettel, lelkesedéssel fogadtuk az előadókat,
hallgattuk mondandójukat, vettünk részt
a feladatokban… igaz, csendesebben, kevésbé látványosan, mint a szomszéd termekben, a más szekciókban dolgozó társaink. Mi verseket elemeztünk, a szövegek
intermediális kapcsolatait vizsgáltuk, betekintést kaptunk a peremirodalmat alkotó fantasy és sci-fi regényekbe, nyelvtani
és nyelvhasználati problémákat vitattunk
meg, sőt véleményeztük az állami oktatási
programot a magyar nyelv és irodalom oktatására vonatkozóan (ekkor igencsak sajnáltam a határontúliakat, hiszen úgy érezhették magukat, mint a tapír, amelyiknek
egy űrhajó működési elvét magyarázzák).
Sok mindennel foglalkoztunk, rengeteg
érdekes dolgot hallottunk, azonban összegezve csoporttársaim véleményeit, az az
igazság, hogy picivel többet, mást vártunk
A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanításának megújítása elnevezésű képzéstől.
Azt, ami az elnevezésben benne van: új
szemléleteket, ismereteket a magyar irodalom jelenlegi helyzetéről, s főleg a gyakorlatban, az irodalomórákon alkalmazott, alkalmazható módszereket. Ezen kijelentéseimet, kérem, senki ne vegye bántásnak, hanem inkább építő jellegű észre-

vételnek, s bízom benne, hogy segítséget
nyújthatnak a jövőbeli képzések szervezésében. Ezzel most nem is szaporítanám tovább a szót, hiszen úgy gondolom, megtaláljuk a módját, hogy a képzéseket biztosító szervezetekkel, intézményekkel meg
tudjuk majd beszélni közös dolgainkat.
Én szeretném megköszönni mindenkinek: a Pedagógusszövetségnek, a
Comenius Pedagógiai Intézetnek, az előadóknak ezt a kellemes hetet, mert – egybehangzó vélemények alapján – jól működő, tartalmas kísérőprogramokkal,
kedves szervezőkkel megvalósított nyári
egyetem résztvevői lehettünk.
Kedves Barátaim! Mi ugyan nem tudtunk látványos záró-bemutatóval készülni,
de azért fogadják szeretettel az egyik foglalkozáson elemzett modern vers „nyári
egyetemi” átiratát, vagy ahogy tanultuk:
palimpszesztjét, melyben igyekeztem ös�szefoglalni a hét élményeit.
Bob Perelman: KÍNA – porcelán
Magyaros Csoport: KOMÁROM – műanyag pohár
A naptól számított harmadik világon élünk.
N° 3.
A Dunától számított első városban élünk.
N°1.
Senki meg nem mondja mit tegyünk.
Jókai Tibi majd megmondja mit tegyünk.
Kik számolni tanítottak valóban kedvesek.
Kik oktattak valóban kedvesek.
Mindig ideje meglépni.
Mindig ideje bejönni.
Ha esik magaddal viszed ernyőd vagy nem.
Többszáz éves kánon.

A táj gépesült.
A (kávé)gép teljesített.
A vonat visz amerre megy.
A busz Szentendrére megy.
Hidak vizek közé.
Kávé – vizek mellé.
Rendezetlen figurák tágas betonsávok
mentén útban a pusztába.
Rendezetlen figurák tágas folyosókon útban
a tantermünkbe.
Ne feledd hogy jól nézzen ki kalapod
s cipőd mikor sehol sem leszel.
Ne feledd hogy legyen tele a lapod s jegyzetfüzeted mikorra otthon leszel.
Még a légben úszó szavak is kék árnyékot
vetnek.
Persze… a paratérben.
Ha jó ízű meg is esszük.
Meg is ettük.
A levelek hullnak. Mutass rá dolgokra.
A hullák lebegnek. Mutass rá egy „dark
fantasy” regényben.
Vedd a megfelelőket.
Vedd el a fénymásolatot.
Na találd ki mi az! Mi? Megtanultam hogyan kell beszélni. Nagyszerű.
Így lett az emberből Batman.
A csonkafejű a könnyeknél tört ki.
Neil Gaiman: Temető könyve
Zuhantában mit tehetett a játékbaba?
Semmit.
A cyberpunk regényben viszont lelőtt mindenkit.
Menj aludni.
Nem mentünk aludni.

A szél lefújja kalapod.
Ez egy még régebbi kánon…mely feltételezi
a szél és a kalap, illetve annak viselőjének
egy időben és egy térben való létét.

Nagyszerű vagy sortban. És a zászlók is
nagyszerűek.
Nagyszerű vagy rövidnadrágban – ha már
a nyelvhelyességnél tartunk. És a zászlók is
szuperek.

A nap is felkel.
Bizony fel…és tűzött is rendületlenül.

Mindenki élvezte a robbanásokat.
Majdnem mindenki élvezte az előadásokat.

Jobb volna ha nem a csillagok szánnának
minket egymásnak;
Jobb volna ha magunk tennénk.

Ideje felébredni.
Ideje aludni.

Ha nem, akkor majd megteszi az előadó.
Szaladj árnyékod előtt.
Szaladj a szúnyogok elől.
A nővér ki évtizedenként legalább egyszer az
égre mutat jó nővér.
A tanár ki évtizedenként legalább egyszer
tündöklő csillagot talál jó tanár.

De szokd az álmokat.
Mert álmodni jó. Álmodjunk nagyot.
Ja, és az erő legyen veletek!
(H. Nagy Péter fordítása és tanítása (is))
Tóth Gábor
szekcióvezető
a Nagsallói MTNY Alapiskola igazgatója
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Együttlét a teljesebb, önállóbb életért
“Bármit veszítesz, helyette nyersz valami mást.”
(Ralph Waldo Emerson)
Úgy érzem, ez a mondat lehetne a mottója minden olyan szülőnek, aki sérült gyermeket nevel.
A 15 éve működő, testi és szellemi fogyatékkal élő gyermekeket felkaroló szervezet, a Carissimi jóvoltából háromnapos táborozáson vehettem részt lányommal együtt. A tábor résztvevői
sérült, illetve Strédl Terézia pszichológus megfogalmazása szerint „akadályozott” gyerekek és az őket kísérő édesanyák voltak.
Célja egymás megismerése, és a kapcsolatteremtés a nyugati és
a keleti országrész között. Helyszíne a Bódva-völgyi, festői szépségű falucska, Áj volt.
Szülőként és pedagógusként egyaránt érintett voltam Hadas
Katalin és Strédl Terézia pszichológusok foglalkozásainak témájában. Mint szülő: feltöltődtem, megtapasztalva sorstársaim őszinteségét, nyitottságát, segítőkészségét. Mint pedagógus: osztottam
azon szülők véleményét, akik a szülő–gyermek–pedagógus összefogásának fontosságát hangsúlyozták a szellemileg, illetve halmozottan akadályozott gyerekek fejlesztésében. Szóba került ezen
gyerekek egészségesek közé való integrálása, ami iskolarendszerünk egyik nagy kihívása, megoldásra váró problémája (sok más
mellett). A felzárkóztatás mai formája nem felel meg sem a tanulónak, sem a pedagógusnak, ezt az integrált oktatásban résztvevő, gyakorló pedagógusként állítom. Mint tudvalevő, az integrált gyerek individuális tervvel a speciális (kisegítő) iskolák tan-

könyveiből tanítandó, ami egyáltalán nincs összhangban a normál
alapiskola tanterveivel, tankönyveivel. Elsődleges feladatnak ezt
az összehangolást tartanám, ill. ezeknek a gyerekeknek az „életre”
való nevelését, a gyakorlati oktatást, hogy felnőttként önállóbb,
teljesebb életet tudjanak majd élni.
Nagy öröm volt számomra látni, hogy vannak olyan önzetlen
emberek, mint Madarász Ildikó, a Nefelejcs otthon létrehozója,
annak a mentálisan sérült gyerekeket, fiatalokat felkaroló társulásnak a vezetője, amely napközi otthont működtetett korábban
Zonctornyon az elmúlt év óta, miután a társaság saját házat vásárolt,
Szencen (honlapjuk: http://www.nezabudkaturen.sk).
Megbecsülést és csodálatot érdemelnek azok az anyukák is,
akik mindent megtesznek gyermekeik boldogulásáért, önálló
életük alakításáért. Harcolnak a hivatalokkal, a közvéleménnyel,
hogy megértessék velük: ezeknek a gyerekeknek, fiataloknak
joguk van a számukra legmegfelelőbb életet élni. Ha ez a szülői
házon kívül van, azt is biztosítani kell számukra.
Köszönet Tóth Erikának, a Carissimi non profit alapítvány elnökének a szervezésért, Szanyi Mária néprajzkutatónak és Hajtman
Kornéliának (mindketten nyugalmazott pedagógusok) a sok új ismeretért, a kézműves foglalkozásokért és az énekekért.
Pedagógus kollégáimnak pedig sok sikert, kitartást, odafigyelést kívánok a speciális oktatást igénylő tanulók felzárkóztatásához,
és reményt ahhoz, hogy egyszer iskolaügyünk ezt is megoldja!
Maga Judit

Q Q Gyönyörű élmények részesei vagyunk

QQ Kassai idegenvezetőnk, Kozsár Julianna és Szanyi Mária

Q Q Czinka Panna szobra előtt Sajógömörön

Q Q Nagy élmény volt Kassa – Európa Kulturális Fővárosa
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A Nánai Alapiskola

rövid története, jelene és jövőképe

Q Q Gyerkőceink
A rendelkezésünkre álló adatok szerint
Nána első iskoláját, döngölt sárfalút, a lakosok építették fel, 1821-ben. Valószínűleg
nem ott állt, ahol a későbbi, amely a feljegyzések szerint: „1864-ben emeltetett községi
költségen; falai sárból vannak, födélzete zsindely (…), tanterme (…) deszkából kipallózva.”
Nána régi tanítói, akiknek nyomára bukkantunk: Farkas István (1821–1824), Bajza
János (1824–1848), Farkas István (1848–
1862), Farkas Alajos (1862–1866), Léhner József (1866–1889) és Fekete István (?), aki valószínűleg a Monarchia összeomlásáig tanított nálunk. Mindnyájan az Esztergomi Tanítóképzőben szerezték a képesítésüket.
Az I. Csehszlovák Köztársaság ideje alatt
(a magyar tanítók Almanachja szerint) Nána
magyar tannyelvű, római katolikus iskolájában három tanerő működött: Nagy József
igazgató, aki egyben a község kántora is volt,
felesége, Pampurik Mária és egy fiatalember,
Benkő Endre. E három tanító, munkájuk mellett, 12-féle szociális-népnevelő munkát fejtett ki a fiatalok és a felnőtt lakosság között
– amit miniszteri rendelet írt elő, a hivatalos
bérezésük ellenében: színjátszó köröket, kulturális műsorokat szerveztek, dalárdát, tanfolyamokat vezettek, irányították a tűzoltó testület, a vöröskereszt, a takarékpénztár munkáját, s az igazgató írta a község krónikáját is.

1956-ban nevezték ki Nánára Hajtman
Kornéliát – a most kilencvenkilenc éves
Délczegh Mária tanító nénivel egyidejűleg –
Jantosík Annika mellé, aki már 1952-től itt tanított. Iskolánknak a szlovák osztállyal együtt
Július Novotný volt az igazgatója mindaddig,
amíg 1960-ban a párkányi iskolákhoz nem
csatolták mindkét tagozatot. Ekkor veszítette el községünk is az önállóságát azáltal,
hogy Párkány „külvárosa” lett. A helyi kisiskola 1991 szeptemberében alakult a nánai
szülők kérésére. Kezdetben Drubits Ilona és
Káploczky Bea vezették be a tudás birodalmába a tanulókat. 2004-ig iskolánk az öreg
iskola épületében működött, majd a gyermeklétszám csökkenésével az óvoda és az
iskola egy fedél alá került. Mára közös, korszerű épületben van az iskola, az óvoda és az
étkezde. (Az iskolatörténeti adatokat Csicsay
Alajos írásai nyomán adjuk közre).
Iskolánkban az oktató-nevelő munka
két osztályban folyik, a legújabb módszerek
és taneszközök segítségével. Mivel az óvodával egy épületben vannak a tanulók, állandó kapcsolatban maradhatnak régi barátaikkal és nevelőikkel. Ez is hozzájárul a kön�nyebb átmenethez, amely sok gyermeknél
súlyos pszichikai problémákat okoz az iskolába kerüléskor.

Iskolánk célja, hogy olyan környezetet
biztosítson a gyermekek számára, melyben
harmonikusan kiteljesedhetnek, és szorongás nélkül járhatnak iskolába. Az első
években ilyen szorongást jelenthet például
az idegen nyelv tanulása. Ezért indítottuk
útjára a „Játékosan szlovákul” programot,
melynek lényege, hogy az 1. és 2. osztályosok
a szlovák órán szlovákul játszanak, énekelnek, verset mondanak, meséket dramatizálnak. Valamint olyan tankönyvet és programfalat használunk, amely szintén a szlovák
kommunikációt segíti elő. Tudomásunk szerint környékünkön csak a mi iskolánk alkalmazza ezt a módszert.
Kiemelt szerepet kap a magyar, a matematika, az informatika és az angol nyelv
oktatása, továbbá fontos alapelv a szülőkkel együttműködő közös nevelés. Legfőbb célunk a nevelésközpontúság, az oktatásunkban pedig nagy hangsúlyt fektetünk
a tehetségek kibontakoztatására. A tanítás
mellett odafigyelünk a tehetséges tanulók
fejlesztésére is. Rendszeres résztvevői vagyunk a különböző nyelvi, matematikai, rajz,
vers és prózamondó versenyeknek.
Nem feledkezünk meg a gyengébb tanulmányi eredményt elérő tanulókról sem.
Egyéni oktatásban részesítjük őket az integrált oktatás keretén belül.
A tanulók étkeztetése az iskolai étkezdében történik. A napköziben a házi feladatok elkészítése mellett játszhatnak, kézimunkázhatnak, sportolhatnak. A délutáni napközi keretében már 1. osztálytól
különböző ingyenes szakköri tevékenységben vehetnek részt a gyerekek. Nagy sikere van a számítástechnikának és az angol
nyelvi szakkörnek. Iskolánk rendelkezik interaktív táblával, melyet napi szinten, sokoldalúan használunk.
Egy sikeres pályázat eredményeként sikerült jól felszerelt tornatermet létrehozni,
mely megfelel a 6–10 éves gyermekek mozgásigényének. A tanulók nemcsak a testnevelési órákon vehetik igénybe a tornatermet,
hanem a délutáni napközi keretén belül is.
Kisiskolánk jó légkörben, szinte családias
környezetben működik. Ugyanakkor értékálló, biztos tudást és kellő erkölcsi tartást is
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ad tanulóinknak. Hagyományőrzéssel formáljuk az iskola sajátos arculatát. Különös
figyelmet fordítunk a tehetséges tanulók képességeinek továbbfejlesztésére, valamint
az idegen nyelv színvonalas oktatására, az
audiovizuális eszközök alkalmazására. Megfelelő környezetet biztosítunk a szabadidő
helyes és hasznos eltöltésére.
Az iskola vezetése fontosnak tartja a regionális elemek beépítését az oktatásba, hogy
a nánai gyermekek jobban megismerjék azt a
falut, ahol élnek. Ezért is tart fenn az iskolánk
jó kapcsolatot a faluban működő szervezetekkel. Szeretnénk, ha a tanulók megismerkednének az itt élő emberekkel, az óvodás
korosztálytól a nyugdíjasokig. Barátságok,
kapcsolatok alakuljanak ki, ezzel is megerősítve őket abban, hogy ők ide tartoznak, s e
kis falu mindennapjainak részesei.
Mivel falunk nemzetiségi összetétele vegyes, fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink
tisztelettel, megbecsüléssel viseltessenek
a más nemzetiségűek iránt.
Pedagógusaink elhivatottak, képesek
a kooperációra, kreatívak, alkalmazkodó
képesek, nyitottak a világ megismerésére. Célunk kinevelni egy olyan generációt, amely
büszke hazájára, anyanyelvére, nemzetiségére. Jelenleg az iskolát Hanza Bán Krisztina,
mint megbízott igazgató vezeti. Pedagógusaink: Szúnyogh Anita, Ugrik Angelika, hitoktató, az angol nyelvet Dorna Mónika tanítja.
Szösszenetek iskolánk mindennapjaiból
A Csemadok helyi alapszervezetének felkérésére veszünk részt október 6-án az aradi
vértanúk emlékére és tiszteltére rendezett
emlékünnepségen. Október második hete
iskolánkban az egészséges táplálkozás jegyében telik. A hagyományokhoz kötődő,
kézművességet előtérbe helyező adventi készülődés, amire iskolánkban december napjaiban kerül sor, üde színfolt a mai rohanó
ünnepvárásban. A múlt megismerése, az ünnepekről való méltó megemlékezés, a néphagyományok ápolása fontos feladata iskolánknak. December elején már hagyományosnak számít az Adventi ünnepváró vasárnap Nána községben, ahol tanulóink kultúrműsorral és saját készítésű ajándéktárgyakkal várják az érdeklődőket.
December 6-a a Mikulás-ünnepség ideje
a helyi kultúrházban. Tanulóink versekkel,
dalokkal készülnek a finomságokat hozó
Mikulásnak. Karácsony előtt elkészülnek
az ünnepi mézeskalácsaink is. A gyerekek
nagy odafigyeléssel és türelemmel készítik
a finom mézeskalácsokat, amelyeket szintén
saját kezűleg és nagyon látványosan fel is dí-

szítenek. Tavaly decemberben egy nagyon
kedves meghívásnak tettek eleget az iskola
tanulói, amikor ellátogattak a helyi kultúrházba, a Nyugdíjasok Karácsonya ünnepségre. A szeretetteljes, körültekintő vendéglátást igyekeztünk viszonozni egy kedves ünnepi műsorral.
A 2013-es évet új lendülettel kezdte iskolánk apraja-nagyja.
A Csemadok helyi alapszervezetének évzáróján nagyon szép műsorral búcsúztatták
az óévet a kisdiákok. Január végén újra meghívást kaptunk a Sebők Zsigmond Regionális Mesemondó találkozóra, ahol környékbeli óvodások előadása mellett iskolánk diákja is nagyon szépen szerepelt. Alig
foglalták el az iskolapadokat a hosszú téli
szünidő után, máris a maszkabál gondolata
motoszkált buksijukban. Túlzás nélkül állíthatom, hogy egy fergeteges jelmezbálban
volt részünk.
Az iskolai év egyik legfontosabb eseménye a beiratkozás az első osztályba. Komoly előkészület és több rendezvény, megbeszélés előzte meg idén is a februárban
megtartott beiratkozást. Előkészítő foglalkozásokat tartottunk egész január folyamán a leendő elsősöknek. A gyerekeknek
mozilátogatással kedveskedtünk, a szülőknek pedig Málasi Csomor Erzsébet speciális pedagógus előadásával, szakmai tanácsadásával. Nagyon szép bemutatkozó
kiadvány készült iskolánkról, Matuska
Zsuzsanna, Nána község polgármesternője,
Mons. Burián László esperes-plébános és Szigeti László, az MKP OT elnökének ajánlásával és támogatásával. Rendhagyó szülői
értekezletként fórumot szerveztünk, ahol
vélemény- és tapasztalatcsere volt. Községünk polgarmesternője, Matuska Zsuzsanna biztató és elismerő szavakkal szólt
a szülőkhöz iskolánkról. Mons. Burián Laci
bácsi gondolataira alig találok szavakat. Bölcsen, türelemmel és meggyőződéssel intett mindannyiunkat. Minden szava azt sugallta: „Magyar gyermeknek magyar iskolában a helye, jó helyre jöttetek!”. Iskolánk
volt diákjának édesanyja, Nemes Erika saját
tapasztalatait osztotta meg a jelenlevőkkel.
Gyakorló anyukaként személyes tapasztalatokkal, konkrét példákkal biztatta a szülőket, hogy az iskolánkban végzett tanulók
becsülettel megállják helyüket a felsőbb
évfolyamokban is.
Reménykedünk, hogy ennyi jó és tartalmas program, színvonalas munka meghozza az eredményét, és egyre több szülő
fog minket választani!
Hanza Bán Krisztina, megbízott igazgató

Q Q Kirándulás a budakeszi vadasparkba

Q Q Kis kuktáink a Nánai falunapon

Q Q Finomság készül az Egészség hetén

Q Q Halloween parti

Q Q Szünidei öröm
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Mi a pálya, életem?
életpálya-tervezés tábor
középiskolásoknak
„Mi leszel, ha nagy leszel?” – aligha
akad valaki, akinek ne tették volna fel kamaszkorában a felnőttek ezt a tizenéves
korban hamletinek tűnő kérdést. A szerencsésebbek mosolyogva meg is tudták
válaszolni, a kevésbé szerencsések meg
rángatták a vállukat, hogy „mittudomén,
majd valami”. Azt már sokkal kevesebb
felnőtt kérdezi meg magától, hogy mivel
lehetne segíteni a fiatalokat, hogy megtalálják a választ erre a kérdésre. Pedig
ez egy nagyon lényeges kérdés: mivel
tudjuk mi, felnőttek, támogatni a felnövekvő generációt az útkeresésükben?

Vagy egész konkrétan: miben tudja segíteni az iskola a diákokat, hogy tudatos,
átgondolt döntést hozzanak a jövőjükkel
kapcsolatban, mikor hivatást s ehhez
kapcsolódó továbbtanulási formát választanak? Feladata-e ez egyáltalán az iskolának?
Két turnus, 80 diák
A magyarországi Ifjúsági, Koordinációs és Szolgáltató Egyesület (IKSZE) egyértelmű választ adott a kérdésre: igen,
a diákoknak szükségük van rá, hogy a
pályaválasztási kérdéseikben támogatást kapjanak tanáraiktól, felnőtt segítőiktől, s 2012 után 2013-ban másodszor
is megrendezte az életpálya-tervezés táborát 16–18 éves fiataloknak a Balaton
melletti Zánkán. Idén nyáron a TANDEM
nonprofit szervezet trénerei is részt
vettek a tábor megszervezésében, azzal
a nem titkolt szándékkal, hogy előbbutóbb a Felvidéken is meghonosítsuk
a pályaorientációs foglalkozásokat a fiatalok körében.
Reális önkép és munkaerő-piaci
ismeretek
De mit is takarnak tulajdonképpen
ezek a fogalmak, hogy pályaorientáció,
pályaválasztás, életpálya-tervezés?
Az elsőre is feltűnik, hogy a „pálya” szó
mindben közös: vagyis az életút megtervezése. Ez jelentheti – tágabb értelemben – a leendő hivatás, professzionális és privát életforma, az életmód tudatos megtervezését, vagy – szűkebb értelemben – a leendő professzió kiválasztását, s azon belül a karrier megtervezését. Mindkettőben közös, hogy alapvetően két területre bontható a téma.
Az első az önismeret, hogy legyek tisztában az adottságaimmal, vágyaimmal,
legyenek világosak számomra a céljaim.
A második a munkaerő-piaci ismeretek,
vagyis az információk az egyes foglalkozásokról, a munkaerő-piaci trendekről,
az egyes munkavégzési formák sajátosságairól, előnyeiről, hátrányairól. Leegyszerűsítve azt is mondhatnánk, hogy
ahhoz, hogy ki tudjam választani a számomra legalkalmasabb életpályát, ismernem kell magam és az egyes konkrét
foglalkozásokat.

DOTS-modell
Az angolszász országokban elterjedt
DOTS-modell ezt a két területet is tovább részletezi, s négy témára építi fel
az életpálya-tervezést: önismeret, lehetőségek, döntések, cselekvőképesség.
(A DOTS a négy angol szó kezdőbetűinek
a mozaikszava: D – Decision learning, O
– Opportunity awareness, T – Transition
learning, S – Self-awareness.) Erre a négy
pillérre építettük fel mi is a tábort úgy,
hogy minden egyes témának szántunk
egy napot.
Önismeret és lehetőségek
Az önismeret egyrészt azért került az
első helyre, hogy megalapozza a későbbi
témákat, másrészt meg azért, mert a folyamatos önreflexió végigkíséri a lehetőségek és döntések területét is. A lehetőségek napi foglalkozásai ugyanis a köré
épültek fel, hogy mitől válik egy lehetőség lehetőséggé, s mi kell ahhoz, hogy
ott és abban is észre tudjam venni a lehetőségeket, ahol, és amiben nem is gondolnám, hogy vannak.
Döntés és Cselekvés
Ezt követi a döntés: ha képes vagyok
magamban és az életemben előbukkanó
helyzetekben felfedezni a lehetőségeket,
mi kell ahhoz, hogy döntést is tudjak
hozni. Milyen döntéshozási stratégiák
vannak? Milyen tényezők befolyásolnak
engem a döntéshozatalban? Van-e jó/
rossz döntés? Ezek köré a kérdések köré
épül fel a „döntés-nap”. Majd ezek után
következik a cselekvőképesség. Mert mit
ér az, ha látjuk a lehetőségeket, ha tudunk dönteni is, de képtelenek vagyunk
a tettek mezejére lépni, s mindez csak
puszta elmélet marad, gyakorlatba való
átültetés nélkül? „A lányom azzal jött
haza a táborból, hogy ő már most tudja,
merre keresse az útját” – jelezte vissza az
egyik szülő még tavaly. Pont ez az, amit a
cselekvőképesség témája keretén hangsúlyoztunk: az aktív keresés hozza meg a
várt eredményt, a sült galamb nem repül
a szánkba. A jövőnk tervezésekor sem.
Az egyéni felelősségvállalás erősítése, a
felnőtt–felnőtt párbeszéd és a proaktív
hozzáállás végigkísérte az egész tábor
szellemiségét.
S hogy az említett leány és kortársai
megtalálták-e az útjukat, azt majd a jövő
fogja megmutatni. Azt viszont már a
tábor után láttuk, hogy a fiatalok hálásak
voltak azért, hogy kaptak valós kapaszkodókat életfázisuk nagy dilemmáinak
eldöntéséhez, a „Mi leszek, ha nagy leszek?” kérdés megválaszolásához.
Urbán Péter, a TANDEM, n.o. trénere
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Élménybeszámoló a
RoboCup 2013-ról
A Talentum Cassoviensis Alapítvány
programozó csapata az idén két robot programozó versenyen is olyan országos sikereket ért el, hogy nemzetközi megmérettetésen képviselhette Szlovákiát. Januárban
a First Lego League Közép-európai döntőjében versenyezhettek a németországi
Obrigheimben, és júniusban a RoboCup
2013 világbajnokságra utazhatott a csapat
a hollandiai Eindhovenbe.
A verseny szakmai része mellett olyan élményekben is részük volt a kassai magyar
srácoknak, ami igazi jutalomnak számított a
kimerítő felkészülés alatt végzett munkáért.
Az eindhoveni élményekről számolok
most be. Június 22-én a korai órákban indultunk útnak Kassáról a 7 személyes autóval, amit alapítványunk elnöke, Mede Ferenc bocsátott a csapat rendelkezésére. A
csapat tagjai: Pándy Mihály, Szitás Zoltán,
Hanesz Zoltán és Urbán Ádám. Sofőrünk
Szitás Zoltán, a csapatvezető Hanesz Angelika, valamint asszisztensként Szitás Veronika is a legénység tagja lett. Magyarország, Ausztria és Németország autópályáin
késő délutánra értünk a Majna parti Frankfurtba, ahol megszálltunk. Izgalmas élmény
volt egy esti séta Európa egyik legfontosabb
pénzügyi, közlekedési és kereskedelmi központjában. Láttuk a Deutsche Bank ikertornyait és az Európai Központi Bank épületét.
Másnap egy belgiumi kitérővel megnéztük
Brüsszelt. Az Arany tér a városházával és
a csodálatos palotákkal feledhetetlen élmény volt, és a Pisilő fiúcska szobra mellett megcsodáltuk Don Quijote és Bartók
Béla szobrát is. A sok ínycsiklandó csoki bolt
láttán pedig megértettük miért olyan híres
a belga csoki.
Amszterdam a kikötők és csatornák
városa, valamint a bicikliké. Ennyi kerékpárt együtt még életünkben nem láttunk
sehol. Az Amstel folyón tett hajókirándulásunk során végignéztük a csatornák által
100 szigetre tagolt város gyönyörű, jellegzetes épületeit, amelyek a nagy holland festőket is megihlették. Ebben a számunkra
különös környezetben próbáltuk megérteni a hollandok nyugodt, de kalandvágyó
természetét.
A 2500 résztvevő közül a Major és Junior kategóriákban megközelítőleg 1000 fiatal vett részt a RoboCup 2013 Junior versenyen. Az 3 ifjúsági kategória (Soccer – foci;

Dance – tánc és Rescue – életmentő) közül
mi az életmentő csoportban versenyeztünk.
5 napon át új és új feladatokkal kellett megbirkóznia a robotnak az erre a célra tervezett
terepasztalon – egyre nehezebb és összetettebb akadályok között kellett szenzorai
segítségével megkeresni a veszélyben levő
tárgyat és kimenekítenie. Az első napokban
alig tudott a robotunk megbirkózni a feladattal, pedig a szlovákiai döntőt fölénnyel
nyerte a Talentum csapata. Nem számítottunk ilyen nehéz feladatokra – de ez már
a világ legjobbjainak a megmérettetése volt,
így a feladatokat is ennek megfelelően bonyolították. Minden nap késő estig programoztak a fiúk, tökéletesítették a konstrukciót és a robotot vezérlő programot. És a kitartó munkának meglett az eredménye: az
utolsó napon a belga csapattal a Superteam
kategóriában harmadikok lettünk. Kategóriánkban Argentína, Brazília, Japán, Kína, Irán,
Szingapúr, Izrael, Németország, Olaszország,
Portugália, Amerika, az Egyesült Királyság,
Hollandia, Belgium és Ausztria csapatai versenyeztek.
Az egy hétig tartó verseny kísérőprogramjai során kipróbálhatták a világ vezető
informatikai cégeinek legújabb fejlesztéseit,
mint pl. a japán Honda cég idén bemutatott Asimo robotját, és programozhatták
a francia Aldebaran Robotics NAO robotjait.
Nyomtathattak 3D nyomtatón és meglátogathatták a felnőtt kategóriák résztvevőit.
Egyetemek, informatikai főiskolák legjobbjai
hozták el saját fejlesztésű robotjaikat, akik
közül a legeredményesebbek az ázsiai egyetemi csapatok voltak.
Fantasztikus élmény volt ez a hét. Hazatérésünk után csapatunk meghívást kapott
a kassai Šafárik Egyetem nemzetközi robotépítő tanfolyamára, ahol beszámolhattunk
a friss élményekről és bemutathattuk modelljeinket a szakmai közönségnek – természetesen angolul. Az egyetem tanárai is elismeréssel nyugtázták: jó, hogy ilyen ügyes fiatalok vannak itt, köztünk. A portugál Minho
egyetem tanára pedig meghívta a csapatot
az általuk szervezett elektronikus robotépítő
találkozóra, ami a következő lépés lehet
majd fiatal informatikusaink előtt, hogy új
technológiákat tanuljanak, magasabb szintű
programozási nyelvekkel ismerkedhessenek.
Most már csak az anyagiakat kell ehhez ös�szeszedni – ami nem lesz könnyű. Eddig is

Q Q Brüsszelben

QQ Robotfoci

QQ Verseny közben

QQ Eredményhirdetés után
voltak jó szándékú támogatóink, bízunk
benne, hogy ezután is lesznek.
Itt a szeptember, kezdődik az új tanév,
hamarosan indulnak az idei versenyek.
A lelkes csapat már készül a regionális elődöntőkre. Újra együtt töltik majd a péntek
délutánokat, a szombatokat, hogy felkészülhessenek a megmérettetésekre és a csapat új
tagokkal is bővül. A kihívás nagy, hisz a jövő
évi RoboCup világbajnokság Brazíliában lesz.
Jó csapatmunkával reméljük, sikerül újra világot látniuk.
Hanesz Angelika,
a Talentum Programozócsapat vezetője
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Ég és föld között

Kubovics Imre tudós, tanár, politikus

A magyar néphit szerint Mohammed koporsója ég és föld között lebeg, amiről a magukat igazhitűnek tartó moszlimok mit sem
tudnak. Az viszont tény, hogy vannak emberi
sorsok, amelyekre ez a fizikai képtelenségnek
tűnő jelenség pontosan ráillik. Közülük is kitűnik Kubovics Imre élete, aki nemzeti hovatartozásában, tudósi pályájában és pedagógusi-közéleti tevékenységében is többször lebegett a két világ határán, miközben minden
esetben pontosan tudta, hogy az adott helyzetben mit kell tennie, a két állapot közül melyiket választania.
A Mátyusföld szülötte: Nagymácsédon
látta meg a napvilágot 1925. november 6-án.
Hatan voltak testvérek: öt fiú és egy lány.
Ennek megfelelően már korán magukról kellett gondoskodniuk, illetve megszokniuk a
tényt, hogy a kis földecske nem tudja eltartani a nagycsaládot. Ezért a család a szülőfalujától csaknem száz kilométernyire fekvő
Komáromcsehiben próbálta biztosítani megélhetését. A két helyszín közötti különbség
volt gyermekkorának egyik meghatározó élménye: elgondolkozott azon, hogy a dombok
és a völgyek milyen módon viszonyulnak szülőfaluja síkságához. Mitől, miképpen alakult
ki az egyik és a másik vidék? Ugyancsak nyiladozó értelmű gyermekként volt alkalma megfigyelni egy meteor becsapódását. A lángcsóva és az izzó golyóbis alaposan megmozgatta fantáziáját. Ekkor még aligha sejthette,
hogy e két témakörnek – amelyek a laikus vélekedéssel szemben szorosan összefüggnek
– szenteli későbbi életét. De a tudományos
pályához még hosszú, rögös út vezetett.
A második világháború végjátékában,
1944-ben a katonaköteles, de még hadra
nem fogható fiatalokat – akkori megnevezéssel leventéket – Németországba hurcolták. Kubovics Imre, sorstársaival együtt,
1945. március végén esett amerikai hadifogságba Jéna mellett. Innen Frankfurtba szállították őket, aminek az adta meg különös
felhangját, hogy átadták őket a franciáknak,
akik sajátos módszert alkalmaztak: éjszakánként, ha mozgolódást észleltek, egyszerűen
az emberek közé lőttek. Ezeket a francia „vadászatokat” sikerült ép bőrrel megúsznia, sőt
leleményességének köszönhetően haza is kerülhetett. Ugyanis a katonaorvos javaslatára
kihirdették, hogy a tizennyolc év alatti fiatalokat hazaküldik. Nem volt mit tenni: vagy
marad, vagy tesz valamit a hazatérésért, tehát

ismét sorsdöntő választás elé érkezett. Megtette, amit kell: születési dátumát az okmányain egyszerűen három évvel későbbre írta
át, ennek köszönhetőn, bár húszéves volt,
mégis „kiskorúként” hazakerülhetett.
A családdal való találkozáson kívül alig
volt öröme benne: a magyar iskolákat bezárták, a kitelepítés réme fenyegette a lakosságot. Ilyen viszonyok között is tanulni
kellett. Jobb híján jelentkezett a nagyszombati kereskedelmi iskolába, amely abban az
időben a Pázmány Péter által alapított egykori egyetem épületében működött. Az iskolaigazgató legfőbb „szakmai” kérdése az
volt, hogy milyen nemzetiségű? Amikor megmondta, az volt a válasz, hogy az 1945. évi,
harminchármas elnöki – beneši – dekrétum
értelmében nem lehet az intézmény diákja, de
ha esetleg megtérne a szlovák nemzet kebelére, minden gondja megoldódna. Kubovics
Imrét más fából faragták: már fiatalon is azt
vallotta, ha egyszer magyarnak született, meg
is marad magyarnak. Így aztán elment Párkányba, ahol a vonatszerelvény mozdonyának
szenes kupéjában elrejtőzve sikerült átjutnia
Magyarországra.
Ezt követően egyenesbe került az élete:
1949-től 1953-ig a Pázmány Péter Egyetem
– amelyet 1950-ben a legnagyobb magyar fizikusról, Eötvös Lorándról neveztek el – geológus szakán szerzett diplomát. Tanulmányai
közben – tehetségére felfigyelve – demonstrátorként alkalmazzák, így harmadikos egyetemista korától alma materében gyógyszerészetet tanít.
Korai kutatásai alatt a Velencei-hegység
nyomelem-geokémiai vizsgálatát végezte
el, melynek során a felszíni kőzetátalakulási termékekben aranydúsulást mutatott
ki. Kandidátusi disszertációjában a Mátra
északkeleti és nyugati részének részletes
kőzettani-vulkanológiai feldolgozásával foglalkozott, amelynek eredményeképpen 1962ben megszerezte az egyetemi doktori címet.
Az 1960-as évek második felétől a kísérleti magmás kőzettan területén fejtette ki tevékenységét az ELTE Természettudományi
Karán, az általa létrehozott petrurgiai laboratóriumban. Az olvadékszerkezettel foglalkozó kutatásaival nyerte el a földtudományok
doktora fokozatot. Az 1980-as évektől a hazai
magmás kőzetek kőzettani-geokémiai vizsgálatával foglalkozott. Kutatási eredményei
hozzájárultak a Kárpát-medence magmás fejlődésének pontosabb megértéséhez.
Bár a nagyközönség jórészt úgy gondolja, hogy bolygónk különbözik a környező
világtól, a tudósok nem esnek ebbe a tévedésbe: tisztában vannak azzal, hogy Földünk
is a világűr szerves része, ami azt is jelenti,

hogy a földi kőzettan kutatását ki kell egészíteni a becsapódó meteorok vizsgálatával.
Eközben a tudósi elme eljut az alapkérdések
tisztázásáig: a távoli galaxisok összetételétől
kezdve a naprendszer kialakulásának elméletéig, a bolygók összetételével végzett kutatásoktól Földünk ásványainak megismeréséig. Ezt a témakört dolgozza fel Kubovics
Imre Általános kőzettan, a földövek kőzettana című könyvében.
Élete egyik nagy élményének tekinti, hogy
sikerült elérnie, hogy a közoktatási minisztérium szerződést kössön Houstonnal a holdkőzetek vizsgálatáról, amelynek keretén belül
Kubovics Imrének is volt lehetősége kimenni
az űrkutatás texasi Mekkájába, hogy két sorozat holdkőzetet feldolgozzon.
Tudományos ere dményeivel összhangban emelkedik az egyetemi ranglétrán:
1966-ban megszerzi a földtudományok kandidátusa, 1975-ben a tudomány doktora fokozatot. 1966-ban kinevezik az ELTE Természettudományi Kara Kőzettani-Geokémiai
tanszékének vezetőjévé. Eközben, 1977 és
1983 között a természettudományi kar dékáni tisztét is betöltötte.
Soha nem volt párttag, ennek megfelelően büszkén vallhatja, hogy mindent a saját
erejéből ért el. Ebből az okból kifolyólag természetes, hogy 1993-ban Antall József miniszterelnök felkérte őt a Közoktatási Minisztériumban a felsőoktatás irányítására, amelyet helyettes államtitkári tisztben látott el.
Bár két éven át, minisztériumi ténykedése
idején, oktatásszervezői tevékenységet is ellátott, az egyetemi katedrához és a kutatáshoz mindig hű maradt, miközben 1997-től
2011-ig az MTA Geonómiai Tudományos Bizottságának elnöke is volt.
A rendkívüli teljesítmények egy idő után
társadalmi, erkölcsi elismerést is hoznak magukkal. Kubovics Imre esetében ez a kezdeti
időszakban az oktatásügy, majd a földtani kutatás kiváló dolgozója címet jelentette, 1983ban megkapta a Munka Érdemrend arany fokozatát és az Eötvös Emlékérem arany fokozatát, ezt követte az ELTE Pro Universitate
emlékérem, a Felsőoktatási Emlékplakett,
a Szent-Györgyi Albert-díj, az Apáczai Csere
János Emlékérem arany fokozata, a Magyar
Köztársasági Érdemrend középkeresztje, az
Eötvös József koszorú, valamint az Eötvös
Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli doktori és professzori kinevezése. Valóban impozáns lista. Viszont Kubovics professzor
külön kiemeli, hogy rendkívül büszke arra,
hogy nyolcvanadik születésnapja alkalmából,
2005-ben szülőfaluja díszpolgárrá avatta.
Soha nem szakadt el Nagymácsédtól:
mindenszentekre minden évben hazajár

Diákszemmel n Pedagógusfórum 17
meglátogatni szülei, már elhunyt testvérei és
közeli rokonai sírját, találkozni egykori ismerőseivel, barátaival. Ezenkívül jön, ha
bokros teendői engedik. Legutoljára idén, júniusban tartott rendkívül izgalmas előadást
szülőfaluja lakosainak a zsúfolásig megtelt teremben, olyan meteoritokat bemutatva, amelyeket e vidéken még soha nem láttak.
Az óvatlan megfigyelő azt gondolhatná,
hogy immár nyolcvannyolc évesen kertecskéjét gondozgatja, macskáját, vagy kutyáját

ajnározza. Elég csak találkozni vele, megérezni férfias kézfogását, megtapasztalni bámulatra méltó testi és szellemi frissességét,
hogy megértse az ember: naponta bejár
munkahelyére, ahol kutatócsoportot vezet,
amelynek újabb és újabb feladatokat ad, tekintve, hogy van még számára feladat e földtekén. Hogy mi élteti? Szakmájának szeretete,
tisztelete, az emberben rejlő örök kíváncsiság
és a hűség. Hűség a tudományhoz, őseihez,
az övéihez. Saját szavaival: „A magyarságnak

A magyar lélek erejéről
„Mindenki olyan mértékben magyar,
amekkora mértékben magyar lélek ereje él
és hat rajta keresztül...“
Karácsony Sándor gondolata örökérvényű igazságot hordoz magában. Annak
ellenére, hogy nemzeti hovatartozásunk
egyfajta predesztinált módon függ elődeinktől, azonosságtudatunkat folyamatosan
növelni kell. Gyökereink, gazdag kultúránk, hagyományaink mind apró építőkövei a magyar léleknek, és ha nem műveljük azokat, rövidesen elhalványulnak,
s a feledés homályába vesznek. Ha nem
szeretnénk ilyen mostoha sorsra juttatni
nemzeti kincseinket, különféle hagyományőrző rendezvények keretein belül
kell azokat kultiválnunk.
A Külhoni Magyar Fiatalok Találkozója nevet viselő program kitűnő példája ennek. Az idén tizennyolcadik alkalommal megrendezett eseményre 2013.
augusztus 15–22. között került sor. Ez
évben háromszáz magyar fiatal gyűlt össze
a világ minden tájáról, hogy jobban megismerjék magyarságukat, és megéljék identitásukat. Ipolyságról a Fegyverneki Ferenc
Közös Igazgatású Katolikus Iskola tanulója, Szrsen Csilla, valamint a Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium diákja, Mlynárik
Brigitta, vehetett részt eme nívós tanulmányi kiránduláson a Milleniumi Ösztöndíj jutalmazottjaiként. Számtalan művészeti csoport is érkezett olyan messzi helyekről, mint Argentína, Uruguay, Kanada,
Kalifornia, de akadtak magyarok Dániából, Görögországból, Franciaországból
is. Nem maradtak ki, természetesen,
azon fiatalok sem, akik az egykori NagyMagyarországról lecsatolt területeken
élnek, így sok székely, palóc, kárpátaljai és
délvidéki néptáncos is részt vett a rendezvényen. Mindannyian kemény munkával
és odaadó eltökéltséggel foglalkoznak saját

országukban a magyar néptánccal, népdalénekléssel, ez a találkozó pedig lehetővé
teszi, hogy bemutassák az anyaországi közönségnek is, hogy bármilyen távol élnek,
hűek gyökereikhez, és kitartóan ápolják
hagyományainkat.
Az ünnepélyes megnyitóra Gödöllőn
került sor, ahol Halász János, kulturális államtitkár köszöntötte a rendezvény résztvevőit. „A program egyszerre szól a történelmi, művelődéstörténeti ismeretek átadásáról, valamint arról, hogy egy olyan
csapattá váljanak a résztvevők, amely
erejét a magyar nemzet egységében ismeri fel, függetlenül attól, hogy tagjai akár
több ezer kilométer távolságból érkeztek.“
hangzott el ünnepi beszédében.
A szervezők sokszínű program keretein belül mutatták be Budapest, Gödöllő
és Székesfehérvár nevezetességeit. A résztvevők a Magyar Állami Operaház fényűző
berendezésének megcsodálása után meglátogatták a Terror Háza Múzeum nyomasztó, az emberiség intézményesített gonoszságára emlékeztető kiállítását.

sok évszázados hagyományai vannak. Elvész,
gyökértelenné válik, aki elhagyja a hagyományait. A nemzeti öntudatnak éltető ereje van”.
Erre saját élete a legjobb példa. Az, hogy soha
nem lebegett két választás, két identitás között. Mindig tudta, hol a helye tudósként,
emberként, magyarként. Bár üstökös karriert
futott be Budapesten, büszkén vallja magát
mátyusföldinek, nagymácsédinak.
Ozogány Ernő

Az esemény folyamán sor került a Gárdonyi
Géza emlékestre, melyen Keller Péter, az
író dédunokája tartotta megemlékezését
dédapjáról, hogy jobban megismertesse
a külhoni vendégekkel Gárdonyi életét és
munkásságát. Táncoslábú fiataljaink nemcsak Gödöllőn és Székesfehérvárott, de
Budapesten, a Mesterségek Ünnepén is bemutatták tehetségüket, majd az augusztus
20-i ünnepség estéjén a Parlament lépcsőjéről gyönyörködhettek a tűzijáték varázsában.
Természetesen nem maradhatott el
a kikapcsolódás napja sem. A fáradalmak
kipihenésének helyszínéül a budapesti Dagály Strandfürdő bizonyult a legalkalmasabbnak. A nap folyamán a különféle vízi
versenyek mellett megválasztásra került
a Strand Szépe, illetve Charme-ja is.
Az ehhez hasonló rendezvények
mindig összekovácsolják az embereket,
mély, sokszor életreszóló barátságok köttetnek. Megismerkedünk egymás szokásaival, hagyományaival, és bár a legtöbben teljesen más környezetben szocializálódtunk, más országokban, hatalmas
távolságokra élünk egymástól, egyvalami
ugyanaz: a magyar lélek ereje.
Mlynárik Brigitta
az Ipolysági MTNY Gimnázium 4. oszt. tanulója

18

Pedagógusfórum n Történelmi évforduló

800 évvel ezelőtt történt

Gyilkosság a Pilisben
„Magyarország királynéját, Egbert bambergi püspök és Ottó meráni herceg testvérét kegyetlenül elemésztették
maguk a magyarok, nem más okból kifolyólag – mint mondták –, csak azért, mert ugyanez a királyné a mindenfelől odaérkező németek iránt bõkezű volt és nagylelkű, és szükségükben mindenben a segítségükre sietett. A gyilkosok egyikét pedig, bizonyos Péter nevű ispánt Magyarország királya később állítólag kézrekerítette, és karót döfetvén át a hasán, feleségéért bosszút állván megölte.”
(A Marbachi Évkönyv tudósítása Gertrúd meggyilkolásáról, 1230 körül – részlet)
Az Árpádok korával foglalkozó történelmi munkák II. András (ur. 1205–1235)
regnálását kivétel nélkül kiemelt helyen
taglalják. Persze nem elsősorban a király
kivételes uralkodói vagy személyes jellembeli kvalitásai okán, hanem azért,
mert András idején olyan folyamatok
kezdődtek el, vagy éppen tetőződtek,
amelyek hosszú ideig – több esetben évszázadokon át – meghatározták a Magyar Királyság társadalmi-politikai folyamatait. Elég, ha csupán a király
által „új berendezkedés”-nek (Novae
Institutiones) nevezett, mértéktelen birtokadományozási politikára gondolunk,
ami megcsonkította a királyi birtokállományt, meggyengítve ezzel a királyi hatalmat, ugyanakkor megnövelte a megadományozott nagybirtokosok gazdasági és politikai befolyását. Vagy éppenséggel az 1222-ben egy palotaforradalom
révén kierőszakolt Aranybulla kiadására,
amely dokumentum (az idők során, természetesen, kisebb nagyobb átalakításokkal) egészen az 1848-as forradalomig
a magyar jogrend szerves részét képezte.
Ebben az írásban azonban nem a
„nagy” történelmi folyamatokra összpontosítunk, hanem a magyar történelem egyik legnépszerűtlenebb királynéja meggyilkolásának körülményeit
tesszük meg vizsgálódásunk tárgyává.
A merényletet a tettesek pontosan 800
évvel ezelőtt, 1213. szeptember 28-án
hajtották végre a pilisi erdőben.
*
Az egyik legjelentősebb Árpád-házi
király, III. Béla 1196-ban bekövetkezett halálát követően a trónt idősebbik
fia, Imre (ur. 1196–1204) örökölte.
Andrásnak, a másodszülött fiúnak be
kellett érnie várak és birtokok sokaságával, valamint egy, az apa által a Szent-

széknek megígért, a Szentföldre indítandó keresztes hadjárat fedezésére szolgáló tengernyi pénzzel. A könnyelmű
András herceg azonban a keresztes hadjárat céljaira kapott pénzt hamar elherdálta. Hogy újabb bevételekre tegyen
szert – több, korábban élt Árpád-házi
herceghez hasonlóan –, fivérére, a törvényes királyra támadt. András 1197-ben
a szlavóniai Macskinál vereséget mért
Imrére. A szorult helyzetbe került uralkodó öccsének adta Horvátországot és
Dalmáciát. András az Adria mentén hatalmi bázist épített ki. Erre és néhány
Imre környezetében tartózkodó hívére
támaszkodva újabb támadásokat intézett
a király ellen, amelyek azonban rendre a
herceg vereségével végződtek. A viszálykodó testvérek között ideiglenesen III.
Ince pápa teremtett békét.
A 13. század első éveiben mindkét
fivér megnősült. Imre II. Alfonz aragóniai király lányát, Konstanciát vette feleségül – házasságukból hamarosan fiúgyermek született: László. András herceg
a bajorországi Andeschből származó IV.
Bertold herceg és Rochiltzi Ágnes lányát,
Gertrúdot vette nőül. A feltörekvő család
Barbarossa Frigyestől kapta meg az Isztriai-félszigetet és a Kvarner-öböl partvidékét magába foglaló Merániát (a terület
megnevezése a német Meer=tenger szó
latinosított változatából származik). Az
esküvőre 1203-ban került sor.
Merániai Gertrúd Magyarországra
érkezése után nem sokkal András újabb
támadást intézett bátyja ellen. Imre
azonban Varasdnál legyőzte lázadó testvérét, majd Esztergomban fogságba vetette. Gertrúdot, akit Imre azzal vádolt meg, hogy ő ösztökélte Andrást
az újabb belháborúra, a király kiutasította az országból. András hívei segítsé-

gével hamarosan kiszabadult, erre Imre
– pápai engedéllyel – III. László néven
királlyá koronáztatta kisfiát. A királyon
egyre inkább elhatalmasodott a betegsége, halála közeledtét érezve úgy rendelkezett: László vegye át a királyi hatalmat. Ugyanakkor – az előzményeket
figyelembe véve sokak meglepetésére – a
gyermekkirály védelmét és az ország kormányzását Andrásra bízta. 1204 novemberében Imre elhunyt. Az özvegy Konstancia nem érezte magát biztonságban
Magyarországon, fiával együtt VI. Lipót
osztrák uralkodónál keresett menedéket
Bécsben. III. László azonban 1205 májusában váratlanul meghalt. András
előtt megnyílt a trónhoz vezető út. 1205.
május 29-én el is foglalta azt.
*
A korábban elüldözött Gertrúd még
Imre halála után visszatért Magyarországra. Itt jegyezzük meg: András és
Gertrúd házassága külpolitikai szempontból gyümölcsöző is lehetett volna
az ország számára, ugyanis a magyar királyné legidősebb lánytestvére II. Fülöp
Ágost francia király felesége lett, ezáltal II. András sógorságba került azzal
a Szentföldet is megjárt uralkodóval,
aki nagyon sokat tett Franciaországban
a királyi hatalom megerősítéséért. Ám
minden másként alakult. Gertrúdnak
már Imre idejében sem volt jó a híre.
Mint korábban említettük, a királyi udvarban bujtogatással vádolták meg. Majd
a gyermekkirály Bécsben bekövetkezett váratlan halálával is összefüggésbe
hozták a nevét. Bizonyítékok azonban
arról, hogy köze lett volna III. László halálához, soha sehonnan nem kerültek elő.
Ennek ellenére András trónra lépése után sokak szemében Gertrúd
lett a királyi udvar rossz szelleme. Fe-
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lesége hatására ugyanis II. András király felelőtlen pénzszórásba, birtokadományozásba kezdett. A kedvezményezettek elsősorban a királynéval Magyarországra érkező idegenek, a „meráni” rokonok voltak. A korral foglalkozó szakirodalmak szinte kivétel nélkül megemlítik a királyné öccsének, Bertholdnak a
magyarországi karrierjét, aki prépostból
a király közbenjárására úgy lett kalocsai
érsek, hogy a kánonjogilag megkívánt
életkort, a 30. életévét sem töltötte be.
Később megkapta a horvát-dalmát báni
címet, majd Erdély vajdája lett.
A háttérbe szorult magyar országnagyok elégedetlensége végül 1213-ban
a királyné elleni összeesküvéshez vezetett. A „békétlenek” érdekes módon elsősorban abból a körből kerültek ki, akik
korábban Gertrúd hívei voltak: Péter
csanádi ispán közel négy, Bánk korábbi
szlavón bán (a merénylet idején az ország
nádora) több mint egy évig volt a királyné
udvarbírája. Mindenképpen az összeesküvők közé tartozott Bánk veje, Kacsics
nembeli Simon, míg János esztergomi
érsek szerepvállalása az eseményekben
kérdéses. A főpappal kapcsolatban a történelmi köztudatban élénken él egy kétértelműen megfogalmazott levél, melyet
állítólag központozás nélkül küldött el
a szervezkedőkhöz: „Reginam occidere
nolite timere bonum est si omnes
consentiunt ero non contradico”. („A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz
ha mindenki egyetért én nem ellenzem.”)
Attól függően, hogy e mondatban hogyan helyezzük el az írásjeleket, jelentheti a készülő gyilkosság tiltását, illetve
támogatását is. Több kutató azonban feltételezi, hogy az idézett mondat nem az
esztergomi érsektől származik, sokkal
inkább a királyné meggyilkolásáról szóló
külföldi tudósítások valamelyik szerzőjének fejében született meg…
Tény viszont, hogy 1213. szeptember
28-án az összeesküvők végrehajtották
a kitervelt gyilkosságot. II. András király éppen Halics orosz fejedelemség
ellen vezetett hadjáratot, azaz nem tartózkodott Magyarországon. A királyné
VI. Lipót osztrák herceget fogadta
Pilisszentkereszten. Ezt az alkalmat
használták ki a merénylők. A gyilkosság
körülményeit nem ismerjük pontosan.
Az egyik változat szerint Péterék a pilisi hegyekben tőrbe csalták Gertrúdot,
majd az erdő mélyén végeztek vele; egy
másik verzió úgy szól: az erdő közelében
felállított sátrában rontottak a gyilkosok
a királynéra, s testét összekaszabolták.
Mindkét változatban szerepel, hogy nem

csupán a királyné esett áldozatul, hanem
kíséretének jelentős része is, míg a gyűlölt Bertholdnak és a vendég Lipót hercegnek sikerült megmenekülnie. F e l merül az a kérdés is: ki volt valójában
a királyné gyilkosa? Főleg Katona József Bánk bán című drámájának, valamint Erkel Ferenc e mű alapján készült
operájának köszönhetően a köztudatban
az él: Bánk, az ország nádora ölte meg
Gertrúdot. A középkori magyar krónikaírók is így tudták. A Képes Krónikában és Thuróczy János később született munkájában Gertrúd meggyilkolásáról egyaránt ez olvasható: „Hanem, ó,
fájdalom az említett úrnő – kétségkívül
az emberi nem ellenségének sugalmazására – Bánk bánnak, ennek a kiváló férfiúnak a feleségét erőszakkal kiszolgáltatta az egyik nála vendégeskedő fivérének, hogy az megbecstelenítse. Emiatt
Bor nembeli Bánk irgalmatlanul megfürdette kardját a királyné vérében…” A krónikák alapján az erdélyi Valkai András
feldolgozta a gyilkosság történetét. Valószínűsíthető, hogy ennek az interpretációnak az alapján lett Katonánál és Erkelnél Bánk a történet központi figurája,
aki hazája és családja sérelmeit torolja
meg a királynén. Ám nagyon valószínű,
hogy a valóságban Gertrúd gyilkosa nem
Bánk nádor, hanem Péter ispán volt.
Ugyanis orosz hadjáratát a gyilkosság hírének hallatára megszakító II. András a
merényletben fontos szerepet játszó főurak közül mindössze Pétert húzatta karóba. Bánkot ideiglenesen megfosztotta
ugyan birtokaitól és a nádori tisztségétől,
ám három év múlva már újra visszavette
udvarába – országbíróként. Majd amikor
1217-ben a király végre elindult régen
esedékes hadjáratára a Szentföldre,
Bánkra bízta az ország kormányzatát.
Kérdés, hogy ilyen szörnyű haláleset
után (Gertrúd királyné öt árvát hagyott
maga után: Máriát, Bélát, Erzsébetet,
Kálmánt, és Andrást) miért született
viszonylag enyhe ítélet. Feltételezhető,
hogy az összeesküvők célpontjai nem
csupán a királyné és a meráni rokonság
volt, hanem a gyilkossággal Péterék áttételesen a magyar főurakat háttérbe szorító királynak is üzentek: veszélyben a
trónja. II. András pedig, amint az későbbi tetteiből egyértelműen kiolvasható, vette a jelzést. Volt azonban valaki, aki soha nem feledte el a magyar
főuraknak a szemeláttára lejátszódott
szörnyűséget. András és Gertrúd legidősebb fia, aki IV. Béla néven ismert a magyar történelemben.
Pelle István

Q Q II. András (1205-1235)

Q Q Egy kiállítás képe a szentendrei
Ferenczy Múzeumból

QQ Budai Lívia Gertrudis szerepében (2011)
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A tanulói létszámok
alakulása
a Bodrogközben
Az iskolai év elején, mikor a tantestület leül tervezni, felmerül egy
nagyon fontos kérdés: a beíratás. Az iskolai év legfontosabb eseménye,
amelyre készülni kell, meg kell tervezni és elő kell készíteni. Minden
alapiskola, középiskola mérlegel, következtetéseket von le, megbeszélik
az előző évek sikereit, esetleg sikertelenségeit, tapasztalatait, mit és hogyan lehetne még jobban, eredményesebben. Kérdéseket tesznek fel:
mivel lehetne még vonzóbbá tenni iskolánkat? Hogyan lehetne több
gyerekünk? Milyen eszközökkel szólíthatnánk meg a szülőket?
A pedagógusok, az iskolák és óvodák tanítóinak feladata a megszólítás. Már az iskolai év elején, a tervezésnél meg kell pontosan határozni, lépésről lépésre megtervezni a beíratás mentetét. Közösen tervezni az óvónők, az óvodák segítségével, mert ők azok, akik már valamilyen ismerettel, információval rendelkeznek az iskolaköteles gyerekeket illetően. Legfontosabb a két intézmény közötti kommunikáció,
a párbeszéd.
Első lépésben közös szülői értekezleteket szervezhetnek, ahol
a szülők információt kaphatnak és kérdéseikre választ ezeken az alkalmakon. Megismertethetik a szülőkkel az iskola nyújtotta lehetőségeket, a magyar iskola értékeit. Első kézből informálódhatnak, ismerkedhetnek az elsős tanító nénivel, az első osztály követelményrendszerével. Fontos, nagyon fontos lehet a személyes megszólítás, a személyes találkozás. Második lépésben aztán kapjanak meghívást az
óvodások az iskolába valamilyen eseményre, ami lehet színházi előadás, koncert, esetleg az iskola által szervezett esemény. Itt bepillantást kaphatnak az óvodások az iskolába, az ott zajló életet is megismerhetik. Meg is tetszik nekik, amit aztán otthon elmesélnek, s a beíratáskor már nem ismeretlen helyre kapnak meghívást.
A szülő sokszor döntéshelyzetbe kerül, tehát komolyan elgondolkodik. Elgondolkodik elsősorban saját élete, tanulmányai fölött és
mérlegel. Mi lett volna ha...? Mi lett volna, ha akkor és ott édesanyám
nem magyar tanítási nyelvű iskolába írat? Mi lett volna belőlem, ha
szlovák iskolát választanak nekem? Sikeresebb, esetleg sikertelenebb
lenne az életem? Ilyen, és ehhez hasonló kérdések merülnek fel a kételkedő, bizonytalan szülőkben.
Vannak azonban határozott szülők is, akik kiállnak, példát
statulálva a többieknek az anyanyelvi oktatás mellett. Sajnos, napjainkban igenis szükség van az ilyen határozott kiállásra, példamutatásra, mert sok édesanya, édesapa bizonytalan. Bizonytalan, mivel itt,
a Bodrogközben sokan vannak olyanok, akik saját sorsuk sikertelenségeit tanulmányaiknak tudják be, s nem gondolkodnak el a társadalom
felelősségén. Magukra vállalva keserűségeiket azt mondják, nem
adom magyar iskolába, én sem értem vele semmit. Ismerős ugye? Mit
tudunk ilyenkor mondani? Kinek a felelőssége a meggyőzés? Az átirányítás? Mindenképpen azoké a pedagógusoké, óvónőké, kortárs szülőké, akik közvetlen kapcsolatban vannak velük.
Sok szülő határozott, őket nem kellett győzködni, de a szemekben
bizonytalanságot is fel lehetett fedezni, ők a kételkedők, s ők azok,
akiknek csak egy bíztató szó kell/kellene és csemetéjüket beíratják
a magyar tannyelvű intézménybe. Pozitív példák, esetleg sikertörténetek, saját tapasztalatok, amiket olyan emberektől fogadnak szívesen, akik hasonlóak hozzájuk, tehát szülők. Meghallgatják, jobb
esetben kikérik az óvónők véleményét, tanácsát, de a döntés mindenképp a szülők kezében van.
Számokban kifejzeve a bodrogközi óvodák és ezáltal az iskolák
helyzete egyértelműen elgondolkodtató.
A megkérdezett óvodák szinte mindegyike (kettő kivételével:
Bodrogszerdahely, Zemplén) kétnyelvű, ami azt jelenti, hogy szlovák–
magyar csoportokkal dolgoznak. A települések kb. 1000 lakossal rendelkeznek, (itt kivétel Bodrogszerdahely 2500 lakossal), a magyarság
aránya szinte mindegyikben 70 % körüli, ill. több.

A bodrogközi óvodák beiratási képe a következő táblázatban látható – 2013. júniusi adatok:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Óvoda
megnevezése
Bodrogszerdahely
Kisgéres
Kiskövesd
Nagygéres
Nagykövesd
Örös
Rad
Szentes
Szentmária
Zemplén
Összesen

Iskolaköteles
gyerekek
13
9
4
6
4
9
2
6
6
7
66

Magyar
iskola
7
8
0
1
3
3
2
6
1
4
35

Szlovák
iskola
6
1
4
5
1
6
0
0
5
3
31

Megdöbbentőek a fenti táblázat adatai. Az összesítésből hamar
kiderül, hogy nincsenek jó helyzetben a magyar iskolák.
Véleményem szerint azok a gyerekek, akik magyar környezetből
kerülnek szlovák tannyelvű intézménybe, valamitől megfosztottak
lesznek. Megfosztják őket a boldog gyermekkortól, attól, hogy örömüket leljék a tanulásban, a Petőfi és Szabó Lőrinc versektől, a Cinege cipőjétől, a felhőtlen magyar népi játékoktól és a népdalok dallamaitól, a gazdag népmesevilágtól, Mátyás király bölcsességeitől,
s a nagy történelmi alakok ma is példaértékű mintáitól. Ezeknek a gyerekeknek lesz egy állandó hiányérzetük, amit mindig keresni fognak,
s nem fogják tudni, hová tartoznak, mik ők valójában, identitástudatuk zavart lesz. Ezekre a belső értékekre, az egészséges énkép kialakulásának és kialakításának a jelentőségére is fel kell hívni a szülők figyelmét. Erre már az óvodában sor kerülhet, ha jobb esetben magyar
tanítási nyelvű óvodába kerül a gyermek, de ha ez másképp történik,
már nagyon nehéz eljutni addig a pontig, hogy a szülő átirányítható
legyen a magyar iskolába.
Elsősök száma a bodrogközi magyar tanítási nyelvű alapiskolákban:
Település neve
Bodrogszerdahely
Szomotor
Szentes (kisiskola)
Bély
Perbenyik (kisiskola)
Királyhelmec
Boly
Kisgéres (kisiskola)
Nagygéres
Nagykövesd (kisiskola)
Nagytárkány
Zétény (kisiskola)
Bacska (kisiskola)
Battyán (kisikola)
Tiszacsernő

Elsősök száma
2013. szeptember
9-én
12
3
5
16
10
57
20
10
3
2
21
3
7
12
7

Az iskola körzete
(települések
száma)
4
2
1
2
1
3
5
3
2
1
2
2
2
1
1

A megkérdezett oktatási intézmények többségében a vélemény
megegyezett: a szülő legtöbbször már dönt, mielőtt iskolába íratná
gyermekét, ill. mielött az iskola megszólítaná őket. Ezért tehát nagyon
fontos a lehető legkorábban megismertetni a szülőket a magyar iskola előnyeivel, pozitívumaival, azzal a többel, többlettel, amit tudunk
nyújtani. Sok idő kell a meggyőzéshez, a gondolat érleléséhez, ülepedéséhez. A családnak, a szülőknek időre van szükségük. De nem
szabad feladni, sokszor a kevesebb több is lehet!
Nagyon nehéz feladat vár ránk, magyar iskolákra. Mi ugyanis tes�szük, ami a dolgunk, és hosszú távon munkánk gyümölcsöző lehet.
Mindenképp a saját pozitív tapasztalat és a boldog gyermekkor az,
ami meggyőző lehet a szülők számára. Bizakodhatunk viszont abban,
hogy ezt a következő generáció felismeri és unokáink benépesítik
majd a magyar iskolák padjait.

Tokár Rácz Mária
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A tudás mérlege

(Gondolatok egy kiadványról)
A talentum hallatán napjainkban általában a tehetségre, kiváló képességekre gondolunk. Egykor – az ókori görögök számára
– mérleget jelentett, amelynél az egyik serpenyő felemelkedésekor a másik szükségszerűen lesüllyedt. Tehát: kettőn állt a vásár.
Emiatt is találó, hogy e címet kapta a fiatal
szlovákiai magyar tehetségeket bemutató
SZMPSZ- kiadvány.
Egyidejűleg ismertető és mérleg is a Talentum: a legutóbbi évek három, kutatásra épülő versenyének, a TUDOK szlovákiai döntőjének, a Kincskeresőknek és a Sajó
Károly természet- és környezetvédelmi verseny legjobbnak tekintett dolgozatainak a
tárháza. A Pedagógusszövetség külön érdeme, hogy ezúton is lehetőséget biztosít a
fiatalok számára gondolataik közkinccsé tételére.
A válogatásból első pillanatra kitűnik,
hogy a szerkesztők igyekeztek átfogó képet
nyújtani a diákköri tudományos tevékenységről, ami legfőképp abban nyilvánul meg,
hogy három verseny anyagából is válogattak, másrészt pedig megpróbálták a legjobbaknak tartott munkákat bemutatni. Dicséretes szándék. Hogy mégis hiányérzete
van az olvasónak, legfőképp annak tudható
be, hogy egymástól olykor alapvetően eltérő
körülmények között és feltételek szerint születtek a kötet írásai.
A Tudományos Diákkörök Országos
Konferenciája bő két évtizedes múltra tekint vissza Magyarországon, egy tucat éve
Dunaszerdahelyen rendezik meg a Kárpátmedencei nagy finálé elődöntőjét. Társadalom- és természettudományi csoportokban lehet versenyezni, viszont legfőbb
jellemzője, hogy élőszóban kell ismertetni
a mondandót, és saját kutatási eredményt
is fel kell mutatni. Ennek megfelelően elegendő egy vázlat leadása, amely természetszerűleg nem felel meg a publikálás feltételeinek. Így aztán akár díjnyertes ifjú kutató
is – amennyiben nem tudja írásban megfelelően rögzíteni mondandóját – béna kacsaként hathat egy kiadvány lapjain. Bár esetünkben ezt a hiányosságot kiválóan elfedi
Karácsony István esszének is minősíthető
dolgozata, aki ásványtani kutatásait olyan
bravúrosan öntötte írásba, hogy a magyar
köztársasági elnök ösztöndíját elnyerve a
londoni természettörténeti múzeumban
folytathatott kutatásokat.

A megoldás kulcsa a TUDOK esetében
még a közelmúltban is adott volt: a kétnapos verseny esetén az esti program előadásokból állt. Ezeken nem okozna gondot,
hogy a kutató diákokat megismertessék a
tudományos cikk összeállításának fortélyaival.
Egykoron Pulitzer József, annak ellenére,
hogy korábban felsőfokú tanintézményt
csak kívülről látott, Amerika vezető egyetemén, a New Yorki Columbián pallérozta
az ifjú tehetségeket. Hogy milyen eredmén�nyel, arról könnyű meggyőződni: a nevével
fémjelzett díj tulajdonosai világhírű publicisták lettek.
Nyilvánvaló: a TUDOK, ha kétnapos
rendezvény, többe kerül. De a tehetségek
iránti felelősség azt diktálja, hogy aligha érdemes egy, sőt fél napba belezsúfolni egy
ilyen fontos versenyt, amelyről rendezőnek
és zsűritagnak, versenyzőnek és felkészítő
tanárnak csak a rohanás jut az eszébe. Egészen biztos, hogy megfelelő háttérszervezés
esetén, nyugodt légkörben biztosítható lesz
a jövőben, hogy a jelenlegi kiadványhoz hasonló kötetben sokkal színvonalasabb, érdekesebb, izgalmasabb munkák jelenjenek
meg erről a jobb sorsra érdemes vetélkedőről.
Az utóbbi évtizedekben a Kincskeresők
versenyének pályamunkái az értékmentés
fontos fórumaivá váltak. Olyan hagyományokkal, idestova veszendőbe menő értékekkel ismertetik meg az érdeklődőket,
amelyek egyébként az enyészet áldozataivá
válnának. Mivel esetükben a leíró néprajz
fontos szerepet játszik, a kötetbe került hat
dolgozat színvonala egyértelműen a legkiegyensúlyozottabb. Örvendetes tény, hogy
e verseny és a TUDOK között van kapcsolat: két olyan érdekes írás is napvilágot
látott, amely az előbbi vetélkedőn ért el sikert, majd átdolgozva az utóbbin is eredményesen szerepelt. Igazán élvezetes olvasmány Németh Kinga beszámolója a nagy
csallóközi árvízről, annál is inkább, mivel a
mi generációnknak ez valódi élmény volt.
Érdekes viszont arról elgondolkozni, hogy a
hallgatás fala napjainkig sem omlott le, így
aztán az árvízi hősök tiszteletére állított emlékmű története e kutatópalánta számára is
ismeretlen: egykor e sorok írójának az alkotóművészhez intézett kérdésére, hogy miért
ilyen absztrakt szobrot készített, a tömör vá-

lasz az volt, hogy készített a fene, amit látsz,
az a szobortalapzat, amely a vízbe omlott
ház tetőszerkezetét ábrázolja. Ezen állt volna
egy nagybajuszú öregember és egy, gyermekét karján tartó anya. Csakhogy az elvtársak ezt a magyar szobrot nem hagyták
jóvá.
Ugyanígy igazán érdekes megismerni a
többgenerációs Hulják pedagógusdinasztia
történetét Csicsay Áron tollából. Igazán érdemes lenne feldolgoznia apai felmenőinek
a sorsát is – annál is inkább, mivel egy izgalmas pszichoanalitikai kérdés is felvethető
általa a Szondi-féle ösztönválasztással kapcsolatban: miként kerülnek össze az azonos
típusú tehetségek barátságok, házasságok,
egyéb rokoni kapcsolatok révén?
A legnehezebben értékelhető a kötet
képmelléklete: a bájos óvodás rajzokról csak
az juthat az ember eszébe, hogy hatéves
koráig minden gyermek zseni, aztán a legtöbbjük kinövi. Az idősebbekről elmondható, hogy a kitűnő rajzkészség mellett a tehetség szikrája is fellelhető bennük.
A Talentum kötet egyértelműen hiánypótló mű, aminek kell, hogy legyen folytatása. Annál is inkább, hogy a kutató fiatalok
érezzék, van értelme tevékenységüknek, van
visszajelzés. Egyben felelősségre is taníthatja
őket: eddigi tevékenységük kötelez. Mert a
legfőbb kérdésre csak a jövő adja meg a választ, ahogyan egykoron Szendrő József színigazgató a kezdő színész Hoffmann Gézának
mondta: „Magában mozog valami. Vagy tehetség, vagy kukac. Majd elválik”. Hofi esetében kiderült. E jelenlegi munka szerzőinek
legfőbb feladata ennek kiderítése, igazolása.
Ozogány Ernő
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KINCSKERESŐK IX. – helyi értékeket kutató diákok konferenciája
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége kilencedik alkalommal hirdeti meg a konferenciát,
a szlovákiai magyarság tájaihoz, településeihez és közösségeihez kapcsolódó, a téma iránt
a pályázó személyes kötődését is nyilvánvalóvá tevő pályamunka készítését tetszés szerint
választható témakörben (kultúrtörténet, helytörténet, néprajz, vallástörténet, művészet, irodalom,
földrajz, természeti értékek, gazdaságtörténet, építészet vagy további tetszés szerint választható
témakörökben).
A helyi értékek bemutatása 10 perces előadás keretében, számítógépes vetítés
(pl. PowerPoint) és eredeti hang- és videofelvételek segítségével. (Az előadáshoz tárgyi emlékek
bemutatása is kapcsolódhat.)
Célcsoport: Az alapiskolák 5–9. évfolyama a nyolc- és négyosztályos gimnáziumok valamint
a középiskolák diákjai (12–18. éves korosztály).
Feltételek: Jelentkezhetnek szlovákiai magyar iskolát látogató diákok, egyének vagy csapatok
(maximum 2 fő!), bármely szabadon választott témával.
A pályázó felkészítője lehet a tanára, szülője, nagyszülője, ismerőse vagy az adott témában jártas
helytörténész, szakember.
A számítógépes feldolgozás (pl. PowerPoint) és az írásbeli összefoglaló végén fel kell tüntetni a
forrásanyagot (a szakirodalom pontos bibliográfiája, saját gyűjtésnél az adatközlő/k neve, szül. éve,
lakcíme, ha a téma megkívánja, vallása, mestersége).
A pályázat sikerét segíti elő, ha a pályázó tanácsért fordul a közeli múzeumhoz, levéltárhoz vagy a
környezetében élő helytörténészekhez.
Jelentkezés: az SZMPSZ honlapjáról: www.szmpsz.sk letölthető, kitöltött jelentkezési lapon lehet
jelentkezni, amelyhez csatolni kell a pályamunka 1–2 oldalas összefoglalását és a
forrásanyagot.
Az országos konferencián iskolánként legfeljebb 2 csapat vehet részt. Nagy érdeklődés esetén a
szervezők fenntartják a jogot, hogy a több csoportot indító iskolákból a megjelölt téma fontossága
szerint, meghívásos alapon válasszák ki az országos konferencia résztvevőit.
Jelentkezési határidő: 2013. október 25.
Országos konferencia: 2013. november 12–13., Dunaszerdahely
Részvételi díj:
2.- €/fő.
A határidő után érkező, vagy hiányosan kitöltött (adatok, ill. a téma összefoglalásának hiánya)
jelentkezési lapot nem vesszük figyelembe!
A jelentkezési lapot (minden csapatra külön, pontosan kitöltve) a munka 1–2 oldalas összefoglalójával
együtt postán és elektronikus levélben kell eljuttatni a következő címekre:
Szanyi Mária, Revolučná štvrť 970/17, 92401 Galanta, e-mail: szanyi.maria@gmail.com.
További információk: Szanyi Mária, tel.: 031 / 780 4864, mobil: 0911 451 024

Országos rajz- és művészettörténeti verseny a
Pedagógusfórumban is

A verseny célja:
A fiatal tehetségek felkarolása és gondozása, a tehetségkutatás és fejlesztés tapasztalatcseréje.
A művészetoktatás népszerűsítése, eredményeinek színvonalas bemutatása országos szintű,
rangos rajzverseny keretein belül. A versenyzők életkornak megfelelő szakmai képességének,
felkészültségének, rajztudásának bemutatása és értékelése. A szaktanárok szakmai
tehetséggondozó munkájának megismerése, minőségfejlesztő tevékenységének segítése.
A verseny jellege:
A verseny fordulói:

Elméleti és gyakorlati verseny.
Iskolai válogató, országos forduló.

A versenyzők három kategóriában mérhetik össze tudásukat:
I. kategória: 5–6. osztályos tanulók
II. kategória: 7–9. osztályos tanulók
III. kategória: középiskolások
Versenyszabályok:
Mindhárom kategória versenyzői egy adott művészettörténeti korszakkal dolgoznak – az
elméleti feladatok megoldását, majd az ezekhez a korszakokhoz kapcsolódó gyakorlati
feladatok elkészítését várjuk. A beérkezett munkákat rangos zsűri értékeli, az itt kapott
pontokhoz hozzáadódnak a művészettörténeti feladatok pontjai. Az összesítés alapján hívjuk
meg az országos rendezvényre a legtöbb pontot elérő diákokat és felkészítő tanáraikat.
Az elméleti és gyakorlati feladatok októbertől megtalálhatók az SZMPSZ honlapján, illetve
a Pedagógusfórum hasábjain is. Az elkészült munkák hátlapjára kérjük minden esetben a
Nevezési lapot felragasztani.
A jelentkezés határideje: 2013. október 31.
A jelentkezési lap letölthető az SZMPSZ honlapjáról: www.szmpsz.sk
Nevezési díj: 2.- €/ fő
Jelentkezni a következő elérhetőségeken lehet:
Fodor Mária, a Kodály Zoltán Alapiskola vezetősége, e-mail: fmarika@szm.sk, mobil: 0907/166 973;
Postacím: ZŠ s VJM Zoltána Kodálya, Komenského 1., 929 01 Dunajská Streda

TUDOK 2013–2014
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége,
a Magyar Köztársaság Emberi Erőforrások
Minisztériuma, a Bethlen Gábor Alap, a Kutató
Diákok Országos Szövetsége és Dunaszerdahely város
támogatásával szervezi meg a TUDOK 2013-2014
szlovákiai országos konferenciáját Dunaszerdahelyen,
a Vámbéry Ármin Alapiskolában.
A verseny célja: A Szlovákiában magyarul tanuló
diákok tehetségének kibontakoztatása a humán-,
a műszaki- és a természettudományokhoz
kapcsolódó szakterületeken; a tudományos diákkörök
eredményességének
elősegítése
iskoláinkban,
diákjaink bekapcsolása a nemzeti és nemzetközi
tudományos diákköri konferenciák rendszerébe.
Időpont: 2013. november 29. (péntek)
A jelentkezés határideje és formája: minden régió
TUDOK versenyére azonos, ezért az eddigi gyakorlatnak
megfelelően a www.kutdiak.hu honlapon keresztül
lehet jelentkezni (regisztrálni) a szlovákiai versenyre is.
A jelentkezési határidő 2013. október 15. (www.
kutdiak.hu). Csak azok az alap- és középiskolás diákok
szerepelhetnek, versenyezhetnek a konferencián, akik
a fenti honlapon sikeresen regisztráltak és feltöltötték
munkájuk rezüméjét.
A megszólított diákok köre: a Szlovákiában
magyarul tanuló középiskolások (gimnazisták és
szakközépiskolások), elsős egyetemisták, a magyar
tanítási nyelvű alapiskolák nyolcadikos és kilencedikes,
illetve a nyolcéves gimnáziumok ennek megfelelő
évfolyamaiba járó diákok (egyénileg vagy maximum
kétfős csoportban). A benevező diákok csak egy, saját
kutatásukat bemutató előadással versenyezhetnek.
A verseny feltételei: szabadon választott témájú,
saját kutatás bemutatása magyar nyelven (előadás
10 percben, 5 percben válaszadás a zsűri tagjainak
kérdéseire), a kutatás eszközeinek, elektronikus
adathordozóknak, fotó és hanganyag, térkép stb.
segítségével, a zsűri és a nyilvánosság előtt, illetve
a kutatás írásos összefoglalójának elkészítése. A
beérkező nevezések (előadások témája) alapján
szekciókat állítunk össze, ahol szakértő zsűri értékeli
az elhangzott előadásokat. A zsűri által értékesnek
minősített dolgozatok szerzői jutalomban részesülnek.
Ugyanakkor a rangos zsűri által minősített legjobb
pályamunkák továbbjutnak a Magyarországon
megrendezendő döntőre, a Tudományos Diákkörök
Országos Konferenciájára. A kutatás eredményeit
tartalmazó írásos összefoglalót 3 példányban szükséges
eljuttatni 2013. november 10-ig a következő címre:
ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM TUDOK 2013–2014,
Hviezdoslavova ul. 2094/2, 92901 Dunajská Streda
Regisztrációs díj: a szlovákiai regionális konferencián
regisztrációs díj nincs. A diákoknak csak akkor kell
regisztrációs illetéket (1500,-HUF) befizetni, ha
továbbjutnak a magyarországi TUDOK döntőbe.
Részvételi díj: 2.- €/diák, hozzájárulás az szervezési
költségekhez.
Javasolt témakörök: természettudomány,
társadalomtudomány, műszaki tudományok.
A témaválasztásban segíthet a www.kutdiak.hu
honlapról letölthető mentorok listája, ahol a mentorok
neve mellett a kutatási területeik is megtalálhatók.
A munkák elkészítéséhez hasznos tanácsok találhatók
az említett honlapon a fontos információk, illetve a
gyakori kérdések almenü alatt. További információk:
a www.kutdiak.hu és a www.szmpsz.sk honlapokon
és a szervező iskola címén: Vámbéry Ármin Alapiskola,
Hviezdoslav utca 2094/2, 92901 Dunaszerdahely
(tel.: 031 552 53 85, mail: mj.vambery@gmail.com)
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„… mert gyökered és törzsed csak neki
köszönheti, hogy megélt, s egyre nőtt”
Az 1954/55-ös tanévben, szeptember
elsején nyílt meg Somorján két osztál�lyal az első olyan középiskola, amelyben
a tanulók 11 osztály elvégzése után érettségi vizsgát tehettek. Az iskola neve ekkor
Magyar Tanítási Nyelvű Tizenegyéves
Középiskola, diákjainak száma: 46 kilencedikes, 36 tizedikes tanuló. A tizedikesek a középiskola első évfolyamát még
Dunaszerdahelyen végezték. Az intézmény a polgári iskola épületében működött, első igazgatója Mircz Károly volt.
A hatvanas évek második felében
épültek ki véglegesen a szaktantermek, korszerű segédeszközökkel gyarapodott az iskola, több ezer kötetes könyvtár gyűlt össze.
1964-től a 80-as évek elejéig a Komáromi Gépipari szakközépiskola esti tagozatos osztályai is ide jártak. Ezekben az
osztályokban 293-an szereztek gépipari
szakképesítést.
1970. szeptember 1-jén az általános
műveltséget nyújtó középiskolákat átminősítették gimnáziumokká. 1970-ben
Orosz Tibor lett az iskola igazgatója, aki
ezt a tisztet kerek 20 évig, 1990-ig töltötte
be. Az iskola tantestülete is jelentősen
valtozott. Az első változás még 1961-ben
volt, amikor többen az alapiskolában
folytatták pályájukat (Szívós Ilona, Tóth
Izabella, Kotiers Mária, Hervay Mária),
mások a középiskolában. A hatvanas
évektől egy-egy tanárral bővült a tantestület, a gimnáziummá válás után ez a folyamat folytatódott. A hetvenes években
az új tanerők, akárcsak korábban is, az iskola volt növendékeiből kerültek ki.
Az 1983-as év ismét jelentős volt az iskola életében: új, korszerű épületbe költözött, ahol a mai napig folyik az oktatás.
Az 1989-es események iskolánkat sem
kerülték el. A demokratikus választások
eredményeként rövidesen megalakult az
iskola önkormányzati szerve, az iskolatanács, mely lebonyolította az igazgatóválasztást. Az iskola igazgatója 1990 februárjától Kovács László lett 1995-ig. Ebben
az évben az akkori oktatásügyi tárca vezetői egy újabb formáját vették elő a magyar tannyelvű oktatás leépítésének, az
úgynevezett alternatív oktatás bevezetését. A tervezet ellen tiltakozó igazgatókat leváltották. A tantestület és a szülők

egyértelműen törvénytelennek tartották a
leváltásokat, s a megszervezett tiltakozás
eredménye az „alternatív” oktatás elvetése lett. Az iskola igazgatói tisztét Görcs
Lajos vállalta, azért, hogy elkerülhessük
a legrosszabbat, a szlovák iskolával való
összevonást. Kovács Lászlót 1999-ben
újra igazgatónak választották és 2006-ig
állt az iskola élén. 2006-tól napjainkig az
iskola igazgatója Trencsík János.
Iskolánk hagyományaihoz tartozik
az az állandó törekvés is, hogy a természettudományos ismeretek a tanulók általános műveltségének szerves részévé váljanak. Különösen vonatkozik ez a mi körülményeinkre, és nem árt, ha tanulóink
tudatosítják, hogy a matematikai, fizikai,
kémiai és biológiai összefüggések, egyenletek nyelve nemzetközi nyelv, amelyen
bárhol a világon megmérettethetik magukat. Gondot fordítunk arra is, hogy
a tehetséges tanulókkal külön foglalkozzunk, tudásukat elmélyítsük, tehetségüket kibontakoztassuk. Ehhez a munkához kiváló alkalmat adnak a tanulmányi versenyek, különösképpen a tantárgyi olimpiák.
Az anyanyelvi versenyek közül a
„Szép magyar beszéd” versenyén iskolánk tanulói mindenkor kiválóan szerepeltek, s 1987-től a győri országos verseny rendszeres résztvevői, és több tanulónk is elnyerte a Kazinczy-érmet. E verseny kerületi fordulóját rendszeresen iskolánk szervezi.
Az iskola küldöttsége minden év
őszén ellátogat a magyar irodalom kiválóságának, iskolánk névadójának a szülőfalujába, Alsósztregovára, a Szlovákiai
Magyar Kultúra Múzeuma által megrendezett Madách-napokra, és koszorút helyez el a kastély kertjében található Madách-síremléknél.
Iskolánk az 1980-as évektől ápol baráti kapcsolatot a győri Kazinczy Ferenc
Gimnáziummal. Ennek a kapcsolatnak
a létrejöttét a Kazinczy Gimnázium legendás tanára, Z. Szabó László kezdeményezte, aki somorjai származású volt.
Azóta rendszeressé váltak a sporttalál-

kozók, a somorjai diákok anyanyelvi táborban, a győriek sítúrán való részvétele, és a két tanári kar közös kirándulásai, melynek során Magyarországon,
Szlovákiában, Csehországban, Lengyelországban és Ausztriában voltak együtt és
mindig valamilyen magyar vonatkozású
történelmi helyeket kerestek fel.
Minden év januárjában megemlékezünk a magyar kultúra napjáról, melynek
keretében közös rendezvényeket szervezünk. Ilyen volt például 2012 januárjában
az a művelődéstörténeti vetélkedő, amelyet névadónknak tisztelegve Madách
Imre és kora címmel rendeztünk meg.
Az iskola jelenleg 12 osztállyal, 232 tanulóval, két képzési formában működik:
a hagyományos négyosztályos gimnázium a 14–19 éves, a nyolcosztályos gimnázium a 10–18 éves tanulók számára
nyújt korszerű, érettségi vizsgával záruló
képzést. Célunk, hogy diákjaink értékes
emberi kapcsolatok birtokában, művelt,
több nyelvet beszélő, a sportban és a művészetekben is jártas emberként hagyják
el oktatási intézményüket. Úgy gondoljuk, hogy a felelősség az iránt, hogy
gyermekeinkből milyen ember válik –
mindannyiunké. A szülőé, a tanáré, az
egész közösségé.
Egy iskolát a szellemisége tarthatja
meg. A somorjai gimnázium felvállalta az
„Ember: küzdj és bízva bízzál” szellemiséget, bízva abban, hogy diákjaink az érettségi sikeres letétele után, iskolánkat elhagyva is magukkal viszik ezt az intelmet.
Trencsík János szerk.

Madách Imre Magyar Tanítási
Nyelvű Gimnázium, Somorja

