Pedagógusfórum
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja

n

XII. évfolyam

n

2013. nov. – dec.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk minden
kedves olvasónknak!

n

9 – 10. szám

n

Ára: 1,20 €

2

Pedagógusfórum n Évforduló

10 éves a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem
Közép-európai Tanulmányok Kara
November 15-én ünnepelte fennállása 10.
évfordulóját a Nyitrai Konstantin Filozófus
Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara.
Bár tíz év nem hosszú idő, a nyitrai magyar
pedagógusképzés ötven éve, melynek továbbvitele karunk küldetésének egyik alappillére,
átível a szlovákiai magyar közösség létének
több mint a felén. Egy ilyen évforduló lehetőséget kínál mind az összegzésre, mind pedig
az előretekintésre.
A Kar alapító okiratát 2003. november
11-én adta ki Daniel Kluvanec, az egyetem
akkori rektora. Az alapításkor a Kar jövője
kettős küldetés jegyében látszott felépíthetőnek. Mindenki számára természetes volt,
hogy az egyik feladatunk a nyitrai magyar
nyelvű pedagógusképzés továbbvitele lesz.
A másik cél olyan programok kiépítése volt,
amelyek a régió számára szükséges, több
nyelven beszélő, interkulturális kommunikációra képes szakemberek képzését teszik lehetővé a kultúra, a közigazgatás és a szolgáltatások különböző területein.
A  Kar akadémiai közössége 2004-ben
alakult meg, ekkor kezdődött el a tényleges
munka, és ekkor választottuk meg önkormányzati szerveinket. László Béla, egyetemi
tanár lett a Kar első dékánja. Őt külön köszönet illeti azért, hogy ebben a nehéz időszakban elvállalta a dékáni tisztséget.
A kezdeti időkben számos akadályt kellett legyőzni. A kitűzött célok mögé embereket kellett állítani, akik azonosulni tudnak
vállalt feladataikkal, s akik kreativitásukkal
és munkabírásukkal képesek voltak kialakítani a Kar ma ismert arculatát. Nekik köszönhető, hogy intézményünk a külső, objektív értékelések szerint is minőségi oktatást
biztosít, és évről évre emelkedik ázsiója a hasonló irányultságú karok között.
Az emberi és szakmai feltételek mellett a Kar infrastruktúrájának gyors kiépítése
is nagy szerepet játszott az elmúlt években

QQ Maruzsa Zoltán, Felsőoktatásért és
Tudománypolitikáért felelős helyettes
államtitkár köszöntője

elért sikereinkben. Az intézmény hallgatói
kényelmes, korszerű tantermekben tanulhatnak, a kollégák pedig jól felszerelt dolgozószobákban végezhetik a munkájukat.
A környezeti adottságok szintén hozzájárulnak a jó közérzethez: a két éve felújított,
modern épület egy parkban áll, alig pár méterre az Egyetemi Könyvtártól.
A Kar sokat köszönhet az Emberi Erőforrások Minisztériuma rendszeres támogatásainak az utóbbi években. A jó színvonalú munka zavartalanságának és a folyamatos fejlesztésnek elengedhetetlen feltétele
az anyagi biztonság.
A folyamatos fejlesztés és a tanulmányi
kínálat bővítésének szükségessége a tanári
programok sikertelen akkreditációja után

Q Q Tóth Katalin, doktorandusz hallgató
népdalokat énekelt
vált világossá. Ezért került sor a magyarszlovák tolmács-fordító, a közép–európai
areális tanulmányok, a magyar–szlovák
kétnyelvű ügyvitelszervezés programok
akkreditációjára. Két doktori programot is
elindítottunk: a hungarológia és a magyar
nyelv és irodalom tanításának módszertana
programokat. A módszertani program akkor
még egyedülálló volt a maga nemében az
egész Kárpát-medencében. Ezen fejlesztések
csak úgy valósulhattak meg, hogy közben folyamatosan fejlődött és erősödött a kari személyi infrastruktúra is: egyrészt fiatal kollégáink sikeresen haladtak előre tudományos
pályájukon, másrészt nemzetközi hírű szakembereket sikerült megnyernünk a Kar számára. A humán erőforrás fejlesztésének sike-

Q Q Komzsík Attila, a Közép-európai
Tanulmányok Kara dékánja mond
ünnepi beszédet
rességét bizonyítja az is, hogy Karunk megállta helyét az intézményi akkreditációban,
a kutatási teljesítményünk pedig exponenciálisan növekedett az utóbbi években. Ez
nyomon követhető a költségvetési mutatók
folyamatos javulásában, de a külső értékelésekben (ARRA) történő előrelépésben is
– itt az utolsó évben a csoportunkon belül
a harmadik helyen voltunk, a legjobb helyen
az egyetemünk összes kara közül. A képzési kínálat bővítését a regionális idegenforgalom programunk zárja. A programon
belül kamatoztatni szeretnénk azt a kulturális hátteret, amit a Karunk tud nyújtani diákjainknak, és ehhez egy olyan gyakorlati
tudást párosíthatunk, aminek segítségével
a munkaerőpiacon elhelyezkedni képes fiatal
emeberfőket képezhetünk.
Jól működő felsőoktatásról azonban nem
lehet jól működő közoktatás nélkül beszélni.
Egy intézmény társadalmi jelentősége abban
is mérhető, hogy az ott zajló munkát men�nyiben képes kivinni a falain túlra, s men�nyire képes minél szélesebb kör számára
hozzáférhetővé tenni az eredményeit. Ezért
fektetünk nagy hangsúlyt az oktatás és kutatás kereteit szétfeszítő rendezvényekre,
amelyek egyrészt az alap- és középiskolás
diákok, másrészt oktatóik számára közvetítenek új ismereteket, vagy a régi ismeretek
megközelítésének új módját. A LEGERE irodalmi verseny, a Nagy magyarok a természettudományban, az Implom József Helyesírási Verseny már hagyománnyá váltak karunkon. Vannak olyan egyszeri kezdeményezések is – a módszertani napok, a drámapedagógiai foglalkozások kisiskolásoknak,
a Matematikai Élményműhely –, amelyekről
pedig azt reméljük, hagyománnyá válnak.
Ezt a munkát, és azokat ünnepeltük
most, akik részesei voltak, s akik, reméljük,
még sokáig részesei lesznek a Kar életének.
Bárczi Zsófia – Komzsík Attila
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Az ünnep
varázsszavai
Ismét a végére érünk egy páratlan
számú, páratlan eseményekben bővelkedő esztendőnek. Ilyenkor számvetést, statisztikákat, kimutatásokat,
mérlegvonást készítünk az elmúlt időszak történéseiről. Lélekben
már a pihenésre, kis megnyugvásra, meghittségre is vágyunk. De
ugyanúgy a testnek is kijár a pihenés. Tervezgetünk, ki-ki a maga
anyagi lehetőségeihez mérten betervezhet magának egy-egy szünidei kirándulást. Talán ebben az időszakban jut idő igazán a családra, az esti beszélgetésekre, vagy kikapcsolódás gyanánt épp egy
új süteményes recept kipróbálására. Vagy a sokáig halogatott nagytakarítás láza, vagy egy elolvasásra szánt könyv izgalma hevít fel
majd bennünket. Most egy kis időre pedagógustársaim, elhagyjuk
második otthonunkat, az iskolát.
A karácsonyi ünnepekhez közeledvén felmérést készítettem
a hittanosaim között: írják le egy cetlire mi az, amivel örömöt tudnának szerezni szeretteiknek, hízelgés és tetszelgés nélkül írják
le csoportokban megbeszélve, melyek azok a szavak, melyek másoknak is jólesnek. Mivel és hogyan tudnák megszépíteni a család
hétköznapjait? Melyek azok a szavak, melyek valóban jólesnek másoknak is? A teleírt cetliket a táblára ragasztva kiértékeltük, mely
tárgyak tartoznak az élvezeti cikkekhez, melyek a mindennapi
szükségleteink és melyek azok, amelyek nem olyan lényegesek életünkben, s megvagyunk nélkülük is. De a legjobban annak a kategóriának örültem, melyre egyébként sem hívtam fel a figyelmet, s
mégis akadt több olyan csoport, mely a kislapjára a szeretet, a törődés, a békesség, az ölelés, a tisztelet, a puszi és a mosoly szavakat
írta rá. Hiszen ezek azok a kifejezések, amelyekért nem kell sorba
állnunk a nagyáruházban, ezek azok, amelyekhez egy centet sem
kell megspórolnunk, ennek ellenére felülmúlhatatlan értékűek. Ha
ezek hiányoznának az életünkből, vehetünk bármilyen szép ékszert
és bármilyen illatos parfümöt, nem tudnánk pótolni őket semmivel
sem. Hálás voltam nekik ezért, hogy ezekről az alapértékekről nem
feledkeztek meg diákjaim a felsorolt csokik, könyvek, virágok, koncertjegy, Pintér Béla-lemez mellett.
Kedves Olvasók! Eredetileg úgy terveztem, hogy szót ejtek az iskoláinkat sújtó intézkedésekről, a kisiskolákat jelképező koporsóról,
melyet a törvényhozás pozsonyi épülete előtt álltunk körbe. Viszont
ha erről írtam volna, akkor szomorúra, borúlátóra sikeredett volna
jelenlegi, ünnepi számunk bevezetője. Úgy gondolom, most nem
tragédia, ha nélkülözzük az (oktatás)politikát, hiszen ezzel s ebben
élünk nap mint nap. Pedagóguszövetségünk is válaszút előtt áll, hiszen a következő évben az országos közgyűlés küldöttjei eldöntik,
ki milyen pozíciót fog betölteni, ki milyen értéket fog képviselni
a helyi, területi és országos szervekben.
Ha belelapoznak jelenlegi számunkba, a különböző kirándulásokról, rendezvényekről szóló beszámolók olvastán jólesően
nyugtázhatják, hogy rendkívül tartalmas évet zárunk. Az elnyert
pályázatoknak köszönhetően nagyon sok tanulmányi, közösségépítő kirándulásban, számos tehetségsegítő és -gondozó rendezvényben volt részünk. Akik részesei voltak ezeknek a rendezvényeknek, külföldi tanulmányutaknak és továbbképzéseknek, az élményeikből biztosan elraktároznak maguknak rengeteg tapasztalatot, melyet minden bizonnyal tanítványaikkal is megosztanak
majdan. Igaz, ezekért nem jár kreditpont, de ez az, ami pedagógiailag, érzelmileg sokkal több, vagyis az az értéktöbblet, amelyet a fentebb említett diákjaim a szeretet, törődés, tisztelet, ölelés
szavakban határoztak meg.
Kívánom, jusson belőlük a téli szünidőre, s az azt követő időszakjainkra is egyre több mindannyiunknak, pedagógusoknak, tanítványainknak és szüleiknek egyaránt!
Hajtman Béla
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Pedagógusfórum n Tehetségprogramok

Kinek a feladata a
tehetséggondozás?
„A gyermek figyelmét és képességeit semmiféle nevelési módszer nem éleszti annyira,
mint a kíváncsiság ösztönének izgatása”.
(Márai Sándor: Röpirat a nemzetnevelés
ügyében)
Minden ember tehetséges lehet valamiben. A
tehetség olyan különleges természeti erőforrás, olyan
érték, amelyet fel kell deríteni, és fejleszteni kell.
Gyakran már kisgyermekkorban kiderül,
hogy ki miben tehetséges. Ennek felismerésében
szerepük van a szülőknek, az óvónőknek, a tanítóknak és a környezetnek. A szülők többnyire

csak szabadidős tevékenységet keresnek gyerekük
számára és a pedagógus az, aki ebben tanácsot
adhat. A jó képességek fejlesztéséhez legjobban
az iskola tud lehetőséget biztosítani, a gyermeket
jól ismerő tanár szerepe a tehetséggondozásban
pedig kulcsfontosságú.
A legfontosabb, hogy a gyerek élvezze, amit
csinál, olyan kihívások és feladatok elé állítsák, amelyeket örömmel old meg és sikerélmény forrásává
válhatnak.
Az érdeklődés, a kíváncsiság és a szorgalom
felkeltése összetett feladat, megtalálni a megfelelő
hangot a gyermekhez nem egyszerű. Ehhez érzék,
hajlandóság és szakmai felkészültség szükséges. Ma
már sokak számára egyértelmű, hogy felelősséggel
és odafigyeléssel több elérhető az oktatás folyamán,
mint puszta szigorral.
A Felvidéki Tehetségsegítő Tanács őszi tehetségsegítő programjainak célja elsősorban a tanárok
szakmai felkészítése volt a tehetségsegítés terén. Ta-

TEDx konferencia Kassán
A TED (Technology, Entertainment, Design – technológia, szórakoztatás, dizájn) konferenciák globális sorozata, melyeket a non-profit The
Sapling Foundation (alapítvány) rendez. A konferenciák témáját kifejezi
a szervezők fő jelszava: „ideas worth spreading”, azaz terjesztésre érdemes
gondolatok. 2013. szeptember 7-én, szombaton 9 órától került megrendezésre a TEDx Košice konferencia Kassán, az Európa Kulturális Főváros
alkalmából kialakított Kultúrparkban.
A TED konferencián olyan témákról szóltak előadások, amelyek a társadalmi jelenségeket, intézmények funkcióit és feladatait taglalták, különösen kiemelve az oktatás és nevelés fontosságát és társadalmi szerepét.
Az SZMPSZ és a Felvidéki Tehetségsegítő Tanács szervezésében a
kassai TED konferencián 20 magyar pedagógus és egyetemi hallgató vett
részt a kassai régióból.
A konferencián 12 előadást hallgattunk meg, többek között Jaroslav
Oster az internet veszélyeiről, a kibernetikai zaklatások felismerésének
és a védekezés oktatásának a fontosságáról adott elő; Daniel Bútora, ismert szlovák oktatásügyi szakértő az iskolák minőségi javításának kulcskérdéseit boncolta; Dávid Králik, ismert pozsonyi pedagógus a kreatív
pedagógiai munka és merész ötletek gyakorlati megvalósításáról mutatott be példákat.
A konferencia olyan kérdésekre, problémákra mutatott rá, amelyekkel a mindennapi élet folyamán találkozunk. Az előadók arra ösztönöztek, hogy merjünk nagyokat álmodni, merjünk változtatni, tenni
azért, hogy jobb minőségű, emberibb környezetben és társadalomban
élhessünk.
A magyar pedagógusok számára olyan fórum volt a TEDx konferencia, ahol a szlovák közélet kreatívan és igényesen gondolkodó rétegével találkozhattak. Kapcsolatot teremthettek pedagógiai és társadalomtudományi területeken ismert szakemberekkel.
Hasznos volt, hogy gyakorló pedagógusok mellett egyetemisták, pedagógushallgatók is jelen voltak, és megvitatták az egyes előadásokon elhangzottakat. A Felvidéki Tehetségsegítő Tanács egyik feladata, hogy a
jövő pedagógusaival is tartsa a kapcsolatot, biztosítva számukra a lehetőséget, hogy bekapcsolódjanak a stratégiák megfogalmazásába, a tehetséggondozással kapcsolatos feladatok tervezésébe és megvalósításába.
Másik fontos dolog a szlovákiai magyar pedagógusok számára, hogy
ismerjék a szlovák pedagógustársadalom véleményét és törekvéseit, s a
fontos dolgokban együttműködhessenek.
HA

nulmányutakon, szakmai képzéseken, tudományos
fórumokon vettek részt a felvidéki pedagógusok,
ahol tehetségazonosításról, tehetségműhelyek vezetéséről, tehetségpontok megalakításáról és működtetéséről szereztek ismereteket. Iskolalátogatások alkalmával jó példákat ismertek meg, kreatív ötleteket szereztek és szakmai kapcsolatokat
építettek.
A tehetségek felkarolásában az állam, a vállalkozások és a civil szervezetek felelősségvállalása is
fontos, támogatásuk nélkül a tehetségsegítő programok aligha valósulhatnának meg.
Összegezve tehát: a tehetséggondozás mindannyiunk feladata, szülőké, pedagógusoké, iskolafenntartóké és az egész társadalomé. Mindannyiunk
felelőssége, hogy a tehetségek ne kallódjanak el, de
minden segítséget és támogatást megkapjanak készségeik kibontakoztatásához és fejlesztéséhez.

Hanesz Angelika

Tehetségprogramok n Pedagógusfórum

Kutatók Éjszakája
Kassán
A Kutatók Éjszakája (Researchers´
Night) az Európai Bizottság kezdeményezésére valósult meg Európa több nagyváro
sában 2013. szeptember 27-én. Kassán a rendezvény főszervezője a Szlovák Tudományos
Akadémia volt. A kutatók és egyetemi fejlesztőcsoportok a természettudományok és
társadalomtudományok szinte valamennyi
ágazatából kiállították legújabb eredményeiket, eszközeiket, felfedezéseiket. A tudományokat népszerű, közérthető formában prezentálták – népszerűsítve a természettudományokat.
Az SZMPSZ és a Felvidéki Tehetségsegítő Tanács tanulmányutat szervezett a szlovákiai magyar diákok és tanáraik számára az
Ung vidéki, bodrogközi, kassai és rozsnyói
járásokból. Öt autóbusszal, 16 iskolából ös�szesen 208 diák és 25 tanár érkezett a Kassai
Kutatók Éjszakájára.
A résztvevők végignézték, kipróbálták
a kiállítási eszközöket, interaktív mozgó-laboratóriumokat, konzultáltak a kutatókkal,
előadásokat hallgattak. A szervezők magyar
nyelvű előadást is biztosítottak, a Szlovák
Tudományos Akadémia Kísérleti Fizika Tanszékének kutatója, Bánó Gergely a „Fény
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csapdájában – a lézercsipesz alkalmazásai”
címmel tartott nagysikerű előadást az idelátogató magyar diákok számára.
Elsősorban a műszaki pályák iránt sikerült felkelteni az érdeklődést. Az egyetemeket kepviselő oktatók, szakemberek megmutatták, hogy tudós lehet bárki, aki elkötelezett és kitartóan foglalkozik egy problémával. A diákok számára inspiratív és ösztönző volt a tanulmányút, a tanárok számára is lehetőség adódott új módszerek és
lehetőségek megismerésére, valamint kapcsolatot vehettek fel az egyetemek és kutatóközpontok szakembereivel, amit a jövőben kihasználhatnak exkurziók szervezésekor, diák szakdolgozatok konzultációja folyamán vagy versenyekre való felkészítéskor.
A diákok megismerkedtek a régió biológusaival, informatikusaival, matematikusaival, fizikusaival, geológusaival, antropológusaival és egyéb szakterületek szakembereivel. A kiállítók is azzal a szándékkal
jöttek, hogy felkeltsék a fiatalok érdeklődését és keressék az ifjú tehetségeket. Mint
bebizonyosodott, nyelvi akadály sem áll
fenn, a kassai termeszettudományi egyetemről és a műszaki egyetemről sok kutató magyarul is magyarázott, de a magyar
iskolák diákjai is jó szinten értenek és beszélnek szlovákul.
HA

Lego NXT szakmai nap
Az alapiskolai informatikaoktatás egy kiváló, de még nem elterjedt eszköze a Lego NXT robot-programozás. A Lego alkatrészekből épített robotokat szervomotorokkal, szenzorokkal életre
lehet kelteni és a Lego Mindstorms fejlesztőeszközben készült
programokkal vezérelni.
A SZMPSZ és a Felvidéki Tehetségsegítő Tanács a Lego programozásról szakmai napokat szervezett. 2013. október 3-án
Szencen, a Szenczi Molnár Albert Alapiskola adott otthont a
találkozónak, október 4-én pedig Nagymegyeren a Bartók Béla
Alapiskola tantermében találkoztak az informatikatanárok.
A szakmai napok célja az volt, hogy a tanárok megismerkedjenek az NXT építésével, programozásának alapjaival, továbbá információt kapjanak a Szlovákiában meghirdetett robot-programozó versenyekkel, tanácsokkal, a diákok versenyekre való felkészítésével kapcsolatban. A tanárok a szakmai napok folyamán
a gyakorlatban kipróbálták az NXT-t, és elmondásuk szerint szívesen foglakoznak majd vele iskolájukban, ha sikerül beszerezniük
az eszközt, amellyel természetes módon lehet majd felkelteni a diákok érdeklődését a programozás és az informatika iránt.
HA
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TUDOMÁNYOK NAPJA

A GÚTAI NAGYBOLDOGASSZONY
EGYHÁZI GIMNÁZIUMBAN ÉS ALAPISKOLÁBAN
A Magyar Tudomány Napján nemcsak Magyarországon, hanem a határon túli magyar közösségekben is
számos rendezvénnyel emlékeznek
meg a Magyar Tudományos Akadémia
megalapításáról, valamint tisztelettel
adóznak a magyar tudósok eredményei
előtt. A magyar tudomány ünnepéhez
kapcsolódva immár 7. alkalommal rendezték meg november 13-án a gútai
Nagyboldogasszony Egyházi Gimnáziumban és Alapiskolában a Tudományok napja című előadássorozatot és
a nagy népszerűségnek örvendő Heuréka! – magyar tudománytörténeti vetélkedőt. A rendezvény keretén belül
évről évre neves tudósok, egyetemi tanárok, illetve a tudomány területén tevékenykedő személyiségek igyekeznek
bevezetni a hallgatóságot a tudomány
birodalmába, illetve közérthető módon
bemutatni a legújabb tudományos kutatások eredményeit.
A rendezvény sikerét és létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, hogy
egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik
a környékbeli alap- és középiskolák, illetve a szlovákiai magyar tudományos
élet képviselőinek részéről az előadások
és a tudománytörténeti vetélkedő iránt.
A helyi oktatási intézmények mellett idén
Naszvadról, Szímőről, Galántáról, Érsekújvárból, Farkasdról, Szencről, Vágsellyéről,
Ekecsről, Párkányból, Alsóbodokról, Komáromból, Dunaszerdahelyről, de a magyarországi Kisbérről, Esztergomból és
Tatabányáról is érkeztek diákok és tanáraik. A rendezvény elsődleges célja, hogy
felkeltse a diákok érdeklődését a tudomány iránt, valamint vonzóvá tegye számukra a természettudományi szakokat,
amelyek területén az elmúlt években
nagy szakmai hiány mutatkozik. A tudományos nap másrészt lehetőséget nyújt
az évről évre idelátogató diákok, pedagógusok, valamint az előadók közötti baráti kapcsolatok elmélyítésére is, illetve a
rendezvény a résztvevő iskolák közötti jövőbeli együttműködés alapjául is szolgál.
Az előadások témakörei idén többféle
tudományterületet képviseltek: a földrajz, a kémia, az űrkutatás, a fizika, valamint a tudomány- és technikatörténet

QQ Farkas Bertalan előadás közben

QQ A díszlet a diákok alkotása

Q Q Dr. Bérczi Szaniszló előadás közben
mellett az egészséges életmóddal kapcsolatos hitekről és tévhitekről is szó
esett, illetve a történelemtudományhoz
és a művelődéstörténethez kapcsolódva
a résztvevők virtuális időutazáson vehettek részt a Szentföldön.
A nyitrai Mezőgazdasági Egyetem professzora, dr. Hegedűs Erzsébet “Fontos
a szelén a táplálékláncban?”című elő-

adásában a szelén élettani fontosságát
boncolgatta, és felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy a szelén nélkülözhetetlen az emberi szervezet számára, hiánya egészségkárosodáshoz vezet. Megtudtuk, hogy e kémiai elemet Jacob
Berzelius fedezte fel 1817-ben, és a hold
görög istennőjéről, Szelénéről kapta mai
elnevezését.
Ozogány Ernő villamosmérnök, tudomány- és technikatörténeti szakíró „Magyarok a természettudomány csúcsain”
címmel tartott előadást. Részletes betekintést nyújtott a tudomány jeles képviselői, Wigner Jenő, Szilárd Leó, Neumann
János és Teller Ede tudományos munkásságába. Az előadó kitért a tudósok magánéleti vonatkozásaira is, amivel sikerült
még közelebb hozni a tudomány nagy
alakjait a diákokhoz. Az érdekes előadás
egyben tökéletes előhangja volt a délutáni Heuréka! versenynek, melynek középpontjában szintén a Nobel-díjas magyarok álltak.
Dr. Telbisz Tamás, az ELTE Természetföldrajzi Tanszékének tanára „Gólya,
homok, kasba – út a sivatagba” címmel
marokkói utazásáról számolt be. A lebilincselően izgalmas előadásból sok érdekesség derült ki a marokkói hétközna
pokról, valamint a sivatag rejtelmeibe is
betekintést nyertünk. Gazdag képi anyag
mutatta be a marokkói városlakók hagyományos életmódját. Az érdeklődők a különleges narancssárga homokot élőben
is tanulmányozhatták.
Dr. Bérczi Szaniszló, az ELTE Anyagfizika Tanszékének egyetemi docense két
előadással is készült. „Holdi kőzetek,
földi iparok, marsi meteoritok“ című
előadásában megismerkedhettünk a
holdi kőzetekkel, a hold felszínével, hőmérsékletével, illetve a marsi meteoritokkal. Megtudtuk, hogy a holdkőzetek
gyűjtése, a Hold hőmérsékletének ingadozása miatt meghatározott időben
és helyen történik. Összetételüket tekintve a holdkőzetek nagyjából a földi
kőzetekre hasonlítanak, ezért sok földi
iparág megállná helyét a holdon is. “Az
eurázsiai díszítőművészetek és a matematika” című előadásában a matematika újszerű alkalmazását mutatta be a
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hun-szkíta díszítőművészet elemeinek
etnomatematikai elemzése során. Az interaktív előadás közben a diákok eurázsiai díszítőelemeket festegethettek az
előadó instrukciói alapján, ami az alkotás
öröme mellett segítségükre volt abban,
hogy felismerjék, milyen matematikai ismétlődések és geometriai tükrözések fordulnak elő nemcsak őseink, hanem a mai
kor díszítőművészetében is.
Dr. Zakariás Géza, a Széchenyi István
Egyetem testnevelő tanára „Wellness,
fitness – hitek és tévhitek az egészséges életmódról” című előadásában
elsősorban a rendszeres testedzés fontosságát hangsúlyozta, amely nélkülözhetetlen az egészség megőrzése szempontjából. Rámutatott a modern kor emberének elkényelmesedett életmódjára
és az ebből adódó civilizációs betegségekre is, melyeket jobb megelőzni, mint
kezelni. „A kialakult betegséget kezelni
olyan, mintha az ember akkor kezdene
kutat építeni, amikor már megszomjazott” – tartja egy kínai közmondás. Az
előadás végén a tanár úr értékes tanácsokat adott, hogyan maradjunk egészségesek és fittek.
Galo Vilmos, a Duna Menti Múzeum
történésze saját úti élményein keresztül
Izraelbe kalauzolta hallgatóságát “Barangolások a Szentföldön” című előadásában. A gazdag képanyaggal illusztrált előadás során megismerkedhettünk a Szentföld történelmével és sokszínű etnikai és vallási palettájával, virtuálisan végigjárhattuk a legismertebb turisztikai látványosságokat, különös hangsúlyt fektetve Jézus és Nagy Heródes életének meghatározó helyszíneire, de ízelítőt kaptunk a mai modern Izrael hétköznapjaiból is.
A rendezvény legnagyobb izgalommal várt előadója Farkas Bertalan,
az első magyar űrhajós volt, aki “Csillagokhoz közel jártam” című előadásában
felvázolta az űrhajózás történetét, valamint elmesélte az űrutazással kapcsolatos személyes élményeit. Előadását az
űrben készített videóval is szemléltette.
Beszélt arról is, miként hajtották végre az
űrállomáson az előírt kísérleteket, miként
oldották meg a földi léptékben oly egyszerű, az űrben viszont igazi kihívásnak
számító mindennapi tevékenységeket.
A Tudományok napján az alsó tagozatos diákok is a tudomány jegyében töltötték a napot. Az iskola pedagógusai érdekes előadásokat tartottak a repülés és
a számítógép történetéről, a kisdiákok
játékos feladatokkal tesztelhették tudásukat. Ezután ellátogattak a vízimalomba,

ahol a hajómalmok történetéről, működéséről és a vízimolnárok életéről hallgattak érdekes előadást. A délelőtt feledhetetlen befejezéseként Farkas Bertalan
tett rövid látogatást a kicsiknél, saját példáján keresztül jó tanulásra, igyekezetre
ösztönözte őket.
A Tudományok napja keretén belül
a vállalkozó kedvű szlovákiai és magyarországi középiskolás diákok idén harmadik alkalommal mérhették össze tudásukat a Heuréka! elnevezésű tudománytörténeti vetélkedőn. Az idei verseny a
Nobel-díjas magyarok témakör ében
olyan magyar kiválóságokkal foglalkozott, akik felfedezéseikkel, találmányaikkal és technikai fejlesztéseikkel segítették az emberiség haladását. A vetélkedő megálmodói, Galo Vilmos történész
és Tóth Gábor, a komáromi Marianum Iskolaközpont pedagógusa (korábban a
Nagyboldogasszony Egyházi Gimnázium tanárai) két évvel ezelőtt azt a célt
tűztek ki maguk elé, hogy egy olyan újszerű versenyt indítsanak útjára, mely a
már ismert versenyekhez képest témájának, meglepő és kreatív feladatainak,
újszerű képi megjelenítésének köszönhetően túlmutat a szlovákiai magyar iskolák által látogatott honi és magyarországi vetélkedőkön. Ez a tervük sikerült
is, ezt bizonyítja a nagy érdeklődés a verseny iránt: idén 13 háromfős csapat nevezett be a versenybe, ezek közül három
csapat Magyarországról érkezett. A versenyt az idén is – csakúgy, mint tavaly – a
szenci Szenczi Molnár Albert Gimnázium
csapata nyerte (Gujber Gabriella, Németh János, Simon Bence, felkészítő tanáruk: Filler Krisztina). Második lett a komáromi Selye János Gimnázium csapata
(Bulajcsík Klaudia, Ďurík Bettina, Juhász
Anikó, felkészítő tanáruk: Elek József ). A
harmadik helyen holtverseny alakult ki: a
Párkányi Gimnázium (Bielokostolsky Barbara, Gardeno Dániel, Udvardy Bálint, felkészítő tanáruk: Csongrády Zsófia) és a
gútai Schola Privata Gutaiensis (Balogh
Ákos, Varga Dávid, Vysocky Dávid, felkészítő tanáruk Szuri Dezső) csapata között.
A rendezvény egyik legfontosabb hozadéka, hogy a hallgatóság soraiban ülő
diákok szemében ott tükröződött a tudásvágy, amely – valljuk be őszintén – egyre
ritkábban csillan fel a fiatalság szemében
manapság. A tudománytörténeti vetélkedő lelkes versenyzői nagy felkészültségről és – páran közülük – már most a
tudomány iránti elkötelezettségről tettek
tanúbizonyságot. Ki tudja, lehet, hogy
soraikból kerülnek ki a jövő magyar tudósai. Ebben csak reménykedni tudunk.
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Q Q Ozogány Ernő előadás közben

Q Q Galo Vilmos versenyszervező az egyik
talányos feladat előtt

Q Q A lelkes versenyzők

Q Q A szenci győztes csapat
Ehhez a biztató jövőképhez kapcsolódik
Széchenyi István bölcs gondolata, amely
akár a Tudományok napja mottója is lehetne: „A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma. Nem termékeny lapály, hegyek, ásványok, éghajlat s a többi teszik a közerőt, hanem
az ész, mely azokat józanon használni
tudja. Igazibb súly s erő az emberi agyvelőnél nincs. Ennek több vagy kevesebb léte a nemzetnek több vagy kevesebb szerencséje.”
Galo Lukács Tímea és szerzői közössége
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„Jó szóval oktasd, játszani is engedd”
Bizonyára nem bánta meg döntését
az a több mint 150 óvónő és alsó tagozatos pedagógus, aki 2013. november
7-én és 8-án részt vett azon a kétnapos
szakmai konferencián, melynek a diószegi
Tevel Szálló és a kultúrház adott otthont.
Az „Átmenet az óvoda és az iskola között” című rendezvényt a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szervezte
a Bethlen Gábor Alap támogatásával. Ez
volt az első alkalom, hogy óvónők és pedagógusok – Nagykapostól egészen Po-

zsonyig – együtt tanácskoztak, dolgoztak,
cseréltek tapasztalatot.
A két nap alatt számos érdekes és
értékes előadást hallhattunk. A helybéli óvodások bemutatkozása után Pék
László, az SZMPSZ elnöke bevezetőjében kisiskoláink megtartásáról, az as�szimiláció és az új finanszírozási rendszer veszélyeiről, s a megoldások keresésének fontosságáról beszélt. Utána
magyarországi előadók kaptak szót.
Körmöci Katalin az óvoda, iskola és a

szülői ház közti kapcsolatról adott elő.
Elmondta, mennyire fontos figyelembe
vennünk, mire van szüksége a gyermeknek, mi kell testi-lelki fejlődéséhez.
Az iskola új környezet, ahol minden
más, s a kicsinek éreznie kell a biztonságot, hogy megküzdhessen a nehézségekkel, s új kapcsolatokat teremthessen.
A monoton, kötött dolgok fárasztják, játékos megoldásokat kell keresni, biztatni
őt, s hagyni kibontakozni, ami benne
rejlik. S mivel minden gyermek más,
ebben a családnak óriási szerepe van. A
szigetszentmiklósi Raffay Éva, gyermekgyógyász szakorvos az iskolaérettség orvosi kritériumait ismertette. Számos elméletet ismerünk a gyermek iskolaérettségéről, de mert minden gyermek más,
talán úgy fogalmazhatjuk meg, hogy
iskoalérett az, aki egészségkárosodás
nélkül felel meg a követelményeknek,
akinek nincs ártalmára, hanem fejlesztőként hat rá a tanulás. Az előadásra kapcsolódva az iskolaérettség pszichológiai dilemmáit Fehér Anna komáromi
gyógypedagógus taglalta.
Délután a jelenlévők három szekcióba csoportosulva dolgoztak. Kozma
Szabolcs és társai a Győr–Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézményéből a gyakorlatban
mutatták be az óvoda–iskola átmenetét segítő gyakorlatokat. Fazekasné
Fenyves Margit főiskolai tanár, közoktatási szakértő a készségfejlesztési lehetőségekkel ismertette meg a pedagógusokat az óvodai és alsó tagozatos iskolai oktatás-nevelés során. Bereczkyné
Záluszky Anna egyetemi adjunktus a
gyermekkönyvekkel való első találkozásokról, az irodalmi élményszerzés korai
lehetőségeiről beszélt. Ebben a szekcióban sok mindent megtudtunk azzal
kapcsolatban, hogy milyen verseket,
gyermekkönyveket olvasson egy óvodás
és elsős, melyik kiadványokat érdemes
megvásárolni – de néhány „elrettentő”,
negatív könyvet is láttunk, melyek színvonala, tartalma szinte semmit nem ad a
kicsiknek. A világ nagyot változott, a mai
gyerekek mások. A régebben kötelező
olvasmányként megjelölt Kincskereső
kisködmön vagy éppen a Tüskevár a kis
nebulókat már nem fogja meg, másfelől
kell hozzájuk közelíteni. Játékos, kön�nyed, humoros versekkel, történetekkel
kezdjük náluk az olvasást, s ha éret-
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tebbek, akkor, természetesen, igényesebb szövegekhez is nyúlhatunk. A tévé,
a számítógépek világában a gyermek
könnyen jut információkhoz, de fantáziavilágának kialakításában továbbra sem
vitatható a mese, főként a népmesék
létjogosultsága, fontossága. Az idő rövidsége miatt az előadó sajnos nem tudott mindent elmondani, megmutatni,
de megegyeztünk, hogy a jövőben még
eljön közénk.
A késő délutáni és esti órák az ének és
zene jegyében teltek. A dunaszerdahelyi
Kodály Zoltán Magyar Tannyelvű Alapiskola pedagógusai, Sebő József és
Molnár Katalin az ének és hangszeres
zene lehetőségeit mutatták be az alsó
tagozaton. Elmondták, hogyan, milyen
módszerekkel tanítanak, az eredmények
pedig önmagukért beszéltek. A kis zenészek profi módon bántak a furulyával,
hegedűvel, brácsával, citerával, számos
népdalt játszottak és énekeltek el. A két
pedagógus a műsort még 5 iskolában
adja majd elő. Sebő József jóvoltából
minden intézmény – a magyarországi
vendégek ajándékcsomagja mellé – Ág
Tibor: Zendülj torok című könyvét is megkapta.
Az est fénypontja a Társulatból jól
ismert Vadkerti Imre koncertje volt. A
Gútáról induló, s ma is itt élő, de Magyarországon hírnevet szerző énekes fantasztikusan válogatta meg dalait, gazdag repertoárjából a legkedvesebb műveket
hozta el. Megnyerő személyiségével,
szerénységével rögtön belopta magát a
közönség szívébe. Az ismertebb dalok
előadásába bevonta a hallgatóságot is,
mely végül állva tapsolt, s több ráadást
is hallhatott. A koncert a tartalmas, de
kissé fárasztó nap után valódi felüdülést
jelentett.
A konferencia második napja a diószegi Petőfi Sándor Magyar Tannyelvű
Alapiskola DIÓCSKA bábcsoportjának
előadásával indult. Bréda Szilvia régóta
foglalkozik bábozással, csoportja számos
versenyről hozott már haza értékes díjat,
elismerést. Az ötletes bábok, kedves kis
jelenetek, az ügyes gyerekek mindenkit
lenyűgöztek.
Az előadássorozat az Akciókutatásművészeti nevelés – Tárgy- és környezetkultúra című prezentációval folytatódott.
Pataky Gabriella, az ELTE adjunktusa a
tárgykészítés, tárgytervezés fontosságáról beszélt. Barkácsolnak-e a mai gyerekek? Hogyan dolgoznak háromdimenziós körülmények között? Ideális vagy
rosszabb körülmények közt működik-e
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QQ Berky Angelika, az SZMPSZ Óvodapedagógiai Társaságának elnöke
jobban a kreativitás? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre adott választ konkrét
kutatási eredményeinek bemutatásával.
A gyerekek szívesen játszanak, szeretnek
varázstárgyakkal, varázsdobozzal kísérletezni, de érdekes, hogy ezeket inkább lerajzolni tudják, elkészítésük már
nem mindig sikerül. Ezek a képességek
fejlesztés nélkül, az idő előrehaladtával
nem alakulnak ki. E téren nagy szerepe
van az óvodának és az alsó tagozatnak.
Hegedűsné Tóth Zsuzsanna a zenei nevelésről, mint az óvoda és iskola átmenetét segítő lehetőségről adott elő, őt
követte Szluka Judit bábszínész „Nehéz
az iskolatáska? Segít a báb!” c. előadásával. Megtudhattuk, hogy az óvódában
még elterjedt a bábozás, az iskolában viszont kissé mellőzik. Pedig a báb nagyon
fontos a képszerűség, a dinamikusság és
a mozgás szempontjából is. A bábu életre
kel, megelevenedik, s ezáltal a gyermek
is megéli a csodát. A báboknak a különféle terápiák során is nagy szerepük van.
Ha a gyermek nem tudja megfogalmazni
gondolatait, szorong, bábozás közben a
játék során viszont sok mindent elmond,
s ilyenkor a kínos, rejtett tartalmak is felszínre kerülnek. A báboknak számos fajtája van, rengeteg a bennük rejlő lehetőség, világjátékot, élőjátékot lehet
velük produkálni. Ezt minden gyermek
nagyon élvezi, s mindemellett a személyiségfejlesztésben és az idegen nyelv
oktatásában is hasznos lehet.
A szakmai találkozó utolsó előadója
Láng Rita drámapedagúgus volt, aki a

drámapedagógia szerepéről szólt az iskolakezdés segítésében. Kiemelte a motiváció felébresztésének és megtartásának fontosságát a drámapedagógiában. Itt a gyermek egy képzeletbeli világot épít fel, ahol ő maga képzeletbeli
személyként jelenik meg, de a szituáció
a való életből jön. A játék ez esetben
eszköz, nem pedig cél. A gyereknek nem
szórakozásra, hanem sikerélményre van
szüksége. Cselekvés közben felfedezi a
világot és elhelyezi magát benne. Már
a nagycsoportos ovisokkal is jól lehet
együtt dolgozni, csak olyan szöveget kell
kitalálni, amire megnyílnak. Szeretnek
építeni, kirakni, akadályokon áthaladni,
különféle szituációkat megoldani, „varázsolni”. A játékos foglalkozások bizonyítottan türelemre is nevelnek.
A konferencia péntek délben Berky
Angelikának, az SZMPSZ Óvodapedagógiai Társasága elnökének zárszavával ért véget. Mi, akik ott töltöttük ezt
a két napot, rengeteg ismerettel lettünk
gazdagabbak, új kollégákat ismertünk
meg, tapasztalatot cseréltünk, s mindemellett szórakoztunk is. Mindnyájan
úgy érezzük, hogy nagy szükség van
ilyen szakmai találkozókra, az óvoda és
az iskola együttműködésére. Mert Marlo
Morgan szavait idézve „Mindenki láthatatlan drágakövet rejt magában, akármilyennek született, s ezt csiszolni, formálni
kell”. S ebben a szülői ház mellett óriási
szerepe van mind az óvodának, mind az
iskolának.
Futó Mária
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Tudomány Hete 2013
a Selye János Egyetem Tanárképző
Karának Kémia Tanszékén

A Szlovák Oktatásügyi Minisztérium,
valamint a Tudományos és Műszaki Információs Központ (CVTI SR) minden évben
meghirdeti Szlovákia-szerte a Tudomány
Hetének rendezvényeit.
A Tudomány Hetének célja, hogy javítson a tudomány és technika társadalmi
megítélésén, felkeltse a fiatalok érdeklődését a tudomány és a műszaki tárgyak
iránt, tájékoztassa a nyilvánosságot a tudomány és technika ismereteiről, egyben felhívja a figyelmet a tudomány és technika támogatásának szükségességére.
A Kémia Tanszék, mint a Selye János
Egyetem Tanárképző Karának legfiatalabb
szervezeti egysége szívügyének, egyben kötelességének tekinti a tudomány és technika
eredményeinek terjesztését a fiatalok körében. A Tudomány Hete c. rendezvénysorozat, amelyre idén november 11–15. között
került sor, jó alkalmat teremtett a kémia,
mint természettudomány népszerűsítésére.
Tanszékünk szervezésében meghívott
vendégelőadók előadásaival és érdekes kémiai kísérletek bemutatójával gazdagítottuk
a rendezvénysorozatot.
November 11-én körünkben köszönthettük RNDr. Szarka Imre, PhD atomfizikust a Pozsonyi Comenius Egyetem Matematika, Fizika és Informatika Kar, Magfizika és Biofizika Tanszék munkatársát, aki
az idei Fizikai Nobel-díj, azaz a Higgs-bozón
felfedezése kapcsán, de a saját Cern-i és
Darmstadt-i szakmai tapasztalatai alapján
betekintést nyújtott a részecskék világába.
Ízelítőt kaphattunk a Standard modell elméletről, amelynek utolsó, hiányzó kirakóelemeként az említett Higgs-bozón is a helyére került. Apró kulisszatitkokat tudhattunk meg a Cern-i és Darmstadt-i kutatóintézet életéből, ahol szorgos tudományos kutatómunka folyik a részecskefizika-elméleteinek alátámasztására.
Gazdag tudományos élményekben
volt részünk november 12-én prof. Ing. Jiří
Čejka, DrSc. professzor előadásában, aki a
molekulasziták jelenét és jövőjét tárta elénk,
rámutatva azok jelenlegi technológiai alkalmazására és lehetőségeire. Visszapillanthattunk a régmúltba, mikor a molekulasziták elsőként kerültek a tudományos kutatás középpontjába. A professzor felhívta
a figyelmet arra is, hogy az említett vegyületek témaköre a modern kémia egyik ki-

QQ Az előadás megnyitása

QQ Az előadó Szarka Imre

QQ A rendezvényt a tanszékvezető,
Gyepes Róbert nyitotta meg

QQ Jiří Čejka előadása
aknázatlan területe. A vegyületek előállításának a sokrétűségéből a köztudatba kerül
a „LEGO KÉMIA” fogalma, amely mellett
egy adott vegyület „kilegózása”a természet
többváltozós karakteréből adódóan mindig
is magában rejti a bizonytalansági faktort.
Előadónk felvázolta, hogy a molekulasziták
új és korszerű megoldásokat kínálnak nem-

csak a gazdaságos ipari fejlesztések terén,
hanem hozzájárulhatnak a „Zöld Kémia” filozófiájának konkrét megvalósításához is.
November 12-én, délután izgalmas,
és egyben szórakoztató „laboratóriumi
show”-ban lehetett részük az érdeklődőknek, amelyet tanszékünk munkatársa,
Hugyivár Magda vegyészmérnök mutatott
be, lenyűgözve a jelenlévőket a következő
kísérletekkel:
Bűvészkedés három pohár „vízzel“,
amelyben láthattuk, hogy a nátrium-karbonát vizes oldatának a kémhatása lúgos –
ezt a fenolftalein lila színnel jelezte. Ecetsav
hatására sav-bázis reakció játszódott le és
a lúgos kémhatás megszűnt, emiatt az oldat
elszíntelenedett.
Komplexveg yületek bemutatása,
amelyben láthattuk komplexvegyületek keletkezését kísérő intenzív színváltozásokat
vas(III)-klorid oldat reakcióit ammóniumrhodaniddal, valamint vas(II)-vas(III)kianiddal.
Az ezüsttükörpróba, amely a szőlőcukor, más néven glükóz redukáló hatásának bemutatása. Tiszta kémcsőben az
ezüst-nitrát oldatból ammóniaoldat jelenlétében a szőlőcukor az ezüstiont fémmé redukálja. A 70-80 C°-os vízfürdőbe helyezett
kémcsőben, 5 percen belül megfigyelhettük
a kiváló ezüsttükröt.
„Az elefánt fogkrém “ előállítása. A kísérlet alatt a hidrogén-peroxid és szilárd kálium-jodid reakciójával oxigén fejlődött,
amely buborékokat képezett a szaponátból,
és nagy mennyiségű sárgás színű hab tódult
ki a lombikból. Kémiai berkekben ez a hab az
úgynevezett elefántfogkrém.
A leghevesebb reakció két oxidálószer
találkozása. Száraz, tiszta kémcsőben koncentrált hidrogén-peroxidot és hozzá picinke kálium-permanganát kristályt adtunk. Nagyon heves lefolyású reakciót láttunk, ugyanis a reakcióelegy fölhevült és
füst keletkezett, amely a kémcsőből magasra
lövellt.
Úszó mécses. Nagy Petri-csészében
desztillált vizet brómtimolkék indikátorral
kékre színeztünk, ezzel imitáltuk a tengervíz kékjét. A vízre helyeztünk egy égő
teamécsest, és Erlenmeyer lombikot borítottunk rá. Miután a mécses elaludt, a külső
légnyomás magasra emelte a lombikban
a kialvó mécsest.
Lebegő tojás. A kísérlet alatt két pohár
vízbe helyeztünk egy-egy tojást. A tojás
a tiszta desztillált vízben lesüllyedt, ellenben a brómtimolkék indikátorral festett
telített sós vízben lebegett.
Virág-kék indikátorok. A kísérlethez
előzetesen vöröskáposztát és céklát desztil-
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lált vízben felfőztünk. Ecetsav, ammóniumhidroxid és nátrium-hidroxid hatására a káposztafőzet pH értéke módosult, emiatt az
élénk lila színű oldat (pH=6,5) rózsaszínre
(pH=3), kékre (pH=8), zöldre (pH=10), valamint citromsárgára (pH=12) változott.
A virágok és növények festékanyagát közös
néven antociánoknak nevezzük. Ez a görög
szó virág-kéket jelent.
Antociánok bizonyítása I. Lombikban
kénsavas kálium-permanganátot és céklalét
kevertünk össze és legnagyobb megdöbbenésünkre a két lila oldat elszíntelenedett.
Antociánok bizonyítása II. Egy csokor
lila virágot két részre osztottunk. Az elsőt
sósav gőzök fölé, a másodikat koncentrált
ammóniaoldat fölé helyeztük. Néhány perc
után az első csokor virág élénkpiros színűre,
a második viszont zöld színűre változott.
Égő buborékok. Szappanos oldatban
a propán-bután gáz olyan buborékokat képezett, amelyek tenyéren meggyújtva hatalmas lángcsóvával égtek. Ezt a kísérletet
néhány önkéntes érdeklődő is kipróbálta.
Ammónia szökőkút. Koncentrált ammónia oldatot melegítve ammónia gáz keletkezett, amit gömb lombikban fogtunk
fel. A lombikot főz pohárba merítettük,
amelyben fenolftaleines víz volt. A keletkezett hidroxidionok miatt az ammónia vizes
oldata lúgos kémhatású. A lombikban lévő
3-4 csepp vízben elnyelődött az ammónia
gáz, és a nyomáscsökkenés következtében
a külső oldat szökőkutat alkotott.
Láthatatlan felirat. A látogatók között szétosztottunk néhány lapot azzal a kéréssel, hogy hangosan olvassák fel a ráírt
szöveget. A szöveg „titkosírással készült“,
fenolftalein oldattal, éppen ezért, csak nátrium-karbonátos spriccelés után vált olvashatóvá.
A bemutató záró akkordjaként, minden
kedves látogatónk egy Mengyelejev táblázatot kapott emlékül, a Selye János Egyetem
logójával. A Kémia Tanszék szervezésében
megrendezett programsorozat sikeresnek
tekinthető, hiszen nagy érdeklődésnek örvendtek az előadásaink. Látogatóink az érdeklődő diákok és tanáraik, különböző iskolákból érkeztek, mint pl. a dél-komáromi Jókai Mór Gimnáziumból, komáromi
MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi
Iskolaközpontból és az Ipari Szakközépiskolából, Érsekújvárból, a Pázmány Péter Gimnáziumból, valamint Galántáról, a Kodály
Zoltán Gimnáziumból és természetesen a
Selye János Egyetemről.
Hugyivár Magda, Szarka Katalin
(a Selye J. Egyetem Tanárképző Kar Kémia
Tanszékének oktatói)

QQ A kémiai show bemutatója, Hugyivár Magda

QQ Hugyivár Magda és a másodéves Kiss Katalin

QQ Hugyivár Magda és az érdeklődők
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Katona Mihály nyomában
A nyolcvanas évek elején, amikor
gimnazista voltam, egy különleges
házi feladatot kaptam történelemtanáromtól, Szénássy Zoltántól: keressem
meg Katona Mihály sírját a búcsi református temetőben. Addig sohasem
hallottam ezt a nevet, ám a feladat izgalmasnak tűnt. A régi temetőben
kezdtem kutatni, keresgélni bokrok,
bozótok között. A II. világháborús emlékmű közelében, fákkal, bukszusokkal
benőtt területen találtam rá a két sírkőre: a kisebb első feleségének, Szarka
Évának állít emléket, a másik alatt pedig
„Nagytiszteletű Tudós Katona Mihály
úr” hamvai nyugosznak.
Szénássy tanár úr a Komáromi
Olympos c. könyvében ír Katona Mihályról, a magyar földrajztudomány
megteremtőjéről, aki 19 évig volt a
búcsi református gyülekezet lelkipásztora. Szolgálata alatt Búcson alkotta
meg azokat a fontosabb munkáit, melyekkel azután bevonult a magyar földrajztudomány alapítói közé, és amelyek
mind magyar nyelven íródtak: A Föld
mathematica leírása a világ alkotmányával együtt vagy a Közönséges természeti földleírás nyomtatásban is megjelentek, bennük olyan fontos tudományos felfedezésekkel, melyek 24 évvel
megelőzték Humboldt Cosmos-át.
Zoli bácsi gyakran megfordult
Búcson, így szorgalmazta: az alapiskola vegye fel Katona Mihály nevét.
Bátran mondhatjuk tehát, hogy ő indított útnak bennünket e méltatlanul elfeledett tudós ember, Katona Mihály szellemi örökségének megismerésében.
Hogy mi köze van Katona Mihálynak Búcshoz, azt már tudjuk, de
mi köze van Szatmárhoz, ahol október
közepén tanulmányúton jártunk tanártársaimmal, kollégáimmal?
Tudósunk e Szamos-parti gyönyörű
városban született 1764. október 6-án.
Iskoláit is itt kezdte, majd a debreceni
Református Kollégiumban folytatta.
Innen külföldi tanulmányútra ment
Frankfurtba, Lipcsébe, Jénába. Hazatérte után, 1796 szeptemberében elfogadta a komáromi eklézsia által felaján-

lott rektori állást. Innen került Búcsra
1803-ban. Így kötődik tehát egymáshoz
a két település – a nagyváros és a kis
falu –, egy tudós ember köt össze bennünket.
Utunk első állomása nem is lehetett
volna más, mint Debrecen, a híres Református Kollégium, ahol Katona Mihály – más egyéb tisztségei mellett – a
kollégium könyvtárosa volt.
Az intézmény – tudomásunk szerint – ez idáig nem foglalkozott valamikori diákjával, de igazgatónőnk, Győző
Andrea kérésére a múzeum tárlatvezetője utánanézett ottani ténykedésének,
és – elmondása szerint – örömmel tapasztalta Katona Mihály sokoldalúságát. A Föld mathematicája c. könyvet,
melyet megtalált a híres kollégiumi
könyvtárban, áttanulmányozta, és szeretné megismerni a szerző többi művét
is. Ezek után bátran mondhatjuk: ha a
Debreceni Református Kollégium falai
között ismerkedni kezdenek Katona
Mihály munkásságával, utunk nem volt
hiábavaló. Egyszer talán még az intézmény falai között végzett híres tudósok
emléktáblájára is felkerülhet a neve.
Célunk mindenképpen az, hogy minél
többen megismerjék ezt a nagyszerű
tudóst, akinek haláláról a jelentős folyóiratok, újságok – Magyar Kurír, Tudományos Gyűjtemény, Hazai és Külföldi
Tudósítások – részletesen beszámoltak.
A kollégiumi látogatás és egy kis
debreceni séta után indultunk a kitűzött cél, Szatmárnémeti felé. Igyekeznünk kellett, hiszen Romániában egy
órával előbbre van az idő, és mi este 7
órára színházba voltunk hivatalosak.
Móricz Zsigmond Rokonokját adták elő
az Északi Színház művészei Babarczi
László, Kossuth-díjas é. m. rendezésében. A jegyeket régi barátunk, TóthPáll Miklós, Bánffy Miklós-díjas színművész foglalta le számunkra. A nagyszerű előadás után – fáradtan ugyan, de
élményekkel teli – tértünk szállásunkra,
a Kölcsey Ferenc Főgimnázium kollégiumába, mely épület Dsida Jenő költő
diákkori lakóháza volt.

Szombatra szatmári kollégáink igazi
élménydús kirándulást, ismeretszerző
programot szerveztek számunkra.
Szatmártól 40 km-re fekszik egy kis falu,
Kaplony, melynek Európa-szerte híres
neoromán stílusban épült templomát
Ybl Miklós tervezte. Fehér Mónika, baráti iskolánk földrajz-történelem szakos
tanára jelentette be látogatásra csoportunkat. Velünk tartottak még Kacsó
Zsuzsa tanárnő és férje Zoltán, valamint Lăpuște Silvia tanárnő. A kaplonyi
templomot és azon keresztül a Károlyi
család történetét János testvér mondta
el, aki felettébb örült látogatásunknak,
hiszen felvidéki csoportot ez idáig még
nem vezetett. Rengeteg információt
tudtunk meg a nagy tudású ferences
baráttól, többek között azt is, hogy a
templom a Károlyiaknak nemcsak egyházi, hanem lelki otthona is volt, hiszen
évszázadok óta a Károlyi grófi család
temetkezési helye. A Károlyi családnak
jelenleg 36 tagja alussza itt örök álmát.
János testvértől megtudtuk, hogy az
utolsó temetés a kriptában 2010. október 19-én volt, ekkor temették Brazíliában, San Pauloban 2009. június 9-én
elhunyt gróf Károlyi Lajost. (Ugyanezen év április 22-én az 1976. április
21-én a Genfben elhunyt ifj. Nagybányai Horthy Miklósné, gróf Károlyi
Consuelo temetése volt.)
Kaplony után – a nagymajtényi sík
mellett elhaladva – Nagykárolyba mentünk, mely a Károlyi család kiterjedt
birtokainak uradalmi központja volt.
Visszautunkon a nagykárolyi Szarvas
fogadó mellett mentünk el, ahol Petőfi
az 1846. szeptember 8-án tartott megyebálon találkozott először Szendrei
Júliával.
Szatmárnémeti százezres nagyváros, kb. 40–60%-ban magyarok
lakják. Három magyar–román közös
igazgatású alapiskolája van, többségében magyar osztályokkal. Vendéglátó iskolánkba, a 10-es Számú Általános Iskolába ebéd után látogattunk el,
ahol nagyon kedvesen és szívélyesen fogadott bennünket Pataki Zoltán igazgató, Roatiş Marieta Adriana aligaz-
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gató, Kacsó Zsuzsanna, Fehér Mónika,
Lăpuşte Silvia tanárnők, Pop Iacob a
Szülői Szövetség elnöke, Tóth-Páll
Miklós színművész, az Ady Endre Társaság elnöke valamint Magyar Loránd,
a városi tanács képviselője.
Az ott tartott szakmai megbeszélés fő
témája a tehetséggondozás volt, melynek
első lépéseként a két iskola igazgatója –
Győző Andrea, a búcsi Katona Mihály
Alapiskola és Pataki Zoltán, a Szatmárnémeti 10-es Számú Általános Iskola
igazgatói – iskoláink közötti együttműködésről, egy baráti szerződés előkészítéséről egyeztek meg. Ennek aláírására
ez év novemberében, a Katona Mihály
Napok keretén belül került sor, amikor
iskolánkba látogatott az igazgató úr és
kollégái. Továbbá szó esett közös programok szervezéséről, Katona Mihály
emlékének ápolásáról, diákcsere programról, a földrajztanítás jövőjéről.
A szakmai megbeszélés után a szatmári Ady Társasság és a két iskola vezetősége megkoszorúzta az RMPSZ földrajztanárai által 2010-ben a Református
Gimnázium épületének falán elhelye-

zett Katona Mihály-emléktáblát. TóthPáll Miklós méltatta tudósunk munkásságát, és kiemelte: a két iskola közötti
kapcsolat a záloga Katona Mihály emléke megőrzésének.
Estefelé városnézésre mentünk,
Fehér Mónika Szatmárnémeti óvárosát
mutatta be. A gyönyörű őszi időben
öröm volt sétálgatni a város ódon falai,
régi épületei között, visszaidézve a
múltat, az elmúltat. Megnéztünk sok
szép templomot, többek között a református Láncos templomot is, a tűztornyot, a Filharmónia épületét, amelynek
szecessziós belső tere kitűnő akusztikával rendelkezik, és hogy ezt kipróbáljuk, hamar ideiglenes kórust alakítottunk, és elénekeltük a Tavaszi szél
kezdetű magyar népdalt. Megnéztük
még a zsinagógát, Szatmár híres szülötteinek emlékoszlopát, a Vécsey palotát,
ahol a nemesség képviselői aláírták a
Rákóczi szabadságharcot lezáró szatmári békeszerződést.
A napot jóízű beszélgetéssel fűszerezett közös vacsorával zártuk.

Tóth Páll Miklós azt mondta, hogy
amikor Búcson járt, megszerette a búcsi
embereket és a tájat, amely ugyanolyan
sík vidék, mint Szatmár környéke.
Ugyanezt mi is elmondhatjuk hasonlóképpen: megszerettük szatmári kollégáinkat, kedvességüket, közvetlenségüket, vendégszeretetüket, és a táj valóban a mi környékünket idézi. Valószínűleg részben ez is segíthette Katona Mihályt abban, hogy sem a pápai,
sem a losonci meghívást nem fogadta
el, hanem Búcsra jött, a búcsi gyülekezetet választotta, ahol a magyar nyelven
írt tudományos munkái születtek. Nekünk kötelességünk és feladatunk megőrizni az ő szellemi örökségét, továbbadni azt, és megismertetni vele más
magyarokat is.
Tanulmányutunkat a Nemzeti Tehetség Programból elnyert pályázattal
valósítottuk meg. A búcsi és a gútai iskola Tehetségpontjai együttműködésének köszönhetően velünk tarthatott
a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola három
pedagógusa is.
Csekes Ica
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Interaktivitás az osztályteremben
A modern oktatási módszerek gyakran
hangsúlyozzák a diákok aktivizálásának fontosságát. Rámutatnak, hogy a XXI. század internetes társadalmában, a virtualitás korában
kénytelenek vagyunk átgondolni, átformálni
a hagyományos értelemben vett tanítást. Bevezetni egy újszerű, mégis a régmúlt tapasztalatain alapuló rendszert, mely kielégíti a
jelen kor diákjainak – társadalmának követelményeit. Nem helytálló ugyanis, ha tanárként nem vagyunk hajlandók tudomást venni
azokról a közelmúltban bekövetkezett technológiai és szociológiai változásokról, melyek
nem kis mértékben hagytak nyomot a társadalomban, a diákok személyiségében, viselkedésükben. Olyan technikai eszközökkel vettük
magunkat körül, melyek segítik mindennapi
életünket, ugyanakkor viszont egyre inkább
szükségességét érezzük az egymással való társalgásnak, az együttműködésnek, a jó kapcsolatok kialakításának, valamint más interperszonális készségek fejlesztésének. Mindez
nagyon markánsan megmutatkozik a diákok
szükségletein is. Az internet és virtualitás korában ezek igen fontos érvek a mellett, hogy
mindennapi oktató-nevelő tevékenységünk
szerves részét képezzék.
Az érsekújvári Közös Igazgatású Jedlik
Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola és Kereskedelmi Akadémia már több alkalommal
adott lehetőséget különféle pedagógiai kutatások és mérések véghezvitelére. A jelenleg
folyó kutatás épp a bevezetőben felvázolt
problémákra összpontosul. Egyik alapvető
célja, hogy megoldást találjon a digitális generáció oktatásával felmerülő esetleges kérdésekre, valamint igazolja azon módszerek használhatóságát, melyek a múltban már bizonyos
tantárgyak esetében hatékonynak bizonyultak.
Az iskolában nagy múltja van a szavazó
berendezéssel történő oktatásnak, amelynek segítségével olyan pedagógiai hatások és eredmények érhetők el, melyek más infokommunikációs
eszközök használatával nem vagy csak nehézkesen mutathatók fel. A´90-es évek elején keletkezett az az interaktív oktatási stratégia, mely
az iskolánk tanárához, Štefan Švarchoz kötődik.
Meglepő, hogy szinte azonos időben az amerikai Harvard Egyetem professzora, Eric Mazur
hasonló szabályokon alapuló módszert dolgozott ki. Mindkét esetben a szavazóberendezéssel
segített oktatást látják el olyan hasznos módszertani útmutatókkal, melyek nemcsak a pedagógiai hatékonyságot garantálják, de izgalmasabbá és szórakoztatóbbá is teszik a tanórákat.
Ugyanis az bizonyul a legjárhatóbb útnak,
amely lehetőséget biztosít a diákoknak, hogy
részesei és felelősei legyenek önmaguk fejlődésének és a lehető legnagyobb mértékben bevonja őket saját tanulásuk folyamatába, emellett respektálja a személyiség különböző fej-

QQ Nagy sikere van a szavazóberendezéssel történő oktatásnak
lettségi szintjeit, valamint nem arra próbál rámutatni, hogy mit nem tud, hanem mit tud az
adott tananyagból. A szavazó berendezéssel
történő oktatás alapját képezik a gondolkodást
segítő, logikát csiszoló kérdések. Az olyan kérdések, melyek nemcsak arra várnak, hogy válaszra leljenek, hanem gyakran a diákokat további kérdések feltevésére is késztetik.
Ez a nézet alapjaiban különbözik attól a
koncepciótól, amely a klasszikus oktató-nevelő
tevékenységet leginkább jellemzi.
2013 őszén iskolánk több mint 20 tanára innovációs továbbképzésben vett részt, mely az
interaktív oktatás szélesebb körű elterjedésére
irányult. Pedagógusaink az átélt tapasztalatok
alapján a „tananyag átvétele” helyett a valódi,
új köntösbe öltöztetett oktatás-nevelési folyamatot helyezik már előtérbe.

QQ Ne csak szavazzunk, írjunk is!

A XXI. század iskolájaként intézményünkben az interaktív oktatás, ill. a szavazó
berendezések használata szerves részét képzik
a hétköznapoknak. Egy olyan szemlélet van elterjedőben, mely nem kizárólag a tudásbázis
növelését tűzte ki célul, hanem nagy hangsúlyt
fektet a diákok sokoldalú személyiségfejlesztésére is. Az effajta tanulási környezet kialakítása a tanár látszólagos háttérbe vonulását
feltételezi. Valójában azonban az oktató részéről komoly előkészületet és rendkívül átgondolt munkát igényel. Az erőfeszítések viszont egy kis idő után megtérülnek és megmutatkoznak egyrészt a tanulmányi előmenetel
és a tantárgyhoz fűzött kapcsolat javulásában,
másrészt egy átfogó személyiségfejlődési klíma
kialakításának lehetőségében.
Beták Norbert
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Tanulmányút
a Vajdaságba

Az SZMPSZ komáromi Területi Választmányának elnöke, Fekete Irén néhány
évvel ezelőtt nagyszerű ötlettel állt elő: tanulmányutakat kell szervezni a pedagógusok részére a környező országok magyar
lakta régióiba, hogy megismerkedjenek az
ottani iskolarendszerrel, a nemzetiségi iskolák mindennapjaival és a kisebbségben
élő magyarság történelmi értékeivel. Így
jutott el számos felvidéki pedagógus két
évvel ezelőtt a Kárpátaljára, tavaly Horvátországba, idén pedig a Nemzeti Tehetség
Program segítségével a Vajdaságba.

Q Q A szabadkai kisdiákok
Szeptember 26-án kelt útra 44 pedagógus, hogy a négynapos tanulmányút alatt
megismerhesse a Délvidéket, annak csodálatos városait és történelmi nevezetességeit,
valamint az ottani magyar tanítási nyelvű
iskolákat.
Első állomásunk Kosztolányi Dezső
szülővárosa, a mediterrán hangulatú Szabadka volt, ahol látogatást tettünk a város
egyik legnagyobb iskolájában, a Széchenyi
István Általános Iskolában. Fehérvári
Magda, az intézmény igazgatója nagy szeretettel fogadott minket, s általa megismerhettük a szerb iskolarendszert, annak felépítését, majd részletesen bemutatta az iskolájukban folyó aktív oktatási-nevelési tevékenységet. Megtudtuk, hogy intézményük 1195 tanulójának 58%-a tanul magyar nyelven, a többiek pedig a szerb tagozatra járnak. Az iskolát körbejárva és néhány órát meglátogatva mi magunk is megtapasztalhattuk, hogy a tanításban korszerű
munkaformákat alkalmaznak, népszerű a
csoportmunka és a kooperatív oktatás egyaránt. Magas színvonalú oktatásuknak köszönhetően Szerbia 50 legjobb iskolája közé
választották őket.

QQ A szabadkai Széchenyi István Általános Iskolában
Ezután a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kart tekintettük meg. A főiskola
dékánhelyettese, prof. dr. Czékus Géza ismertette velünk intézményük képzési formáit: a bolognai rendszerű oktatásban 20
óvópedagógus és 35 tanító szerez náluk oklevelet évente, valamint 40-en folytathatnak
mesterképzést.
Szakavatott idegenvezető kíséretében
Szabadka nevezetességeivel is megismerkedhettünk. A városban tett sétánk során
megcsodálhattuk a gyönyörű szecessziós
stílusú épületeket, melyek közül nagyságával és szépségével magasan kiemelkedik a
történelmi Városháza. Láthattuk a Korzót, a
Raichl-palotát, a Zsinagógát, megannyi csodaszép helyet. Szabadkai vendéglátóink, az
Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke, De Negri Ibolya és programszervezője, Virágh Ildikó a Ludasi-tó
partján fekvő Róka tanyán a tiszteletünkre
szervezett ünnepi vacsorával vettek tőlünk
búcsút.
Utunkat tovább folytattuk Szerbia második legnagyobb városába, Újvidékre,
mely a Vajdaság központjának tekinthető.
Itt a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének képviselői voltak az idegenvezetőink, s az ő segítségükkel történelmi városnézésen vettünk részt. Megnéztük a főtéren
álló neogótikus katolikus templomot, a Városházát, majd a Duna másik partján emelkedő péterváradi erődöt látogattuk meg,
mely a középkorban a törökök elleni védelmet szolgálta. A vár érdekessége a toronyóra, melynek mutatói fordított szerepűek, ugyanis a nagymutató mutatja az
órák múlását, a kismutató pedig a perceket.
Újvidéket elhagyva Nagybecskerek
felé vettük az irányt. Muzslyára látogattunk el, Nagybecskerek egyik külvárosába,
ahol a szalézi rend által 2002-től működő

Emmausz kollégiummal ismerkedtünk
meg. A kollégium azokat a szórványban élő
fiatalokat támogatja, akik az általános iskola után segítség nélkül nem folytathatták
volna tanulmányaikat. Kalapis Stojan SDB
atya, a kollégium vezetője és az intézmény
nevelői a kezdetektől szívükön viselik a vajdasági magyar fiatalok sorsát. Szeretetteljes
gondviselést, meleg otthont, meghitt légkört biztosítanak számukra. 2002-től a kollégium több mint 120 diáknak adott otthont, hogy kitűnő körülmények között tanulhassanak. Jelenleg 66 lakója van a kollégiumnak, s az érdeklődés egyre nagyobb
az egyszerűen berendezett és szigorú házirenddel rendelkező intézmény iránt. Csodálattal hallgattuk Gerdof Zsolt nevelő beszámolóját, s végtelen tiszteletet ébresztett
bennünk a vajdasági magyar szórványban
végzett önzetlen fáradozásuk és áldozatos
munkájuk iránt.
Hazafelé tartva utolsóként Zentát ejtettük útba. A Tisza-parti város a Délvidék
egyik legrégibb települése, s azon kevés vajdasági városok közé tartozik, ahol a magyar ajkú lakosság van többségben. A történelmi jelentőségű város központjában a
szecessziós stílusú Városházát néztük meg.
Az épület leglátványosabb beltere a gazdag
díszítésű lépcsőházi galéria. A közel 50 m
magas toronyból pazar kilátás nyílt a városra és környékére.
Eseményekben és látnivalókban bővelkedő négy napot tölthettünk a Vajdaságban. Rengeteg új ismeretet szerezhettünk, s képet kaptunk a még ma is háborús
nyomokat viselő, ám csodálatos szépségű
vidékről, valamint az ott élő magyarok küzdelmekkel teli életéről, hogy tömbben vagy
szórványban, de magyarok maradhassanak.
Lacza Aranka
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Kincskeresők IX.

Gondolatok a regionális értékeket kutató diákok konferenciája után
2013. november 12–13-án kilencedik
alkalommal valósult meg a Kincskeresők
elnevezésű diákkonferencia, melynek –
immár hagyományosan – ismét a Szabó
Gyula utcai Építészeti Szakközépiskola
adott otthont.
Lapunk hasábjain rendszeresen tudósítunk az eseményről, s mivel a követelmények az idén sem változtak, néhány
aktuális számadat mellett e sorok írója
(kezdetektől fogva a program szakmai
koordinátora és szervezője) a tapasztalatok összegzését tűzte ki célul.
A konferencián 29 iskola 43 csapata
vett részt, azaz 43 vetített képes, és többször az adatközlők hangjával, eredeti elbeszélésével is illusztrált előadás hangzott el, melyeket a diákok egyénileg, vagy
kettes csoportokban adtak elő. A 73 diák
felkészítésében a statisztika szerint 35 pedagógus vett részt. És itt, a sokéves versenyeztetési tapasztalatom alapján megállnék egy szóra: „a statisztika szerint”
– ugyanis a diák a tanárának a nevét írja
be felkészítőnek, akkor is, ha bevallottan
van olyan tanár, aki nemcsak hogy nem
foglalkozott a diákkal, de még próbaelőadáson sem hallgatta meg. Pedig – ha
a diák sikeresen szerepel – a tanárnak
szerez dicsőséget, a hanyag és készületlen (mert sajnos, ilyen is van) a tanár
nevével fémjelzi a nem éppen dicsőséges
szereplését.
A konferencia célja „a szlovákiai magyarság tájaihoz, településeihez és közösségeihez kapcsolódó, a téma iránt a
pályázó személyes kötődését is nyilvánvalóvá tevő pályamunka bemutatása 10
perces előadás keretében, PowerPoint se-

Q Q A figyelmes hallgatóság

QQ Kéméndi menyasszony – így is lehet
színesíteni az előadást
gítségével, tetszés szerint választható (kultúrtörténet, helytörténet, néprajz, vallástörténet, művészet, irodalom, földrajz,
természetvédelem, gazdaságtörténet, építészet stb.) témakörben.” Mivel nem kötelező saját kutatásra építeni az előadást,
azért a konferencián az ismeretterjesztő
előadásoknak is helyük van. A fő cél az,
hogy a tanuló minél többet tudjon meg
szülőföldjéről, részletesen is megismerje
társadalmi, művészettörténeti, néprajzi

stb. szempontból azt a környezetet, amely
őt körülveszi. Tehát a tanulók már megjelent ismeretterjesztő munkák alapján is
bemutathatnak egy-egy, a szülőföldjükhöz
kapcsolódó értéket. A Kincskeresők diákkonferencián erre is van példa, mint
ahogy nem kis számban jelennek meg komoly tényfeltáró, a kutatók számára is az
újdonság erejével ható munkák. Ez utóbbiaknál, különösen, ha bő anyagot kell
10 percben összefoglalni talán még az
is megbocsátható, ha a bőség zavarával
küzdő előadó nem éppen gördülékenyen mondja el kutatásai eredményeit. Az
azonban felháborító, és mindenképpen a
felkészítő tanár negatív minősítése, ha egy
országos rendezvényre kiálló tanítványa
olvasni sem tudja a szövegét. Ilyenkor felmerül a kérdés: milyen pedagógiai elveket követ az ilyen felkészítő tanár? Az
ilyen tanár mire neveli így a tanítványait?
Mert minőségre, minőségi munkára és
tudásra biztosan nem! Sajnos, az idén
több gyengén felkészített csapat is volt! Ez
mindenképpen az előválogatás hiányára
utal. Szomorú, de nincs lehetőségünk
(sem anyagiakban, sem időben) regionális konferenciákon kiszűrni azokat, akik
az immár rangosnak mondott rendezvényünkön a színvonalat rontják! Éppen
ezért felmerül a kérdés, nem kellene-e
legalább 2 kategóriát meghatározni, valamilyen megkülönböztetéssel azok számára, akik tényleg komolyan dolgoznak
és készülnek arra, hogy kutatásaik eredményét széles körben bemutathassák. Bár
a konferenciának éppen az adja a varázsát, hogy nincs rangsorolás.
Néhány gyengébb előadás ellenére
is elmondhatjuk, hogy ismét születtek na-

QQ Miközben az előadásokat hallgatják, már a jövő évi témákat tervezgetik...
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gyon szép eredmények, és örömünkre
ezekből volt több. Hallottunk megélt emberi sorsokat felvillantó előadást, amelyet csak sok-sok személyes beszélgetés
alapján lehetett elkészíteni – ilyen volt
pl. Molnár Kornélia előadása (felkészítője Máté Eleonóra) a (cseh)szlovák–magyar határon folytatott csempészetről. De
sorolhatnám a szőlőművelésről és borkultúráról, a vallásos népszokásokról,
jeles személyekről, kastély- és falutörténetekről szóló előadásokat is, amelyekhez hasonlókat hallottunk már, de
most más tájról, más megvilágításban
hangzottak el. Nemcsak a már tapasztalt előadók jöttek saját kutatásra épülő
előadásokkal. Az „újak” közül említést érdemel pl. a negyedi diákok előadása (felkészítőjük Rajj Angelika mérnöktanár), akik minden eddigi tapasztalat nélkül, először vettek részt a konferencián, mégis a szakmaiság minden
szempontjának megfelelő, személyes élményekkel átszőtt előadásukkal kápráztatták el a zsűrit és a közönséget. És itt is
sorolhatnám a jó példákat. Tehát a minőség nem egyenlő a megjelenés, ill.

szereplés gyakoriságával. A minőség
csak az igényes munka eredményeképpen születhet.
Érdemes belegondolni, milyen kincs
birtokába került az az iskola, ahonnan kilencedik alkalommal, évről évre legalább
2 csapat (volt, mikor megkötés nélkül
több is lehetett) tartott 10-10 perces előadást, mint pl. az ógyallai Feszty Árpád
alapiskola tanulói. Ők a városuk történelmi emlékei mellett évek óta folyamatosan kutatják a Feszty család történetét,
és mindig tudnak a magyar kultúrtörténet
számára is jelentős eredményeket felmutatni. Előadásaikhoz kapcsolódóan most
is bemutattak az építész és műépítész
Feszty fivérek, Adolf és Gyula munkásságához kapcsolódó értékes tárgyi emlékeket is. Ezek a zsűriben helyet foglaló
Varga Norbert népművelő és Agócs Attila
muzeológus (a füleki Vármúzeum igazgatója) figyelmét is felkeltették. Agócs Attila
felvetette, hogy szívesen támogatná egy
vándorkiállítás létrejöttét a diákok által
is évek óta kutatott és ismertetett Fesztyemlékekből.

Jövőre, 2014-ben a Kincskeresők jubileumi, 10. konferenciájára kerül sor.
Ez alkalomból a Kincskeresők
logójának elkészítésére kívánunk felhívást
intézni minden egykori és mostani kincskeresőshöz. Bízzunk benne, hogy a 10.
évforduló alkalmából az eddigi szűk diákkonferenciák keretén túlmutató konferenciára kerülhet sor, ahol a diákok számára
gazdagító programokat, a tanárok számára pedig (nem este 9-kor kezdődő, az
éjszakába nyúló) szakmai előadásokkal
gazdag konferenciát szervezhetünk.
Mindeddig megoldatlan a Kincskeresők előadásainak digitalizálása is. Nagy
örömünkre szolgált, hogy az idei konferencián Haraszti Attila, a Magyar Interaktív Televízió igazgatója az előadások
nagy részét felvette, azok hanggal és
képpel sorban jelennek meg a http://www.
televizio.sk honlapján, s innen megosztva
lapunk Facebook oldalán (https://www.
facebook.com/pedagogusforum.szmpsz)
is megtekinthető.
Szanyi Mária

TUDOK 2013
A jövő tudósai
Nagyon jó lehetőség, ha egy alap- vagy középiskolás diák
érdeklődési köre szerint kutathat, többlettudást szerezhet.
A TUDOK konferencia-sorozat évek óta erre ad lehetőséget a
Szlovákiában magyarul tanuló diákok számára. Ezt a lehetőséget minél több tanulónak, minél több iskolai intézménynek
ki kell aknáznia. Az alapvető motiváció mindenképpen jelen
van, hiszen a diák valamely tudományág iránt olyannyira érdeklődik, hogy mentora segítségével kezd dolgozni, kutatni, megfigyelni. „Így születnek a jövő tudósai, szakemberei“. További hozadéka a versenynek, hogy nemzetközi porondon is megmérettetik magukat a versenyzők, mert Szlovákiában, Romániában
és Szerbiában is vannak regionális konferenciák, a döntő viszont Magyarországon zajlik, általában a következő év tavaszán.
A TUDOK konferencia-sorozat gesztora a magyarországi Kutató
Diákokért Alapítvány.
A Vámbéry Ármin Alapiskola immáron nyolcadszor volt szervezője a TUDOK szlovákiai regionális döntőjének, melyet ebben
az esztendőben 2013. november 28-án és 29-én rendeztünk. A
verseny gördülékenyebb lebonyolítása érdekében ezt a pénteki
napot igazgatói szabaddá minősítettük. A verseny a diákok számára a budapesti regisztrációval kezdődött a www.kutdiak.hu
honlapon. 2013. október 15. volt a jelentkezési határidő. Szlovákiából ebben az esztendőben 36 pályamunka érkezett. A 2011-es

QQ Pék László, az SZMPSZ elnöke bevezeti a díjkiosztás ünnepi pillanatait

és 2012-es rendezéshez hasonlóan ebben az esztendőben is – a
Pedagógusszövetséggel összhangban – engedélyeztük versenyen kívüli munkák bemutatását is (akik nem tudtak időben regisztrálni), azzal a kitétellel, hogy ezek a diákok nem juthatnak
tovább a magyarországi döntőre, hiszen az a célunk, hogy a felvidéki magyar anyanyelvű diákok lehetőséget kapjanak ezen a
konferencián munkáik bemutatására (csupán 2 esetben kellett
engedélyezni). A szervezők számára a munka az adatbázis feldolgozásával kezdődött. A regisztrált pályamunkák alapján 3
összevont szekciót sikerült kialakítani. Minden szekcióban háromtagú zsűri dolgozott. A konferencia előestéjén, csütörtökön
érdekes előadásokat hallgattak meg a már megérkezett diákok,
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tanárok és a zsűri, majd a vacsora után, a szálláshelyen elkezdődött a kötetlen beszélgetés.
Elérkezett a verseny napja. A csatolt programhoz maximálisan tartottuk magunkat időben és tartalomban. A regionális
konferencia zárásaként a három szekció első 3 helyezettje az
ünnepélyes eredményhirdetéskor tartalmas és nagyon értékes
könyvjutalomban részesült, és – természetesen – mindenki
megkapta a konferencia hagyományos oklevelét is. A 3 szekció
első három helyezettje közül 8 munka továbbjutott a magyarországi döntőbe. Ebben az esztendőben is gazdára talált a Pedagógusszövetség Különdíja. Ezúttal Máté Julianna: A csetneki
csipke újratöltve c. munkájával érdemelte ki.

Tiltakozunk!
Tiltakozóbeszéd kisiskoláink
megmaradása érdekében

Pedagógustársaim, tisztelt szülők, tiltakozó rendezvényünk kedves résztvevői!
Tisztelettel üdvözlöm Önöket én is itt Pozsonyban a
törvényhozás épülete előtt. Köszönöm, hogy eljöttek felemelni szavukat és kifejezni határozott szándékukat a
kistelepülések iskoláinak megvédéséért. Tudtára kell adnunk döntéshozóinknak, a kormánynak, az oktatási miniszternek, hogy nem értünk egyet a törvénymódosításban megfogalmazottakkal. Mi nem kívánunk iskolák
nélküli jövőt a vidéki települések, s ezen belül a szlovákiai magyar közösség számára. A jövő útjait számunkra
nem azok a tévutak jelentik, melyeket a gazdasági hatékonyság leple alatt ellenünk találtak ki.
Ez a tiltakozás kisiskoláink megtartásáról szól. A törvénytervezet és a készülő finanszírozási törvény hatása
minden ötödik szlovák és minden harmadik magyar iskolát súlyosan érintene. A kisiskolák bezárása egyrészt
a műveltség rangjának, fontosságának az elismerését,
másrészt a nyelvi és kulturális sokszínűség elismerését
kérdőjelezi meg a kormány részéről. Mi a ma Európájában nem a művelődési lehetőségek csorbításával és
a beolvadás felvállalásával, de jogaink kiterjesztésével,

A következő években is elkötelezett szervezői leszünk ennek
a rangos rendezvénynek, hogy itt Szlovákiában alap- és középiskolás diákjaink magyar nyelven, anyanyelvükön kutathassanak, dolgozhassanak, vitázhassanak, prezentálhassanak, ezáltal is életben tartva a szlovákiai magyar oktatás minőségi színvonalát, létét.
Masszi János
A verseny eredménytáblázatai a www.szmpsz.sk honlapon
találhatók.

a békés együttéléssel és a gyümölcsöző együttműködéssel képzeljük el jövőnket.
A parlamenti képviselőket és az oktatási minisztert
arra kérjük, hogy a működtetés pénzügyi hatékonysága
mellett legyenek tekintettel az ország településszerkezetének sajátosságaira, és a kisiskolákra vonatkozó támogatások igazságosabbá tételével mindenekelőtt az oktatás és a nevelés szempontjából hatékony iskolák segítségére összpontosítsák figyelmüket. Hosszabb távon
csak ez lehet az ország, és így mindannyiunk érdeke!
A tiltakozás tisztelt résztvevői!
Nekünk, a mai rendezvény szervezőinek nincs szándékunkban, különösen ilyen hűvös időben és az adventi
elcsöndesülés időszakában további tiltakozásokat szervezni, viszont szándékunkban áll, hogy valós – országos
és közösségi problémáinkat – hosszú távon, megegyezésre törekedve, de értékeink feladása nélkül oldjuk meg!
Kérjük ehhez az elkövetkező időszakokban is az Önök
cselekvő részvételét és az égiek kegyelmét!
Pék László
(Elhangzott Pozsonyban, a Parlament épülete előtt, 2013. XII.
4-én a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala által, a kisiskolák
megmentése érdekében szervezett tüntetésen.)
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A nevelés csendes szolgálatában
Irigylésre méltó az az élet, amelyet
tartalmasan él meg valaki. De ennél fokozottabban csodálatra méltó, ha valaki
az élete során felfedezett kincseit meg is
osztja másokkal.
Ilyen javait „tékozló“ embernek vannak
birtokában az udvardiak Szlama Edit
könyvtáros személyében, aki immár 29 éve
juttat az olvasnivaló mellett kedvességet, figyelmet és kulturális örökséget minden lakosnak, aki belép a helyi könyvtárba.
Belelapozva a könyvtár krónikájába,
megszámlálhatatlan rendezvényről találhatunk beszámolókat, melyek mind arról
tanúskodnak, hogy könyvtárba járni nemcsak a könyvekért érdemes, de a könyvekből származó gyakorlati tudás megszerzésére és élménygyűjtésre is sok alkalom adódik. A mi könyvtárunkban
mindenki talál magának való foglalkozást könyvtárosaink találékony szervezésének köszönhetően. A felnőttek szá-

mára az író-olvasó találkozókon kívül
előadások hangzanak el többek között az
egészséges életmódról, a lakosaink éberségére figyelmeztető, bűnözés-megelőzési
teendőkről. A könyvtárba látogató asszonyok konyhatitkokat oszthatnak meg egymással, kézműveskedhetnek. A kismamák
pedig gyermekeikkel tölthetnek el értékes
órákat, és kérhetnek tanácsot szakemberektől. Könyvtárosaink szórakoztató
műsorok szervezésével viszonozzák az olvasók buzgalmát: anyák napi műsort, karácsonyváró nagymama-délelőttöt, a gyermekeknek pedig Andersen-éjszakát szerveznek. A gyerekek vannak talán leginkább elkényeztetve a könyvtárosaink részéről. Az udvardi Majthényi Adolf Alapiskola diákjai számtalanszor kaptak meghívást a könyvtárba. A kisiskolások vetélkedők és szórakoztató játékok által lépnek
a könyvek birodalmába. Játszva szeretnek
bele a könyvekbe, és válik számukra ott-

honossá a könyvtár légköre. A felső osztályosok számára pedig az tesz mély benyomást és ad életreszóló élményt, ha az
irodalmi művekkel és a történelmi eseményekkel személyesen az írók, költők tolmácsolásával ismerkednek.
Reménytelen vállalkozás lenne megemlíteni minden rendezvényt, valamint
minden írót és költőt, akik könyvtárosunk, Szlama Edit jóvoltából kerültek falunkba, és nyújtottak számunkra felejthetetlen élményt. Így aztán csak a köszönet
szavai maradnak mindazért a csendes nevelő munkáért, amit diákjaink és falunk
lakosai számára tesz, magyar létünk, szellemi hagyatékunk őrzése, ápolása, áthagyományozása érdekében.
Kívánjuk, hogy kedvességének és szolgálatkészségének gyümölcseit a nyugdíjas
éveiben sokszorosan élvezhesse!
Baka Szilvia,
a Majthényi Adolf Alapiskola pedagógusa

QQ Rendhagyó irodalmi óra az udvardi könyvtárban Bolemant Éva: Kempelen c. könyve kapcsán az írónő részvételével. A fotón balról jobbra haladva:
Baka Szilvia a piros pulcsiban, Istenes Noémi a hosszú hajú. Szőgyényi Lívia a mellényes – az udvardi Majthényi Adolf Alapiskola diákjai és pedagógusai.

Q Q Szlama Editke a diákokkal.
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Magyar Mozgáskotta Módszer továbbképzés
Egész napos továbbképzést tartottunk 2013. szeptember 18-án, Galántán,
a Viktória panzióban, melyen a Vágsellye–
Galánta régióból 24 óvópedagógus vett
részt. A továbbképzésen megismerked-

tünk a Magyar Mozgáskotta Módszerrel
és annak eszköztárával. A képzést Magyar
Gábor, a módszer kidolgozója tartotta.
A Mozgáskotta Módszer olyan tervszerű és hatékony eszközt kínál a pedagógusoknak, amely a kisgyermekkor testi
és pszichológiai sajátosságaihoz alkalmazkodva, játékos módon fejleszti a gyermekek testi és értelmi képességeit, amely
akár a csoportszobák átrendezésével is alkalmas arra, hogy a mozgás és a sport a nevelés egészébe helyezve, a mindennapok
meghatározó élményévé váljon.
A módszer során a bonyolult szabályozási mechanizmust feltételező mozgásokat – a gyermekek fejlettségének megfelelően – mind a személyiségszintű szabályozást, mind a tényleges mozgásszerkezetet illetően, elemekre bontja. A mozgásszerkezet térbeli és időbeli jegyeit a
gyermeki fantáziához közelálló szimbólumokkal jelöli. A nyuszik, mókusok, a lábnyomatok vagy éppen a cintányérozó bohócok által kottaszerűen megjelenített
mozgásfeladatok algoritmikus egymásra
építésével, gyakorlásával – mint élvezetes

játékok füzérével – észrevétlenül fejlődik a
gyermekek figyelme, önfegyelme, stabil ismereteket szereznek környezetükről, testükről, felfedezik a teret és az időt, a gondolat és az emlékezet hatalmát, miközben
mozgásszabályozásuk és testi képességeik
olyan szintre fejlődnek, amelyek sokszor a
felnőtteknek is komoly kihívást jelentenek.
A szakmai napon valamennyien nagyon jól éreztük magunkat és a továbbképzés eredményeként több óvodában készülnek e módszert bevezetni, eszköztárát
megrendelni.
Berky Angelika

Pécsi tanulmányút
A „Veronika Zeneprojekt“ módszereivel, eszközeivel
és játékaival ismerkedtek meg a Jókai Mór Nyári Egyetem
résztvevői Komáromban 2013 júliusában.
„Veronika Zeneprojekt” egy komplex, nagyon összetett készség- és képességfejlesztő program. A projekt módszerei között szerepel a zenehallgatás, zenefeldolgozás, játékok, a testkontaktus-orientált mozgáspedagógiai módszerek, drámajátékok, ritmikus hangzásgyakorlatok testhangszerekkel és hangszerekkel, hangulatfestés szóban és
képben, és relaxációs gyakorlatok.
Ezen zenés játékok mindegyike beszéd nélkül teremt
természetes kapcsolatot a gyermekek között, segíti a csoportkohézió kialakulását, olyan gyermeket is megmozgat,
aki egyébként passzív, nem szívesen vesz részt közös játékban. A gátlások leküzdésében, egymás elfogadásában, a
nemek közti feszültség oldásában is jelentős szerepük van.
A Veronika-játékok igen vonzóak a gyermekek számára, a
játékban fejlődnek, észrevétlenül tanulnak.
A komáromi továbbképzés ösztönzött minket arra,
hogy 2013.X.16–17-én 20 óvónővel ellátogassunk Pécsre,
a Kertvárosi óvodába, ahol egy komplex „Veronika Zeneprojekt” foglalkozást tekinthettünk meg. Foglalkozásvezetőnk
Nagyné Szabó Erika volt, aki bemutatta, hogyan lehet az el-

méletet gyakorlatban hasznosítani. A látottaktól minden
kolléganő nagyon lelkes volt. Köszönettel tartozunk a pécsi
óvoda kollektívájának, akik nagy-nagy szeretettel fogadtak
bennünket.
A tanulmányútnak a szakmai tapasztalatszerzésen túl
kapcsolatépítő célja is volt, hiszen a felvidéki óvodák megmaradásának záloga az összetartás, valamint a jó, és egyre
jobb színvonalú oktatás, nevelés, a jó gyakorlatok hasznosítása óvodáinkban.
Berky Angelika
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Rákóczi nyomában a Szentesi Alapiskola
Jövőt építeni a múlt alapos megismerése nélkül kockázatos és mondhatni lehetetlen vállalkozás. Ez a gondolat fogalmazódott meg bennünk
2013 tavaszán, amikor benyújtottuk
pályázati anyagunkat a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.-hez. Fontosnak tartottuk és tartjuk a múlt tiszteletét, mert
hisszük és valljuk, hogy a múlt ismerete és tisztelet nélkül nincs jövőnk.
Sem egy társadalomnak, de embernek,
gyereknek, intézménynek sem.
A múlt kincsei pedig itt vannak, elérhető közelségben: a Bodrogköz, illetve a keleti régió rendelkezik történelmi helyekkel és személyekhez kapcsolódó látnivalókkal, amelyek csak
felfedezésre várnak.
2013 tavaszán elhatároztuk, hogy
II. Rákóczi Ferenc nyomába eredünk
és megpróbáljuk tanulóink elé tárni e
méltán híres és értékes személy életútjának egy részletét. Tudjuk, hogy a
magot elvetni a megfelelő időben és
helyen nagyon fontos.
A Szentesi Alapiskola, miután sikeresen pályázott, s a megfelelő anyagi
támogatást megkapta a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.-től, tanulóinak egy
nagyon tartalmas és izgalmas honismereti kirándulást szervezett. Úti célunk II. Rákóczi Ferenc szülőhelye és
sírboltjának meglátogatása volt.
A borsi várkastély Bodrogköz
eg yik g yöng yszeme. Kirándulásunk első állomása a gyönyörű nap-

QQ A felújított Rákóczi szobra előtt Borsiban

QQ A fejedelem széke és portréja a
háttérben a borsi várkastély egyik
berendezett termében

sütéses őszi napon nem is indulhatott volna szebben. Az őszi avar ropogott a talpunk alatt, szellő simogatta
az arcunkat, s akkor és ott kicsit talán
úgy érezhettük, hogy Rákóczi szelleme
ott van velünk. A várkastélyban körbenéztünk, majd egy tartalmas előadást követően tanulóink alaposabban

QQ Csoportkép a kassai dómmal és a Szt. Mihály-kápolnával a háttérben

megvizsgálhatták a korabeli fegyvereket, ereklyéket, emlékeket. S a felújított mellszobor előtt eldúdoltuk a
magyarok világhimnuszát is. Ez a nap
egyik legmeghatóbb pillanata volt. A
másik élmény a kassai dómban várt
ránk.
Miután körbejártuk a székesegyházat és meghallgattuk a tartalmas előadást, a kriptában egy felnőttekből álló
kis társaság csatlakozott hozzánk. A
tiszteletadást követően, eldúdolhattuk
– a másik csoport javaslatára – nemzeti himnuszunkat. Könnyeztünk mi
is, s ők is. Ott, s akkor valami olyan
megfoghatatlan dolog történt, ez olyan
pillanat volt, amely nagyon sokáig még
emlékezetünkben maradt.
Tanulóink egy nagy élménnyel
lettek gazdagabbak, egy olyan ember
életútjáról hallottak és láttak, akit példaként említenek napjainkban is. Bátorság, hazaszeretet, testvériség, hűség
– olyan fogalmak, amelyekkel a gyerekeket ilyen kis korukban, mikor a
legfogékonyabbak, kell megismertetni
jó példával, szép szóval. Rákóczi is ezt
tenné, s mi a nyomdokaiban élünk és
haladunk, mi is ezt tesszük.
Látni és láttatni – múlt a jelenben!
– ezek voltak, s lesznek vezényszavaink, mikor a jövőt tervezzük a Szentesi Alapiskolában.
Tokár Rácz Mária

Q Q A Szent Erzsébet székesegyház kriptájában Rákóczi sírjánál
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Egyenes derék, éles elme és tiszta erkölcs

Duka-Zólyomi Árpád

A prágai tavasz áprilisának első
hétvégéjén – 1968. IV. 6-án – a pozsonyi YMCA palotában, az egykori
Csehszlovák Ifjúsági Szövetség székházának konferenciatermében, a magyar fiatalok első országos értekezletén délelőtt tizenegy óra tájban felpattant a bejárati ajtó.
A maroknyi, egyetemista küldöttség, élén egy délceg tartású,
bajszos fiatalemberrel, végigvonult a termen, az elnöki pulpitusig.
Eközben halk moraj kíséretében csak
annyit hallottunk: megjöttek a prágaiak. A kíséretünkre kirendelt fiatal
tanárnő, Nagy Erzsébet – Babi – félhangosan közölte velünk: a pipával
a kezében Duka-Zólyomi Árpád.
Minden szempár őket követte. Gimnáziumi osztálytársammal, legkedvesebb barátommal, Batta Ildivel lenyűgözve bámultuk őket. Úgy, ahogyan
egykoron Athén lakói tehették az
Olimposzról leszálló, közéjük ellátogató istenekkel. Döntő pillanat volt ez
számomra: ettől kezdve tudtam, hogy
minden erőmmel azon kell lennem,
hogy eljussak a fővárosba, abba az intézménybe, amely ilyen kiváló embereknek lehet az otthona.
Mit sem tudtam arról, hogy a kivételes tehetségű atomfizikus milyen
göröngyös úton jutott el nagypolgári,
és legfőképp egyenes derekú magyar
család tagjaként először az egyetem
padsoraiba, később a katedrájára.
Duka-Zólyomi Árpád 1941.
május 8-án született Pozsonyban.
Édesapja jogász, bölcsész, a későbbiekben orvos történész, édesanyja
Szerényi Aglája zongoratanár. Már
kora gyermekkorában meg kellett tapasztalnia a közép-európai kisebbségi sors minden szörnyűségét: a háború befejezését követően édesapját

a magyarság érdekében kifejtett tevékenységéért letartóztatják, négy
éven át börtönben tartják, amit a későbbiekben bányai kényszermunkára
„enyhítenek”, ő pedig a kor sovén
őrületének folyományaként szlovák
iskolában kénytelen elkezdeni tanulmányait. Ahogy a „nemzetek atyja”,
Joszif Visszarionovics Sztálin a hidegháború kitörésével jobbnak látja
zsebdiktátorait megfékezni, megnyílnak a magyar nyelvű iskolák,
Duka-Zólyomi Árpád is végre anyanyelvén tanulhat. A gimnáziumot
szülővárosában nem végezhette,
mivel jelentkezése idején még magyar tannyelvű nem volt, így 1958ban Galántán érettségizett. Ezt követően újabb, legyőzhetetlennek tűnő
akadály tornyosul az útjában: a szocialista rendszer számára nem kívánatos, hogy egy ilyen, gyanús származású egyén beférkőzzön az értelmiség soraiba. Neki munkáskáderek
kellenek. Ez jelenti az ő számára is
az egyetlen kiutat: elmegy dolgozni a
pozsonyi cérnagyárba, majd a vegy-

tisztító üzem kocsikísérőjének. Ezt
követi katonai szolgálata, amely után
immár vegytiszta munkáskáderként
megkísérli a lehetetlennek tűnő feladatot: megpróbál bejutni az egyetemre. A lehető legnehezebb helyre
jelentkezik, amelytől a mindennapi
ember hidegrázást kap: a világhírű
prágai Műegyetem atomfizikai karára.
Ez az intézmény mindig, még a
legkeményebb diktatúra idején is
megtartotta józan függetlenségét.
Felveszik, persze, simán elvégzi.
Prága a múlt század hatvanas éveiben a politikai olvadás, az oroszok
által roztoplenyije-nek nevezett korát
éli. Ekkor szökken szárba és indul
el virágzásnak az 1957-ben alapított Ady Endre Diákkör. Amelynek
– a családi indíttatásnak megfelelően – Duka-Zólyomi Árpád aktív
tagja, 1965-től három éven át az elnöke lesz. Nem kis mértékben az ő
érdeme, hogy a későbbiekben akkora
erő összpontosul ebben az önszerveződésben, hogy a husáki rendszer
minden viszontagságát átvészeli és
napjainkban is virágzik.
Közéleti tevékenysége már ebben
az időben is egybefonódott szakmai
tevékenységével: 1968. december
7-én, a Magyar Ifjúsági Szövetség
alakuló kongresszusán lelkes hangulatban választottuk meg őt a MISZ alelnökévé. Amikor két hónap múltán
a Csemadok Központi Bizottságának
titkárává kinevezett elnök, Varga
Sándor lemondott, Duka-Zólyomi
Árpád lépett a helyére. Csakhogy
jött a nagy visszarendeződés: pár
hónappal később sor került a cseh
nyelvből csehül álló, ám azt mindenáron erőltető Gustáv Husák hatalomátvételére a Csehszlovák Kom-
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munista Párt Központi Bizottságának
„apřílové plénumán” (a csehek fájdalmukban évekig ezen a nyelvi „leleményén” röhögtek, miután a negyedik hónapot ők duben-nak nevezik), aminek következtében a következő hónapban a szlovák belügyminisztérium a MISZ-t rövid úton
betiltotta.
Ebből az időből származik DukaZólyomi Árpád személyéhez fűződő
első legenda, amely szerint egy alkalommal a pozsonyi Carlton szálló kávézójában egy barátjára várt, amikor
az asztalához ült egy ismeretlen,
aki újságot kezdett olvasni. Amikor
senki nem volt a közelben, félhangosan megjegyezte: „holnap házkutatást terveznek a lakásán. Minden
iratot helyezzen biztonságba”. Majd
angolosan távozott. Soha nem kérdeztem rá erre az esetre.
1968 őszétől nyolc éven át a pozsonyi Comenius Egyetem Magfizikai Tanszékének tanáraként működött, ekkor három évre meghívták
a dubnai Egyesített Atommagkutató
Intézet (EAK) Neutronfizikai Laboratóriumába tudományos munkatársnak.
A múlt században épült fel a jelenleg is működő három legjelentősebb atommagkutató intézet: a genfi
székhelyű CERN, az amerikai –
bataviai – Fermilab és a kelet-európai
tudósokat foglalkoztató, Moszkva
közeli, dubnai EAK. Bármelyik csapatba bekerülni a tudomány csúcsainak ostromát jelentette. A hidegháború viszonyai között az előbbiek
– érthető okokból – nem kerülhettek
szóba. Az utóbbiról annyit, hogy
Duka-Zólyomi Árpád ottlétét alaposan meghosszabbították: tíz és fél
évet „ráhúztak” az eredeti kiküldetési időre, így több mint tizenhárom
évet töltött el családjával együtt az
egykori „béketábor” legjelentősebb
kutatóközpontjában. Nem csoda: a
gyenge radioaktivitás, a neutronfizika és a maghasadás területén végzett kutatásainak tudományos eredményeit nyolcvan szakdolgozatban
összegezte. A dubnai intézet tudomá-

nyos pályázatán 1986-ban második,
a következő évben első díjat szerzett.
A Szovjetunióból a lehető legjobbkor,
1989-ben „szabadult”.
A prágai ősznek is nevezhető diadalmas „bársonyos forradalmat” követően bekapcsolódott a hazai magyar politikai életbe: a MISZ egykori vezető titkárának, Duray Miklósnak, a frissen alakult Együttélés
Politikai Mozgalom elnökének a helyettese lett. Ugyanott folytatta, ahol
két évtizeddel korábban abba kellett
hagynia. Egyenes derékkal, nyílt elmével, a magyarság iránti elkötelezettséggel. Emellett a Csemadok pozsonyi választmányának elnökeként
is tevékenykedett.
Tizennégy éven át, 2004-ig a
Szlovák Nemzeti Tanácsban igyekezett érvényesíteni kisebbségünk jogait. Hogy ez nem sikerült eredményesebben, az a többségen múlott.
A hazai magyarság megváltóként tekintett az egyenlőséget, testvériséget hirdető Európai Unióra,
amely Konrad Adenauer és Robert
Schuman vezérletével a béke és megértés jegyében született meg. 2004-től
Szlovákia és Magyarország is a tagja
lett. E jelentős jogi aktus egyben azt
is jelentette, hogy ezen országok képviselőket küldhetnek legfelsőbb törvényhozói szervébe, az Európai Parlamentbe. Ki lehetett volna erre alkalmasabb, mint épp a tudós, közéleti ember és évtizedek próbáit kiálló politikus, Duka-Zólyomi Árpád?
A józan többség megválasztotta, így
2004-től 2009-ig a brüsszeli testület
tagja volt. Szakmai tapasztalatainak
és felkészültségének megfelelően az
emberi jogi albizottságban, a kulturális és oktatási bizottságban, valamint az egykori szovjet köztársasá
gokkal kapcsolatot tartó bizottságban
tevékenykedett. 2009-ben nyugalomba vonult. Nehéz megmondani,
mennyire befolyásolta ezt az elhatározását, hogy az utóbbi évtizedben
egyre nyilvánvalóbb, hogy az eredeti
célokkal szemben az unió a német
hatalmi terjeszkedés, a liberális gazdasági imperializmus és a francia so-

vinizmus nyomán fellángoló többségi
nacionalizmus terepévé vált.
Duka-Zólyomi Árpád a közügyek
melletti elkötelezettségén túl egy
életen át megmaradt igazi tudósnak:
nagyrészt neki köszönhető Szlovákia első radioaktív preparátumokat
előállító berendezésének felépítése,
amely sok ezer daganatos beteg gyógyítását szolgálja.
Idestova fél évtizede annak,
amikor barátjának, a magyar magfizika egyik jelentős egyéniségének,
Sükösd Csaba pozsonyi előadásának
előkészítésekor együtt utaztunk Budapestre. Mivel csak ketten voltunk
a kocsiban, elmondhattam neki a
negyven évvel korábbi, YMCA-beli
történetet. Ő hitetlenkedve ingatta
a fejét: ti ennyire felnéztetek ránk?
Igen, ennyire. Még utánoztuk is őt: a
műegyetemi hallgatók szinte mindegyike az övéhez hasonló tömzsi
pipát vásárolt, fuldokolva pöfékeltük
az illatosított holland Amphorát.
Legfőképp pedig próbáltunk a nyomdokaiba lépni. Ha ebből bármi is sikerült, nagymértékben az ő érdeme.
Ez év július 26-án elektronikus
levélben értesített: elmentem. Egész
nap csöngött a telefon: több ismerősöm értesített arról, amit a körlevélben megkaptam, akárcsak ők valamennyien. Halálában is megőrizte
utolérhetetlen eleganciáját. Nyilvánvaló, hogy az üzenet elküldésének a
gombját már közeli hozzátartozója
nyomta meg.
Számunkra legfontosabb üzenete: egyenes derék, gerincesség,
igényesség a munkában, a tudományban, a köz iránti elkötelezettség.
Az, hogy soha nem szabad egyéni érdekekért mások, létünkre, magyarságunkra törők szekerét tolni.
Nemzetközileg elismert, komoly
tudósnak számított.
Több volt, mint politikus: államférfi, aki nemzete céljait nem volt
képes, nem volt hajlandó feláldozni
az egyéni érdekekért, a múló sikerekért.
Ozogány Ernő

24

Pedagógusfórum n Bemutatkoznak kisiskoláink

A mátyóci kisiskola
lánk még négy évig működött a Smajda tanítóházaspár irányításával, de központi intézkedésre az 1978/79-es iskolai évben
már nem nyithatta ki kapuit. Az elárvult iskola falait csak az
1993/94-es tanévben verte fel ismét gyerekzsivaj. Popély Olga
igazgatónő vezetésével ismét megindult a tanítás, igaz, csak
1–3 évfolyamban, 15 gyerekkel. 1997 februárjában a napközi
is szerveződött, Kusnyír Eleonóra nevelőnő vezetésével. 2004
szeptemberétől ismét 1–4 évfolyamos az iskolánk, és 2012
őszétől e sorok írója, Čalfa Tímea vette át Popély Olga iskola
igazgatónőtől az iskola irányítását.

A múltidézés után visszatérve a jelenhez…

Egy kis múltidézés…
Mielőtt kisiskolánkat bemutatnám, szeretnék pár szót ejteni
múltunkról, történetünkről.
Iskolánk épületét 1909–1911-ben építette a falu a vármegye támogatásával. Az addig működő, úgynevezett falusi iskola a mai 32-es házszám alatti épületben volt. Az egyosztályos
iskola akkori igazgató-tanítója Tielinger-Tihanyi István volt. Az
új iskola felépítésével engedélyezték a kétosztályos tanítást Állami Népiskola elnevezéssel. Oktatási nyelve a magyar volt. Az
1945/46-os tanévben nem volt tanítás. Egy év után ismét működött az iskola, de már szlovák nyelven. 73 tanulóból senki
se tudott szlovákul. Az akkori tanítók: Anna Soroková, Emilia
Vaverčáková, Štefan Piatnica.
1948. január 10-én reszlovakizációs kurzust indítottak be az
iskola tantermében S. Piatnica vezetésével. A csehszlovák kormány 1948.VII.26-án kelt rendelete alapján a mátyóci szlovák
iskolát magyar iskolává szervezték át. Az 1950/51-es tanévben
már magyar nyelven folyt a tanítás. Ekkor 63 tanuló tanult iskolánkban.
Az 1965/66-as iskolai évben új tanerőket kapott az iskola,
saját kérésükre helyezték Mátyócra Smajda Jánost és Smajda
Jánosnét. Az 1965/66-os évben a kétosztályos iskolából egyosztályos lett 30 gyermekkel. Az 1968/69-es isk. évben megkezdődött a vallásoktatás Gyurkovics András görög katolikus
lelkész működésével.
Az 1972/73-as tanévben az iskola ismét két tanerős lett. Az
1974/75-ös iskolai év végén a járási iskolaügyi osztály utasítására a mátyóci iskolát 1–4 évfolyamosra csökkentették. Isko-

Községünk szívében található iskolánk épülete, melyben
két oktatási intézmény működik. Az óvodások és az étkezde
a hátsó részben, mi iskolások pedig az épület első felében vagyunk. A helyi önkormányzatnak köszönhetően iskolánk megújult. Épületünk, úgy gondolom, korszerűvé változott. Az idei
tanévben 18 gyermek látogatja iskolánkat.
Iskolásaink számára igyekszünk minél több programot készíteni. Ősz beköszöntével, a helyi óvodásokkal közösen készülünk a Halloween-re. Tököket faragunk az iskola udvarán. A gyerekek izgatottan várják az estét, hiszen meggyújthatják töklámpásaikat. Októberben készülünk az idősek napjára. Az idén kipróbáltunk valami újat is. A falu önkormányzatának segítségével mi, helyi pedagógusok őszi játszóházat szerveztünk. A
helyi gyerekek ezen a rendezvényen szép létszámmal meg is
jelentek. Egy „manó szalmabábot” készítettünk a falu önkormányzatával közösen.
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Végül, szeretném megköszönni mindenki munkáját, mindazokét, akik sokat fáradoznak iskolánkért. A helyi önkormányzatnak, Kusnyír Eleonóra nevelőnőnek és minden alkalmazottnak, akik nélkül nem volna teljes a mi kisiskolánk.
Vekerdy Tamás szavaival zárom gondolataimat: „A jó iskola
kérdése nem az, hogy »lássuk, mit nem tudsz«, hanem, hogy
»mit tudsz« a te sajátos képességeid szerint.”
Čalfa Tímea, igazgatónő

November vége felé már a Mikulás fogadására készülünk,
egy rövid kis műsorral. Karácsony előtt meghívót készítünk
a családtagoknak, és közösen családias hangulatban várjuk
a Jézuskát. Gyerekeink a helyi önkormányzatnak, és a görög
katolikus lelkészünknek köszönhetően értékes csomagokat
kapnak, aminek mondanom sem kell, nagyon örülnek.
Szervezünk téli játszóházat is, ahol karácsonyi díszeket készítünk közösen, kicsik és nagyok. A telet farsangi mulatsággal
zárjuk. Jelmezeket készítünk, vidám verseket tanulunk, és várjuk,
hogy a helyi kultúrházban megmutathassuk kreativitásunkat.
Tavasszal, húsvétra készülve, locsolóverseket tanulunk,
anyák napjára ajándékot készítünk az édesanyáknak, majd
megható kultúrműsor keretében ezt át is adjuk. Az iskolai évet
egy fergeteges gyermeknappal zárjuk, ami csak is róluk szól.
Sajnos, iskolánk tanulói hátrányos helyzetű tanulók, ezért is
szeretnénk nekik minél több élményt biztosítani. Minden iskolai programot az óvodával karöltve készítünk. Fontosnak
tartjuk, hogy együtt buzgólkodjunk kis településünkön, hiszen
ez fontosabb bármilyen sikernél.
Igyekszünk bekapcsolódni különböző versenyekbe. Az elmúlt években diákjaink részt vettek különböző versenyeken, pl.
a Tompa Mihály Vers és Prózamondó Versenyen és a roma szavalóversenyen.
Remélem, sikerült kellőképen bemutatni kisiskolánkat,
amely igaz, kis létszámú, de buzgó emberek második otthona.
Azt szeretnénk, hogy diákjaink boldoguljanak a nagybetűs
életben, és ami számunkra még ennél is fontosabb, hogy jól
érezzék itt magukat.
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Gárdonyi Géza Tanári Emlékkonferencia
(2013. november 15–16., Rimaszombat–Eger)

A Gárdonyi Géza halálának 150. évfordulója alkalmából Rimaszombatban és
Egerben megrendezett emlékkonferencián résztvevő pedagógusokat közös cél
vezérelte: mindannyian érdeklődtek a magyar irodalom jeles alakja, Gárdonyi Géza
életműve és munkássága iránt. Futó Jenő,
egy korábbi Gárdonyi-életrajz írója a „legmagyarabb magyar írónak“ nevezte Gárdonyit. Nehéz nyelv-e a magyar?- tette
fel a kérdést Ziegler Géza kortársainak.
Kettős igen a válasz, ti. a német hangzású
családnév nem véletlen, hiszen Gárdonyi
családja nem volt magyar származású.
A másik igenre a válasz: az idegen származást közömbössé tevő írónk sokat foglalkozott a magyar nyelv ápolásával, de bírhatónak, vállalhatónak vélte azt. Méltán
lehetne előfutára a mai nyelvművelőknek
(szerz. megj.). Itélete a legtöbb esetben
helyes, de néhol kétségkívül ellentétbe
jut a nyelvtudománnyal. Az írás élvezete
közben, a magyar nyelv kifejezésének felszínre való juttatásának közepette születhetett meg a Magyarul így! c. kötete. Szerinte nyelvünk a leggazdagabb az európai
nyelvek közül (van mit tanulnunk tőle).
Gárdonyi hazaárulónak nevezi a magyar
anyanyelvét elhagyót.
A tanácskozás ezeknek a gondolatoknak a jegyében mutathat irányadást számunkra, felvidéki pedagógusok számára.
Az emlékkonferenciát a feledi Szombathy
Viktor Magyar Tannyelvű Alapiskola Az
ezerarcú Gárdonyi-érdekességek Gárdonyi
életéből c., rendkívül színes, az életművön
jelentősen túlmutató előadása nyitotta
meg a Tátra szálló konferenciatermében,
Rimaszombatban. Ezután következett
Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége elnökének ünnepi köszöntője. Simkó József, Rimaszombat polgármestere egyéb teendői miatt nem vehetett részt a konferencián, helyette viszont
Rigó László polgármester úr köszöntötte
a résztvevőket, kiemelve a város közoktatásban, a felvidéki magyar kultúra ápolásában kifejtett szerepét. Ezután került sor
a szakmai előadásokra, melyek sorában
magyarországi kutatók avatták be a jelenlevőket a Gárdonyi-kutatások legújabb
részleteibe. A szekció ülésvezetője Angyal
László, az Eperjesi Egyetem Magyar Nyelv
és Kultúra Intézetének egyetemi adjunktusa, a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola magyar nyelv-történelem szakos

pedagógusa volt. A szakavatott előadások
sorát Kovács Gábor, a veszprémi Pannon
Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kara Magyar Irodalomtudományi Tanszékének irodalomtörténésze
nyitotta meg, aki Gárdonyi prózaköltészetét vázolta fel kellő megalapozottsággal.
A narratív felfedezőút során a „más szóval
mondani a szót“ poétikai eljárás lényegére
mutatott rá. Ez a szervező elv szövi át az
író több regényét (A láthatatlan ember, Az
egri csillagok stb.). Gárdonyi igazi költői
énje azonban a kis szépprózai formák mesterségében rejlik. Szövegvilágának egyik
szerves alkotórésze a különböző kulturális

jelrendszerek összekapcsolása. A cselekmény fő hajtóerejének a paralellizmust nevezte meg. Az előadás szakszerűen tért ki
a szavak etimológiai szintjére is a megfelelő szakavatottsággal. „Szőlővessző, mely
idegenből hozva egri tőkévé lett.“- hangzott Király Júlia expresszív előadáscíme,
mely során a Gárdonyi-hagyatékot muzeológus szemmel mutatta be, kitérve
a Dobó István Vármúzeum teljes testamentumára, beleértve az író kézírásos lenyomatait is. Az egri remete életműve
Eger nélkül nem teljesedett volna ki. A következő előadó, H. Szilasi Ágota, a Vármúzeum művészettörténésze a művészlét
kérdésének reprezentatív formáit vizsgálta
előadásában. Az Ida regénye c. alkotásában azonban nemcsak erre való utalások
vannak, hanem szép számmal fordulnak
elő benne a népnyelvből vett szóképek is:

„pohos“, „göcög“, „vigyázz, mert ez a légy
(értsd udvarlód) nem téged dong, hanem
a tányérodat“ (birtokodat szaglássza)!
Gárdonyi élete végén is foglalkozott a szerelem, a boldogság rejtélyes kérdéseivel.
A regény 1924-ben jelent meg, s két filmváltozata is ismert. Az írót az irodalmi
köztudat tág érdeklődésű, végtelen tudásvágyú, olvasott és művelt íróként tartja
számon. A kutatók figyelmét azonban elkerülte mintegy tízezer kötetes könyvtára.
Varga Zita, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár könyvtárosa ezt a hiányosságot igyekezett pótolni előadásában. Elemezte az emlékmúzeumban őrzött könyvtári anyagot, amelyre a filológiai pontosság jellemző. Az 1500-as évektől gyűjtötte, s a tematikus sokszínűség jellemzi
az anyagot. Tartalmi gazdagságát a régi
könyvek gyűjteménye és a nyelvi gazdagság adja. A 48 tárgykört és 32 nyelvet
felvonultató hagyaték a dualizmus kori alkotó értelmiség magánkönyvtárának ékes
példázata. Az állomány tudatos könyvgyűjtőre vall. A tanácskozás pénteki részének utolsó előadója Sebők Valéria, a Feledi Kistérségi Hivatal vezetője volt, aki
bemutatta Gárdonyi tanítását a szlovákiai
magyar alapiskolában. A több helyi és regionális iskolákban – Rozsnyótól Fülekig
– végzett kérdőíves felmérése nyomán
kézenfekvő lehetőségekre mutatott rá az
író tanításában. A tanórán, a szakköri tevékenységeken kívül felhívta a figyelmet
Gárdonyi pedagógiai projektben és más,
iskolai rendezvényeken való kellő tanítására. A mai irodalomtanításban alapvető
szemléletváltásra, paradigmatörésre van
szükség, hogy áthidaljuk a nemzedéki nehézségeket, a kor kíhívásait. A tanácskozás
előadásaiból lemérhettük, hogy sem a tudomány, sem az iskola nem vonhatja ki
magát a jelenkori irodalomtanítás jelenségei és tényei alól. Minél hamarabb felismerjük ennek szükségszerű voltát, annál
eredményesebb lesz oktató-nevelő munkánk. S bár igaz a Gárdonyi-idézet, hogy
„a tanító olyan lámpás, amely minél inkább világít másoknak, annál inkább fogyasztja önmagát“, mégis a néptanító mai
küldetése nem tűnik teljesen reménytelen
felvállalásnak, még a jelenkorban sem.
A tanácskozás másnap Egerben folytatódott Ferencz Anna elnökletével.
A szombat délelőtti előadások két témát
jártak körül: Berecz Mátyás, a vármúzeum
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igazgatója és előadótársa, Király Júlia lerántották a leplet az Egri csillagok című
regény történelmi tévedéseiről. Az előadók felváltva osztották meg ismereteiket a konferencia résztvevőivel: először
mindig Berecz Mátyás vázolta fel a történelmi hátteret, majd Király Júlia irodalomtörténész vont párhuzamat a regény
egyes részei és a Berecz Mátyás által bemutatott történelmi események között.
Mint már az tanúbizonyságot nyert pénteken, hogy Gárdonyi kutató ember volt és
igyekezett mindennek utána járni, ebben
a regényében mégis több pontatlanságot
fedezhet fel az olvasó. Joggal merült fel a
következő kérdés: veszít-e a regény értékéből, ha ennek a ténynek a tudatában olvassuk? Az előadók egyöntetű véleménye
az, hogy hiába beszélünk történelmi regényről, amelynek megalkotása előtt Gárdonyi történelmi kutatásokat végzett és
írása közben törekedett a történeti hitelességre, mert a regény műfaji kerete megengedi a fikciót: pl. Cecei Éva személye an�nyira élethűen van megalkotva, hogy csak
az alapos történelmi kutatások mutatták
ki, hogy kitalált személyről van szó. A Gár-

donyi által leírt egri vár sem úgy nézett
ki az ostrom idején, mint ahogyan a regényből képet kapunk róla. De a regény
ezen tények ismeretében sem veszít értékéből, sőt annál izgalmasabb olvasmány
lehet. Lehetőséget kap az olvasó, hogy regényélménye alatt a történelmi hitelességnek is utána kutasson és valóságot
a fikció mellé helyezve párhuzamot vonhasson. De az a lehetőség is nyitva áll,
hogy a regényt mint regényt olvassuk. Érdemes lenne kipróbálni ennek a kettősségnek a tükrében tanítani az Egri csillagokat. A diákokat kutatásra ösztönözné,
alkalmat kapnának összehasonlítani Dobó
István korát az ő jelenükkel, párhuzamot
vonni két eltérő kor között, két eltérő világ
között.
Második előadónk, Szécsényi Orsolya,
aki szintén a Vármúzeum munkatársa és
igazgató helyettese is egyben, azt próbálta
érzékeltetni, hogy Magyarországon és az
egri Dobó István Vármúzumban milyen
programokat tarottak egész évben, hogy
méltón ünnepeljék meg a Gárdonyi emlékévet: bált szerveztek, fotópályázatot
írtak ki, irodalmi fesztivált rendeztek, ok-

POLIUNIVERZUM
A Lévai járás magyar alapiskoláinak nevelőpedagógusai továbbképzésen vettek részt 2013. október
17-én Léván, a Juhász Gyula Alapiskolában. Andruska Csilla igazgatónő köszöntötte a jelenlévőket, majd
az iskola kézműves szakkörét látogató gyerekek átadták ajándékaikat
a vendégeknek.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége támogatásával
Saxon Szász János képzőművész és
Dárdai Zsuzsanna művészetkritikus
tartott előadást a Poliuniverzum játékcsaládról, melynek ismertetése után
egy páran kicsit csalódottak lettünk.
Kételkedve néztünk egymásra, hogy
mi is lehet a művészet a geometrikus
alakzatokban. Oly távolinak tűnt az
ő világuk a miénktől, akik a néphagyományt használjuk munkánk forrásaként, de később rádöbbentünk,
hogy a kreativitást kell keresni ebben
a művészetben is, hisz a természetből
indulnak ki ők is, csak másképp közelítik meg. Lebontják a dolgokat ele-

meikre, sejtjeikre a legkisebb egységig,
és a geometriai alakzatok segítségével
ábrázolják azokat alkotásaikban. Ebből
kiindulva fejlesztette ki a Poliuniverzum
játékcsaládot Saxon Szász János, mely
gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt
jó szórakozást biztosít.
A játék 3 elemből és 4 szín kombinációjából áll, esztétikai és matematikai
formarendszer, a léptékváltásos szimmetrián alapuló geometrikus, készségfejlesztő eszköz. A gyermekek szabadon
elmélyülhetnek a formák és színek felfedezésében. Fantáziájukat megmozgatja, fejleszti személyiségüket és kreativitásukat.
Az elméleti rész ismertetése után
végre játszhattunk, újra gyermeknek
érezhettük magunkat. A játék során feltöltődtünk, s új definíciókat fogalmaztunk meg.
Jó volt együtt lenni, és mindannyian
élményekkel gazdagon tértünk haza.
Baran Ivett
a lévai Juhász Gyula Alapiskola nevelőnője

tóberben emlékkoncertert tartottak neves
előadókkal, „Tollal a csillagokig“ címmel
vetélkedőt hirdettek általános iskolás diákoknak, interaktív foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek, több kiadványt jelentettek meg, játékokat készítettek, felújították Gárdonyi sírját, jelenleg a Gárdonyi
emlékház felújítási munkálatai folynak, és
még lehetne sorolni a tartalmasabbnál tartalmasabb programokat. Itt ajánlom mindenki figyelmébe a Vármúzeum honlapját,
ahol a Gárdonyi emlékévvel kapcsolatban
sok információt találhatunk és jó ötleteket
is lehet meríteni.
A két tartalmas és átfogó előadás után
került sor a Vármúzeum megtekintésére,
amelyet kedves idegenvezetőnk ízes beszéde és interaktív feladatai tettek élvezetessé és tanulságossá.
A konferencia méltó módon Gárdonyi
Géza sírjának megkoszorúzásával fejeződött be.
Milyen igaz, az alkotó ember hite:
„Csak a teste.“ Szelleme, életműve és tanítása műveiben él tovább az idők végezetéig.
Angyal László, Ádám Lilla
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Senki sem élhet teljes életet mások nélkül

Amikor elvállaltam a felkérést, hogy
az Embernevelők című kötetem folytatásaként interjúkat készítsek olyan személyekkel is, akik ugyan nem hivatásos
pedagógusok, de jelentős szerepet töltenek be a szlovákiai magyar fiatalok nevelésében, oktatásában, megkérdeztem
Burián László esperes urat, kit tudna
nekem ajánlani a katolikus hitoktatók
közül, akinek feltehetném a kérdéseimet.
Szinte gondolkodás nélkül mondta: Nagy
András, bényi plébánost.
Többször találkoztam már vele, két
alkalommal könyvbemutatón is. Máig
elevenen él bennem a kép, ahogy a bényi
alapiskola egyik tantermében a leterített
szőnyegen ülő legkisebbek közé telepedett
le, és velük hallgatta okfejtéseimet a termesztett növények és a tenyésztett állatok
háziasításának történetéről. Tudtam,
hogy esperesként a hitoktatás a feladatai
közé tartozik, ezért arra kértem, fejtse ki e
téren szerzett tapasztalatait.

− Meglátásom szerint sohasem volt
könnyű nevelni, tanítani – mondta –, de
talán most még nehezebb, mint valaha.
Az iskolának sokszor azt is pótolnia kell,
amit a család elmulasztott. Ezért úgy
érzem, ha a nevelés hivatás, márpedig
annak kell, hogy legyen, akkor ma művészet jó pedagógusnak lenni: embert,
értelmet, lelket formálni egy értékesebb
személyiség reményében.
Amikor Bénybe kaptam kinevezést,
két oldallagosan ellátott plébánia is tartozott hozzám, mégpedig Kéménd és
Kőhídgyarmat. Az 1995/96-os tanévtől
kezdve tanítottam hittant Kéménden és
Bényben is. Az évek folyamán elcsatolták
Kőhídgyarmatot, majd Kéméndet is. Jelenleg Bényben és az egyházközséghez
tartozó f ílián, Érsekkétyen tanítok hittant. Talán szerencsés vagyok, mert az
említett iskolákkal nagyon jónak mondható a kapcsolat, pontosabban az együttműködés.

1997-b en ne veztek ki iskola
esperesnek. Miként az oktatás és nevelés,
úgy a hitoktatás is egyre komolyabb feladatokat ró a hitoktatókra is. Ezt a tevékenységet kell elősegíteni, koordinálni és
az állandó képzést biztosítani. Ez az egyházmegyei hitoktatói központ vezetésével
és az iskolaesperesek segítségével történik. Ma már egységesített a tanterv, és a
tananyag adott, hasonlóképpen, mint más
tantárgyak esetében is.
A plébános elsődleges feladata a hívő
közösség szolgálata az Isten felé vezető
úton; szentmisétől kezdve a szentségek
kiszolgáltatásáig, tanítani, nevelni, közelebb emelni az embert Istenhez. Megszentelni, de ezzel együtt megszentelődni is.
Sokszor megkérdezték tőlem, nem
bántam-e meg, vagy megéri-e papnak
lenni. Ez a kérdés mindig megmosolyogtat. Ami igazán fontos, amire érdemes az életet föltenni, sohasem azért
van, hogy megéri-e. Az nem ilyen kategóriába tartozik.
− Felmenőid között volt-e valaki
pap, aki hatott rád abban, hogy e pályára lépj?
– Anyai részről Bednárik József,
Farnad község plébánosa volt, de ilyen
szempontból ő engem nem befolyásolt.
Viszont elmondhatom, hogy vallásos és
magyar családból származom, ami két
meghatározó alappillére volt az otthonomnak. Nem is annyira külön hangsúlyt kapott, mint inkább mindennapi
természetes valóság volt. Édesapám
orvos, édesanyám bérelszámoló volt.
Hárman vagyunk testvérek, egyik bátyám pap (Besén plébános), a másik vegyészmérnök, nős, egy kislányuk van,
akinek én lettem a keresztapja.
− Hol jártál iskolába, s a tanítóid,
tanáraid közül kikre emlékszel vissza
szívesen?
− Alap- és középiskolai tanulmányaimat Érsekújvárott végeztem – természetesen – anyanyelvemen. Főleg az osztályfőnökökre gondolok vissza szívesen,
az alapiskolából Polgár Erzsébet tanító
nénire, aki az első volt, Szenczi Anna tanító nénire, Vaňó Máriára a felső tagozatból, és a gimnáziumból, az azóta elhunyt Borka Tiborra. Ők olyan pedagógusok voltak, akik nemcsak a tananyagot
tanították le, hanem magukból is adtak a
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növendékeiknek tartást, mi több, emberséget. Az alapiskolában néhány évig hitoktatás is volt a délutáni órákban, természetes, hogy családunk igényt tartott rá.
– Az érettségi után mindjárt teológiára jelentkeztél?
− Nem, hanem a Nyitrai Mezőgazdasági Főiskolán folytattam tanulmányaimat. Nem ez volt vágyaim célja, de
akkor úgy véltem, ez áll hozzám a legközelebb. Nem telt el sok idő, hogy rájöjjek,
az életben nem itt fogom megtalálni a
helyemet. Megszakítottam tanulmányaimat, és jelentkeztem a Pozsonyi Hittudományi Főiskolára, ahová „törvényes
akadályok” miatt nem nyertem felvételt.
Utána az érsekújvári kórház felvételi osztályán kezdtem el dolgozni, ápolóként.
A másfél éves kórházi munkának sokat
köszönhetek. Szembesültem az emberi
szenvedéssel, betegséggel, kiszolgáltatottsággal. Ez a tapasztalat nagyon sokat
segített a későbbi hivatásomban is.
Azokban az években Borsányi
Gáspár volt az érsekújvári káplán, akihez
idővel őszinte barátság fűzött. Olyan valakit ismertem meg benne, aki minden
pillanatban hívő, pap és ember is volt
egyszerre, csupa nagybetűvel. Ő volt, aki
végül is elindított a papi pályán, bár néhány évvel hamarább ebbe az irányba
már volt bennem egy pillanatnyi felvillanás. Az ő életének példája segített megtalálnom életem végső irányát. Fiatalon,
tragikus esemény folytán halt meg, autóbalesetben, de teljes életet élt, hiszen önmagából a legjobbat adta mindenkinek.
− Mondtad, nem sikerült bejutnod
a hittudományi főiskolára, akkor
mégis hogy lett belőled pap?
− 1988-ban, másodszorra nyertem
felvételt a pozsonyi teológiára. Akkor
csak ez az egy lehetőség volt. Akikre
onnan a legszívesebben emlékszem:
Silvester Šoka professzor úr, aki filozófiát, Vrablec tanár úr, aki homiletikát
(rétorikát) és pasztorális teológiát, illetve Andrej Dermek tanár úr, aki Újszövetséget tanított, és csodálatos beszédkultúrájával gazdagította az előadásait.
Mindnyájan nagy tudású és kiváló emberek voltak.
− Melyik plébániákon kezdhetted
meg hivatásod gyakorlását?
− Pappá szentelésem után
Tardoskeddre helyeztek káplánnak.
Mons. Lénár Károly volt az első plébánosom. Róla tudni kell, hogy az előző
rendszerben papként tizenkét évet ült
börtönben, és évekig nem gyakorolhatta
hivatását, csak munkásként dolgozha-

tott. Sokat mesélt erről az időszakról.
Egy év után Ipolyságra, onnan egy rövid
időre Zselízre helyeztek káplánnak, majd
1994-ben kineveztek Bénybe plébánosnak. Azóta itt vagyok.
− Nyilvánvaló, hogy papként elsősorban vallási közösségekhez tartozol,
de részt veszel-e a község kulturális
életében is?
− Papként, plébánosként, nemcsak
egy szűkebb csoport vezetőjeként igyekszem élni, hanem szeretnék az egész faluközösség része lenni. A mai világban
nem lehet lelkipásztornak lenni csak a
„templom és a plébánia között”. II. János
Pál pápa szavai szerint, ahhoz, hogy

szolgáljunk, ismerni és szeretni is kell
azokat, akiket ránk bíztak. Vagy Ferenc
pápa szavaival élve, nem falakat, hidakat
kell építeni. A mindennapi életből is ismernünk kell egymást. A cél, tehát az
enyém is, megismerni és megismerhetővé lenni. Erre jók a kulturális rendezvények is, a falunapok és egyéb közösségi
rendezvények.
− Magyar alap- és középiskolába
jártál, viszont a teológiát szlovák szemináriumban végezted el. Voltak-e ott
problémáid?
− Bár magyar alap- és középiskolába
jártam, a teológiai képzés szlovákul folyt,
de ebből különösebb problémáim nem
adódtak. Az első szemeszter volt egy kicsit nehezebb, de utána már gördülékenyen ment minden. Persze a legbelsőbb
világát, életét minden ember igazán csak
az anyanyelvén tudja megélni. Jelenlegi
működési helyemen az istentiszteletek

általában magyarul folynak, alkalmanként nyelvi szempontból vegyes szertartásokat is tartunk.
− Milyen (világi) érdeklődési köreid vannak?
− Szeretek olvasni, jó lenne többet is,
mint amennyire az időmből és erőmből
telik. Szeretem a verseket és az irodalmat, és érdekel a pszichológia, a mentálhigiéné is. Sportolásra sajnos nincs
idő, de a gyerekekkel nyaranta szervezünk kerékpártúrákat.
− Bény a legrégibb (magyar) települések közé tartozik, a templom mellett
találhatók az egyik legrégibb kolostor
alapjának maradványai. A rotunda és
a templom viszont műemlék. Milyen
gondokkal jár az állaguk megőrzése?
− Amikor bényi plébános lettem, valaki megkérdezte, van-e műemlék a plébánia területén. Azt válaszoltam, van, sőt
kettő is. Erre az illető csak annyit mondott, részvétem. Nem értettem, de ma
már tudom, hogy mekkora gond és felelősség az állaguk megóvása, felújításuk,
a szüntelen javítgatások. Ezek komoly
szakszerűséget igényelnek, megfelelő
szakemberek kellenek hozzá, és még a
műemlékvédelmi hivatal jóváhagyása is.
A költségigényes munkákhoz szükséges
pénzcsomagra pedig pályázni kell, mert
pusztán önerőből lehetetlen az anyagi fedezetet biztosítani.
− Az imént azt mondtad, nem
bántad meg, hogy pap lettél. Miért
nem?
− Mert a boldog és teljes élethez közelség kell. Engem boldoggá tesz Isten és
az emberek közelsége, hogy ezt a közösséget szolgálhatom az élet sok-sok területén: papként, magyarként.
Szívesen és gyakran idézem József
Attila Nem én kiáltok című versének sorait: „hiába fürösztöd önmagadban,/ csak
másban moshatod meg arcodat.” Senki
sem élhet teljes életet mások nélkül. Sem
a családos ember, sem a pap. Másokban,
mások által teljes az életünk. És igazán az
a miénk, az által vagyunk gazdagok, amit
odaajándékozunk. Teljesen és visszavonhatatlanul.
Befejezésül mi mást kívánhatnék,
mint hogy az ajándékozásra szánt vagyonod szüntelen gyarapodjék!
Csicsay Alajos
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Tanulmányút – tanulságokkal

Q Q A küldöttség tagjai dr. Martha Stocker képviselőnővel a Parlament üléstermében
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szervezésében
október végén nyolcfős küldöttség járt tanulmányúton Olaszországban, pontosabban Dél-Tirol autonóm tartományban.
A gazdag program mindannyiunk számára, akik részt vehettünk
rajta, rendkívül tanulságos volt, ismételten bebizonyította, men�nyire fontos megtapasztalni, átélni mindazt, amiről idehaza beszélünk, gondolkodunk, érvelünk mellette és ellene, de csak elméletben ismerjük. Betekintést nyerhettünk az autonóm régió történelmébe, oktatásügyébe, megismerkedhettünk az ottani tehetséggondozással, és (bár éppen zajlottak az aktuális parlamenti választások)
fogadtak bennünket a helyi parlamentben is.
Dél-Tirol tartomány lakosságának arányát tekintve 300 000
német, 160 000 olasz anyanyelvű, és az összlakosság 4 százalékát
a ladin őslakosok alkotják. Minden tájékoztató jellegű, köztéren
álló táblán következetesen három nyelven közlik az információkat,
a helységneveket is így tüntetik fel. A tartomány központja a kb.
100 000 lakosú, teljesen kétnyelvű Bozen (Bolzano), holott lakosainak kétharmada olasz, egyharmada német nyelvű.
Történelmüket hallgatva sokszor vonhattunk párhuzamot: a világháborúk alatt sokat szenvedett tartomány sorsáról is a nagyhatalmak döntöttek, ott is politikai okokból húzták meg az emberek,
családok feje fölött az új határokat, és a német ajkú területet Olaszországhoz csatolták. Őket sem kerülte el a ki- és betelepítés, az új
hazába való beilleszkedés, és az anyaországtól való elszakadás ott

sem volt zökkenőmentes. Bezárták az iskoláikat, az oktatás kizárólag
olasz nyelven folyhatott, olasz tanárokkal.
Bár hasonló történelmi-politikai múlttal rendelkezünk, a jelen,
sajnos, eltérő képet mutat. Dél-Tirolnak kitartó, céltudatos, hosszas
és alapos előkészítő munkával sikerült jól működő autonóm tartománnyá fejlődnie, ahol az önrendelkezés minden területre kiterjed.
A befolyó adók 90 százaléka helyben marad, ott használják fel, és a
gazdaságilag erős, idegenforgalommal, mezőgazdasággal foglalkozó
szorgalmas német többségű régió ma Olaszország egyik leggazdagabb területe.
Az autonóm oktatásügy átfogó ismertetését Schlanders város
német nyelvű reál- és nyelvi gimnáziumának igazgatójától, Dr. Herbert Raffeinertől hallhattuk.
Dél-Tirolban a korábban megszüntetett anyanyelvi oktatás
1960-tól vált ismét lehetővé az óvodákban, az alap- és a középfokú
iskolákban, a bozeni egyetemen pedig az olasz és az angol mellett
német nyelvű képzés is folyik. Az iskolakötelezettség 18 éves korig
tart, az alapiskola (grundschule) 5 évfolyamát követi a felső tagozatnak megfelelő 3 éves mittelschule, majd kétféle középiskolai tanulmányokat folytathatnak a diákok. Egyrészt tanulhatnak gimnáziumban, ill. szakközépiskolában (oberschule), mely 5 év után érettségivel fejeződik be, vagy olyan szakiskolában, melynek utolsó két
évet gyakorlati oktatónál, mestereknél töltik (berufschule). Általában a gyakorlati oktatásra mindenütt rendkívül nagy hangsúlyt
fordítanak. Az egyetemi továbbtanulás feltétele a sikeres érettségi.
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A pontozással értékelt írásbeli vizsga 3 kötelező részből áll: az első
az anyanyelv, a második az iskola profiltárgya, a harmadik részt megosztva az olasz nyelv (államnyelv) és három különböző tantárgy keveréke adja. Ebből következik, hogy minden tantárgy része (lehet) az
írásbeli érettséginek. Az elérhető maximum 45, a minimum 10 pont,
melyből például az olasz nyelvi írásbeli 6 pontot ér, jóval kevesebbet,
mint az anyanyelv.
Az írásbeli és a szóbeli érettségi vizsga független egymástól, a szóbelin összesen 100 pontot gyűjthetnek a diákok, de figyelembe veszik, pontozzák az utolsó 3 év alatt tanulmányaik egészét, az elért átlagokat, dolgozataik eredményét minden tantárgyból.
Az újraindított iskolák kezdetben az egyházak mellett működtek,
majd az állami és magániskolák is sorra nyíltak. Alapfokú oktatási intézmény kb. 20 évvel ezelőtt még minden faluban volt, de a csökkenő gyermeklétszám miatt iskolaközpontok létesültek, a fenntartó
(ez esetben az autonóm tartomány iskolaügyért felelős hivatala) iskolabusszal biztosítja valamennyi gyereknek az iskolalátogatást. Középiskolai felvételi nincs, bárki beiratkozhat az általa választott iskolatípusba, és az első évben október közepe táján iskolát válthat, ha
úgy látja jónak. Speciális iskoláik nincsenek, mindenkit integrálnak,
de beiratkozáskor a szülőknek kötelezően jelezniük kell, ha gyermekük sérült, esetleg magatartási, tanulási problémái vannak. Mindenki a neki megfelelő képzésben részesül alap- és középiskolában
egyaránt, mert gyógypedagógusok, integrációs tanárok, szakemberek hetente 5–10 órát foglalkoznak velük.
Az általunk megtekintett intézmény, reáltantárgyakra szakosodott gimnázium és nyelvi szakközépiskola az egyik legrégibb, 1964ben alakult. Jelenleg 540 tanulójuk és 82 tanáruk van, a diákok közül
29-et integrálnak, velük 6 gyógypedagógus, ún. integrációs tanár
foglalkozik. Az osztályokban 15–25 diák tanul, a középiskolás tanulók heti óraszáma 35. Ott is érezhető a tanulók létszámának folyamatos csökkenése, de ez nem befolyásolja az oktatás finanszírozását.
A fenntartó a beiratkozottak száma alapján határozza meg az osztályok számát. A pedagógusokat is a tanügyi hivatal alkalmazza és helyezi el. Kötelező óraszámuk heti 20 óra, melybe beletartozik az óratervezés, az iskolán kívüli tevékenység, színházlátogatás, kirándulás,
kísérletezés, projektmunka.
Az iskola modern épületében világos, tágas terek szolgálják az
oktatást az osztálytermeken kívül is. A könyvtárból ráláttunk a pihenőnek berendezett folyosóra, ahol éppen tanóra folyt, a diákok és a
tanár az osztályterem helyett itt tanultak. Részt vehettünk egy (frontálisan vezetett) történelemórán, mely a német nyelvű iskolában
(meglepetésünkre) angolul folyt. A tanár személyisége bennünket is
magával ragadott, bár munkáját csupán a tábla és kréta segítette, a
diákok figyeltek, jegyzeteltek.
Bármerre jártunk, tisztaság, rendezettség fogadott, nem hivalkodó, természetes jólét áradt felénk. A hegyvidéki településeken jól
karbantartott utak, sportkomplexumok, gazdagon kiépített infra
struktúra, a szabadidő hasznos, értelmes eltöltését célzó létesítmények várják az idelátogató turistákat, de a városi családok is szívesen
töltik itt a meleg nyári hónapokat.
A dél-tiroli autonómiamodell elsődleges (primer) területe az
idegenforgalom, a mezőgazdaság, az óvodai és a szakiskolai képzés,
a kultúra, az ipar, valamint a területfejlesztés. Az önkormányzatok
döntéseinek 100%-ban meg kell felelniük az adott település nemzetiségi arányának, legyen szó kultúráról, iskolaügyről vagy lakásépítésről.
A kétnyelvűség az autonómia szerves része, a közalkalmazottaknak kötelező, vizsgával kell bizonyítaniuk, hogy egyaránt jól beszélnek németül és olaszul. Ez a pedagógusokra is vonatkozik. Az iskolákban is kötelező mindkét nyelv, a németben 5–6 óra olasz, az

olasz iskolákban pedig 5–6 óra német. Az utóbbiban felismerték,
hogy gazdasági érdekük fűződik ahhoz, hogy ismerjék, használni
tudják a kisebbség nyelvét.
Saját parlamentjük van, mely 2 nyelven tárgyal, törvényeket hoz,
ellenőrzi a végrehajtást, kormányjavaslatokat terjeszt elő. Ülései nyilvánosak, mert állítják: fontos, hogy a nép tudja, mi történik a politikában. A német és olasz képviselők számának a tartomány lakosságának etnikai számarányát kell tükröznie. A törvényeket 90 napig a
gyakorlatban próbálják ki, hogy kiderüljön, működőképesek-e, utána
véleményezik. A gazdaság stabilitását az adja, hogy alkotmányos jogként az adók 90%-a helyben marad, és felhasználásáról a parlament
dönt, csak a fennmaradó 10% kerül az olasz központi költségvetésbe.
Vörös Mária

Vetter János

Autumn leaves1 from Autonomy
(kissslevél)
Mint Agatha Christie nyolc kicsi indiánja2 (sőt, ha a sofőröket is az
indiánok közé számítjuk, akkor még az echte tízes is összejön) vágtunk
neki az útnak – nem sejtve, hogy a közösen eltöltendő 110 óra milyen
élményeket tartogat számunkra, bár bízva abban, hogy a végén nem
az „And Then There Were None” felirat jelenik majd meg.
Busszal utaztunk, ezáltal is elkerülve azt a típusú időcsapdát,
melyről Karin Alvtegen ír az Árulás című könyvében: Amikor az amerikai elnök meghívására repülőgéppel Washingtonba értek az egyik
indián törzs vénei, leültek a reptér aszfaltjára. „Olyan gyorsan ért ide
a testünk, hogy a lelkünk nem bírta követni. Be kell őt várnunk” –
mondták és harminc napig várakoztak.
Persze a karmáját senki sem kerülheti el, így mikor 12 órányi
utazás után a szálloda recepciósa ékes szlováksággal és meleg szavakkal üdvözölt, éreztem, hogy ha nem is harminc napra, de le kell
ülnöm. Jóleső érzéssel nyugtáztam, hogy 1. utolért a lelkem, hiszen
értem a szót3, 2. nem is olyan nagy ez az Unió, 3. micsoda csoda lehetett a Monarchiában élni.
A másnapot4 egy közeli gimnáziumban kezdtük. Rövid történelmi séta után az intézmény vezetője igyekezett számunkra megvilágítani a helyi autonómia lényegét, működését, szabályait, hatását a
mindennapokra. Bevezetője után kérdésekkel próbáltuk a magunk
számára még érthetőbbé tenni az elhangzottakat. Jutott is eszünkbe
számtalan…
A találkozó után mégis kissé felemás érzésekkel hagytam el az
iskola épületét – annak ellenére, hogy felkészült, a témában jártas
szakemberrel találkoztunk, szakavatott fordításban fogadhattuk be
az ismereteket és a lehetőségekhez képest bőségesen szánt ránk időt
az igazgató úr. Hiányérzetem volt és rengeteg fel nem tett, ezáltal
megválaszolatlan kérdésem.
Hallottunk számokat, adatokat, sokat eláruló csendeket – de
ahhoz, hogy a lényeget értsem, ez kevés volt. Bár a helyi és az állami
oktatási program viszonyát firtató kérdésre adott, kissé huncutul
hangzó „Róma messze van” válasz elgondolkodtatott, hogy talán így
is lehet(ne). Hiszen Róma tőlünk is messze van…
A következő két napon folytattuk a régió megismerését. Szerencsére a csapat nyelvileg felkészült, ütőképes egységet alkotott. Kommunikációképesek voltunk angol nyelven (ha minden kötél szakadt), természetesen németül, hiszen Dél-Tirolban jártunk, olaszul

32

Pedagógusfórum n Nemzeti Tehetség Program

(hiszen Dél-Tirolban jártunk), szlovákul (nincs üdítőbb, mint egy fárasztó nap után az olasz bárban kiszáradt torokkal, halkan elsuttogott – egy sört kérek –, azaz „jedno pivo si prosím”-ra adott pozitív
és ígéretesen habzó válasz) és – természetesen – magyarul (elvégre
jó az, ha Merano5 vagy Bolzano6kávézóiban is kapcsolatot tudunk teremteni a pincérekkel).
Utunk zárónapján az éppen a választási eredményekre váró parlament képviselőivel találkozhattunk.
Ez történt – foglalhatnám össze a közel négynapos ott-tartózkodásunkat. De leírható-e csupán a konkrét történések felsorolásával
egy út? Bizonyára többünket is megérintettek az ott tapasztaltak.
Még az is lehet, hogy hazaérkezésünkkor döbbentünk rá, hogy a lelkünk még nem érkezett meg.
Lakva ismerszik meg az ember7 – tartja a mondás. A négy nap
alatt számtalan olyan jelenséggel, gesztussal, élménnyel8 találkoztunk, gazdagodtunk, melyek még sokáig rezonálni fognak a tudatalattinkban. Így van ez minden út során. Hiba lenne azonban, ha úgy
érezném, értem a dél-tiroli autonómiát. Lépten-nyomon akaratlanul
is hasonlítgattunk, próbáltunk fogódzót találni az általunk ismert
világ és a bennünket ott körülvevő világ között. Ahhoz azonban,
hogy kijelenthessük, itt vagy ott szebb az élet, éveket kellene eltöltenünk ebben a közegben9.
Úgy gondolom, fokozatok vannak. Ezek a fokozatok azonban
nem feltétlenül vertikálisan helyezkednek el. Élhetünk párhuzamos
világokban is. Még az sem baj, ha időről időre megtapasztalni véljük,
hogy a szomszéd társadalmi berendezkedése zöldebb. Főleg, ha ez
arra sarkall bennünket, hogy mi is jobban figyeljünk oda a trágyázásra10. Fontos azonban figyelembe venni, hogy milyen földben mi
terem meg – nem mindegy, milyen környezetbe szánjuk ültetni a rózsáinkat. Meg persze rózsából is sokféle van.
Tisztelem és csodálom (és igen, irigylem is) azokat a társadalmakat, ahol még a gyerekmondókát is átírják, nehogy sértsen. A magasságukat illetően kihívásokkal küzdő Jánosok nevében remélem,
hogy eljön majd az a kor, amikor mifelénk is komoly megélhetőségi forrást jelentenek majd koszorús költőinknek az efféle megbízatások11. Azonban nem lenne szerencsés egy-egy kultúra szolgai átvétele. Kiábrándítóan hathatna a hutukra12, ha kiderülne, nekik (még)
nincsenek megfelelő költőik a feladatra.
Addig viszont megpróbálhatják a tuszikról írt gúnyverseikben
hutura cserélni az irónia tárgyát – csak igyekezni kell, a rím majd
megjön valahonnan…13
Számomra, aki születési dátumomból kifolyólag megélhettem a
bezártság érzését14, mindmáig csoda, hogy afféle botcsinálta világpolgárként szabadon utazgathatok. Ha már megadatott ez a fajta
szabadság, nem szívesen mondanék le róla.
Semmilyen értelemben…
1
Amiről persze a szerző is tudja, hogy más, mint a letters, de mit tehetünk, ha Prévert
eléggé el nem ítélhető módon francia szöveget írt Kosma1.1 dallamára – bár annak a
címe értelemszerűen nem ez az angol két szó volt, hanem Les feuilles mortes. Ezt így viszont már nehéz lenne az autonómiához kötni. A dal magyar címéről nem is beszélve.
1.1
Vagy Kozma? Hol ér véget a nemzeti érzés? Mindenesetre ne Houdini mestert kérdezzük, mert nagyon távol kerülnénk a címben jelzett fogalomkörtől.
2
A Tíz kicsi néger (Ten Little Niggers) Agatha Christie egyik nagy sikerű krimije, 1939. november 6-án jelentette meg a Collins Crime Club az Egyesült Királyságban, 1940 januárjában pedig az Amerikai Egyesült Államokban is megjelent And Then There Were
None2.1 címen.
A regényből több filmváltozat is készült:
And Then There Were None (1945) – amerikai mozifilm; rendezte: René Clair
Ten Little Indians (1965) – angol mozifilm; rendezte: George Pollock
Zehn kleine Negerlein (1969) – német TV-film; rendezte: Hans Quest
Ten Little Indians (1974) – angol mozifilm; rendezte: Peter Collinson
Gyeszjaty negrityjat (1987) – szovjet mozifilm; rendezte: Sztanyiszlav Govoruhin

Ten Little Indians (1989) – amerikai mozifilm; rendezte: Alan Birkinshaw
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tíz_kicsi_néger
2.1
„Because this song, and even the original term Indians, are politically sensitive, modern
versions for children often use „soldier boys” or „teddy bears” as the objects of the rhyme.”
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ten_Little_Indians)
„Az egész a rasszizmusról szólt, a négert túl rasszistának találták, ezért átírták indiánra,
nem csak a címben, mivel az kevésbé rasszista. :)))) Amikor már ez is túl rasszista lett,
jött az új cím, a szobrok meg katonák lettek. Ez az utolsó változat úgy néz ki, ki fog tartani
még egy darabig.“ (http://www.gyakorikerdesek.hu/szorakozas__konyvek__4088535agatha-christie-tiz-kicsi-indian-vagy-tiz-kicsi-neger)
Egyébként sokat elárul a homo politicus correctusról annak összevetése, mely országok
hagyták meg filmjük címében az eredeti népcsoport-jelölést. Miközben a könyv alapötletét adó versike 2.1.1 tényleg a négerekről szól2.1.2.
2.1.1
Tíz kicsi néger éhes lett egyszer; s vacsorázni ment,
Egyik rosszul nyelt, megfulladt, s megmaradt kilenc.

avagy eredetiben:
Ten little nigger boys went out to dine;
One choked his little self, and then there were nine.
Az eredeti későbbi változata:
Ten little Indian boys went out to dine;
One choked his little self and then there were nine.
Az eredeti még későbbi változata:
Ten little Soldier Boys went out to dine;
One choked his little self and then there were nine.
vö. a cigánypecsenye esete a politikailag korrekt étlapokkal.

2.1.2

In Romantika by Dusán: Kedves, elviszlek oda, hol senki sem ismer, de értem a szót…
4
In Micimackó: másnap egészen másnap volt.
5
Lakosai nem azonosak a Tiborc által bemártott, legszebb lovakon ficánkolódó jó merániakkal.
6
Elgondolkoztam: német ajkú beszélgetőtársaink egyszer sem javítottak ki, ha a kérdéseinkben Bolzano-t mondtunk Bozen helyett. Mi hogy reagáltunk volna, ha (Érsek)
Újvár helyett novézámkyznak?
7
Vagy ahogy az ír szólás tartja: You must live with a person to know a person.
Mennyivel költőibb az „ismerszik”! Szinte hallatszik a különbség…
8
A teljesség és az időrend igénye nélkül: kétnyelvű feliratok mindenütt (utcák, terek,
városok, falvak megnevezései, útjelző táblák, információs táblák, étlapok…); a pincér,
aki megígérte, hogy elküldi a tökleves receptjét, bár a német nyelvtudása hagyott
némi kívánnivalót – ennek ellenére nagyon készségesen igyekezett lefordítani az étterem falát díszítő feliratot (szerencsé(jé)re kolléganője kisegítette, elmondta neki az
olasz felirat német fordítását, majd nekünk lefordította szlovákra is…); megtudtuk,
hogy a régióban működő német tanítási nyelvű iskolákban olasz nyelvből is kötelezően érettségiznek a diákok, ennek ellenére nem mindenki beszéli jól az olasz nyelvet;
az is kiderült, hogy az olasz diákok is kötelezően tanulnak németül; láttunk koldusokat
és találkoztunk trükkös kéregetőkkel; megtapasztaltuk, hogy milyen elkedvetlenítő
tud lenni a vendéglői szieszta intézménye és éreztettük, hogy erre nem számítottunk;
próbáltunk olyan feliratot találni, ahol a német van a felső sorban (sikerült, bár nem
volt könnyű); találkoztunk Ötzivel és eltöprenghettünk azon, vajon valóban éltünk-e
az eltelt évezredekben az evolúció minden felkínált lehetőségével; láttunk rengeteg almaültetvényt és szőlőlugast; kiderült, hogy Dél-Tirolt az olaszokon és ladinokon kívül
nem osztrákok, hanem német ajkú dél-tiroliak lakják...
9
A legszebb nőt is unja valaki… (hímsoviniszta/önvigasztaló mondás a XX. század második feléből).
10
Nem összekeverendő a (bél)sárdobálással!
De azért egy grimasz erejéig jussanak eszünkbe azok a szocializmusban meg nem értett zsenik, akik meg voltak arról győződve, hogy ha nem ebbe a rendszerbe születtek volna, minimum négyzetre emelt Nobel-díjat kapnának tehetségükből kifolyólag – aztán kiderült, hogy az inkompetencia (meg persze az inkontinencia is)
rendszerfüggetlen.
11
Szemben azokkal az alkotókkal, akiknek munkája abban merül(t) ki, hogy megrendelésre földrajzi neveket kreáltak a meglévők helyettesítésére (ahogy erről Dél-Tirolban tájékoztattak bennünket, felidézve a múlt század történéseit...).
12
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ruandai_népirtás. Elgondolkoztató, mi mindenért képesek az emberek akár ölni is egymást. Még az sem lehet akadály, ha azonos a bőrszínük. Hát, még ha különböző… És ha még más istenben vélnek hinni vagy különböző nyelveken beszélnek… arról nem is beszélve, ha nem a Real Madridnak drukkolnak. Vajon kinek mit jelent(ene) az autonómia?
13
Hommage à Nikosz Kazantzakisz – és ha már szóba került, álljon itt egy másik idézet
is tőle (csak úgy…): „Kicsiny és könnyű dolgokkal kezdjük, majd apránként megpróbálkozunk a nagy dolgokkal. És aztán, hogy végeztünk a nagy dolgokkal, megpróbáljuk a lehetetlent.”
14
Főleg annak elmúltával, mert benne élve nem is tudatosítottam teljes valójában, mi
mindentől is fosztattam meg.
3
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Tanulmányúton a Tisza-tónál és környékén

Q Q A 45 fős csoport rövid időn belül csapattá alakult

A Tisza-tó olyan térség Matyóföld és
Hortobágy határán, ahol egymást érik a
védett természeti területek. A poroszlói
Tisza-tavi Ökocentrumban a látogatók
vízen csónakázva, karnyújtásnyira láthatnak madarakat, szigeteket összekötő dongautakon víz felett sétálhatnak,
madárlesekből figyelhetik az élővilágot.
Az ökocentrum központi épületében csodálatos akváriumrendszer és terráriumok
találhatók, valamint háromdimenziós
mozi, ahol a térség élővilágát évszaktól
függetlenül tudják bemutatni.
Ebben a csodálatos környezetben vett
részt a kassai régió 45 pedagógusa háromnapos tanulmányúton, az SZMPSZ
és a Felvidéki Tehetségsegítő Tanács szervezésében október 26–28-án, melynek
célja elméleti és gyakorlati tapasztalatok
szerzése volt a tehetséggondozás terén.
Meglátogattuk a poroszlói Vass Lajos Általános Iskolát, ahol a helyi természeti értékeket kihasználva színes iskolai tevékenységet mutattak be a tanárok. Kormos
Dénes, a magyar Tehetségsegítő Tanácsok koordinátora a tehetségpontok szervezéséről tartott itt előadást a résztvevőknek.
A program fontos része volt a Debreceni Egyetem docensének, dr. Mező Ferencnek az előadása a tehetségsegítő kezdeményezések minőségbiztosításáról. Az
élménypedagógia szerepéről gyakorlati

foglalkozást tartott Hajdúszoboszlón, az
Aqua-Palace élményfürdőben, ami a tanulmányút következő különleges élményének számított. A helyszín nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy a 45 fős csoport
rövid időn belül csapattá alakult. A koordinált csapatjátékok olyan formáival ismerkedtünk meg a fürdő élménymedencéiben, amelyek a gyerekek alkotó közösséggé formálásában hasznos segítségül
szolgálnak majd.

Meglátogattuk a Berettyóújfalui Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskolát, amelyet L. Ritók Nóra, az intézmény vezetője
mutatott be. A főként hátrányos helyzetű
roma gyerekekkel foglalkozó iskola oktatási és esélyteremtő munkáját a gyermekközpontúság, a humánum jellemzi.
Hosszú évek munkájának köszönhetően
olyan oktatói és közösségfejlesztői eredményeik vannak, amelyek páratlanok
az országban. A mélyszegénységben élő
gyermekeknek és családoknak segítenek
szociális programokkal. A művészeti nevelés eredményei, a külföldi pályázatokon
is elismert képzőművészeti munkák, kiállítások a közösség számára sikert és
örömöt jelentenek. Munkájuk pótolhatatlan, legyen szó akár közösségfejlesztésről, kertprogramról, biobrikettről,
kézműves munkákról, roma kultúráról,
vagy bármi más területről.
Végül Debrecenben megnéztük a
Nagytemplomot és rövid városnéző séta
után élményekkel telve indultunk haza.
A tanulmányúton szerzett ismeretek
és tapasztalatok birtokában a pedagógusok élményekkel és új tudással felvértezve folytatják majd oktató és nevelő
munkájukat. A három nap folyamán kialakult szakmai és baráti kapcsolatok,
remélhetőleg, a régión belüli együttműködést is elősegítik majd a tehetséggondozás terén.

Q Q A tanösvény a kilátókkal remek helyszín az ismeretszerzésre

Hanesz Angelika
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Élménydús tapasztalatokban volt részünk
Tanulmányi kirándulás Nyugat-Magyarországra, Szlovéniába

Q Q A lendvai színház impozáns épületegyüttesét Makovecz Imre tervezte

A Nemzeti Tehetség Program keretében az SZMPSZ Galántai Regionális
Pedagógiai Központja (RPK Galánta),
mint Tehetségpont tanulmányi útra hívta
a pedagógusokat. Cél: tapasztalatszerzés
nyugat-magyarországi tehetségpontok
bemutatása által, valamint a Muravidék
magyar nemzetiségi intézményeinek és
oktatásának megismerése.
A program iránt régiónkban eddig
nem tapasztalt érdeklődés mutatkozott.
Így 2013. november 24–26-án a tervezett
40 fő helyett 49-en vettek részt a tanulmányi úton és a létszám korlátozása miatt
további pedagógusok nem jutottak be.
2013. október 24-én, Kőszegen, a
Jurisich Gimnáziumban a gimnázium tanulói matematikai feladatokat és meghatározásokat ismertettek, melynek keretében
matematikai feladatokkal tűzdelt virtuális művészettörténeti sétát tettünk Budapesten. Az igazgatónő és az igazgatóhelyettes ismertette vetítettképes előadásban
a gimnázium történelmét, tehetséggondozó és felzárkóztató programját, majd a
gimnázium tanárainak idegenvezetésével
esti városnézés és közös vacsora következett. Ez utóbbi Kőszeg szőlőkultúrájának
ismertetésével fonódott egybe, melynek
apropóját a világon egyedülálló „Szőlőjövések könyve” adta, amely 1742 óta ad hírt
évente a tavaszi szőlőfakadásról. A gazdag
programért a Jurisich Gimnázium igazgatónőjének, Horváthné Kutasi Máriának tartozunk köszönettel, aki mindezt
biztosította nekünk.

A következő nap gazdag program várt
ránk. Kora reggel indultunk útnak, hogy
félórás sétát tehessünk Velem–Novák
falva turistafaluban, ahol megismerhettünk egy vállalkozói módszert: a népművészet és a népi építészet turisztikai szempontú hasznosítását. E rövid kitérő után
már 9 órakor történelmi városnézésre indultunk Szombathelyen vendéglátónkkal,
Károly Frigyessel, a Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatójával. Ő nemcsak a nevezetességekkel ismertetett meg, de felhívta a figyelmünket
arra is, hogy a közölt ismeretek miképpen
hasznosíthatók a diákok számára. A Bolyai Gimnázium bemutatásakor szó esett a
tehetséggondozás módjairól, eredménye-

iről, a gazdagító programokról, köztük az
iskola felvidéki testvériskolai kapcsolatairól és tanulmányútjairól.
A Zalabéri Általános Iskolában az
itt működő Általános iskolai tudományos
diákkör munkáját ismertük meg. Érdeklődés szerint betekinthettünk a műhelyfoglalkozásokba is négy helyszínen: 1. a
tudomány iránt érdeklődők (KGYTK-s,
azaz Kutató gyerekek Tudományos Konferenciájára készülők) műhelymunkája, 2.
a művészi alkotások (képzőművészeti: rajzolás, festés, mintázás) iránt érzékenyek
műhelymunkája, 3. gyenge oldalak (szocializációs képességek) fejlesztése drámaműhelyben és 4. foglalkozás az óvodában
(tehetségígértek korai azonosítása). A
gazdag uzsonna alatt kötetlen beszélgetésekre és tapasztalatcserére nyílt lehetőség,
majd 2 díjnyertes vetítettképes diákelőadást hallgattunk meg, és mindannyian
találkoztunk a műhelyfoglalkozásokat vezető tanárokkal. Tapasztalatunk szerint a
munka nagy részét ebben az iskolában (is)
a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása jelenti, akikkel csak érdeklődésüknek
megfelelő, személyre szabott fejlesztéssel
lehet eredményeket elérni. Ehhez a pedagógusok szakmai tudása mellett szükség
van egy elkötelezett igazgatóra, mint Kiss
Albert, aki az egésznek létrehozója, mozgatórúgója.
Október 26-án a szlovéniai, muravidéki magyarság életével ismerkedtünk.
Már a határon várt minket Pisnjak Mária,
magyar nyelvi szaktanácsadó. Ő szervezte

Q Q A dobronaki Trópusi kert és orchideafarm sok különleges növényt rejt
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és egyeztette számunkra a programokat
Dobronakon és Lendván.
Dobronaki látogatásunkat a Kétnyelvű Általános Iskolában kezdtük. Az
igazgatónő Kovač Katarina bemutatta az
iskolát, ahol a tanítás (mint a többi magyarul is tanító iskolában) két nyelven folyik. Az első három osztályban minden
órán két pedagógus tanítja az osztályt, az
egyik csak szlovénul, a másik csak magyarul. A felsőbb osztályokban is kétnyelvű minden óra, de ott már egy pedagógus végzi ezt a feladatot Bár rácsodálkoztunk erre a módszerre – lehet, hogy
hatékonyabban sajátítják el a tanulók az
államnyelvet – de felmerült a kérdés: ad-e
identitást a gyerekeknek, erősíti-e bennük
a nemzeti kultúrához való kötődést? A
szlovén állam komoly pénzeket áldoz a
nemzeti kisebbségek intézményeire, s ezt
az iskola épületében lépten-nyomon tapasztaltuk. A legmodernebb taneszközökkel gazdagon felszerelt iskola ámulatba ejtett mindenkit. A levegőben mégis
ott lebegett a kérdés: vajon az anyagi jólét
elég-e a megmaradáshoz?! Mindamellett
köszönettel tartozunk az igazgatónőnek,
hogy a szombati szabadnapon, fontos
családi programját elodázva rendelkezésünkre állt, ráadásul még a szakácsnő
is helyi különlegességgel kápráztatott el
minket: dobronaki almás, szilvalekváros
kukoricamáléval. Ez igazi ráhangolódás
volt a Dobronoki György emlékház megtekintésére.
Car Anna, nyugalmazott tanítónő,
az emlékház gondnoka tartalmas előadásban ismertette Dobronoki György
életét és Dobronakhoz, illetve Nagyszombathoz való kötődését, valamint betekintést nyertünk a szlovéniai magyarok
kulturális életébe és megmaradásukért
(elsősorban önmagukkal) folytatott harcaiba a beolvadás ellen.
A Dobronaki Trópusi kert és orchideafarm különlegességét az adja, hogy
alig pár év alatt néhány száz orchideával
való kereskedésből mára egy nagy komplexum, több ezer orchideatővel kereskedő
vállalat és idegenforgalmi látványosság
tárul elénk, a legmodernebb technikával
felszerelve.
Lendvai látogatásunkat ebéddel
kezdtük: a meleg ételes svédasztal helyi
specialitásokat (zöld saláta tökmagolajjal,
hajdinakása, csevap stb.) kínált. Ez után
most először oszlott két csoportra a csapatunk: az egyik csoport a lendvai várat
nézte meg, a másik a Bánffy Központban
a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet

QQ A vágsellyei Pázmány Péter AI pedagógusai a Dobronoki György-ház emléktáblája előtt

igazgatónője, Kepe Lili beszámolóját hallgatta meg a szlovéniai magyarok kulturális
intézményeiről és hagyományőrző, hagyományápoló tevékenységéről, működő
szakkörökről, könyvkiadásról, és kultúrcsoportokról, s azok felvidéki kapcsolatairól.
Az október végi „nyári napsütésben”
tett városnéző sétánk csúcspontja a
Makovecz Imre által tervezett színházépület körbejárása volt. Búcsúzóul még
egy kellemes fagyizás: Lendva – egyesek
szerint Szlovénia – legjobb fagylaltját nem
lehetett kihagyni!
Mindent összevetve: a program rendkívül hasznosnak bizonyult mind a pedagógusok, mind a résztvevő iskolák szemszögéből. Különösen a Zalabéri Általános Iskola tehetségprogramja bizonyult
jó példának: a száz alatt lévő tanulói létszámmal dolgozó iskolában a tudományos diákkör gyakorlata egyszerre jelenti
a felzárkóztatást a gyermek érdeklődésén

keresztül, ugyanakkor a tehetségek kibontakoztatását is. Mivel a mi iskoláink tanulói létszáma és szociális összetétele a
zalabérihez hasonlít leginkább, azért ez a
gyakorlat jelenti számunkra a követhető
példát.
A jelentősebb gimnáziumi programok, mint a kőszegi és a szombathelyi
viszont azt a magasabb szintű tehetségprogramokat villantották fel, ahová alapiskoláink tehetséges tanulóit szeretnénk
eljuttatni.
Fontos, hogy a pedagógusok lássanak
ilyem műhelyeket, amilyenekhez hasonlók szerveződése néhány iskolában
már nálunk is elindult, a tehetséggondozás
azonban általánosságban még nem jelent
komplex fejlesztést, inkább csak esetlegesen, egy-egy tantárgy keretében mutatkozik meg a felvidéki magyar iskolákban.
Szanyi Mária

Q Q Csoportunk a szombathelyi Iseum előtt. Balra vendéglátónk, Károly Frigyes, lábunk
alatt Európa térképe az Isis-emlékek kijelölésével.
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Tanulmányúton Finnországban

Q Q Van, amikor a tanítási óra kötetlen beszélgetéshez hasonlít

Október közepén az SZMPSZ háromtagú delegációja a Felvidéki Tehetségsegítő
Tanács támogatásával egyhetes finnországi tanulmányúton vett részt. A küldöttséget Hanesz Angelika (Kassa), Pék László
(Galánta) és Tóth Tibor (Ipolyság) alkották.
A tanulmányút célja a finn iskolarendszer,
azon belül a svéd kisebbségi oktatás tanulmányozása volt. Közismert, hogy Finnországban 10 százaléknyi svéd kisebbség él,
tehát arányuk hasonló a szlovákiai magyarokéhoz.

A finn oktatásügy
Mit is kellene tudnunk a finn közoktatásról? Az alapoktatás, amely 9 évig tart,
természetesen mindenki számára ingyenes.
A gyerekek 7 éves korban kezdik az iskolát,
ezt megelőzően az önkormányzatok biztosítanak iskola-előkészítő programot. Az oktatás költségeit – a tankönyveket, az iskolai
eszközöket, az étkeztetést és az orvosi ellátást is – az önkormányzatok finanszírozzák.
A 9 éves képzés 6 plusz 3-ra bontható. Az
1-6 évfolyamokban általában egy tanító
foglalkozik a tanulókkal, a 7. évfolyamtól
kezdve minden tantárgyat szaktanár oktat.
Az alapiskola után több lehetőség közül választhatnak a diákok. Továbbtanulhatnak
gimnáziumban, ahol érettségi vizsgát tehetnek, vagy választhatják a szakiskolákat.

Felvételi vizsga a középiskolába nincs, alapvetően a tanulmányi átlag alapján lehet
bejutni. A tanulóknak arra is lehetőségük
van, hogy az alapoktatás után elvégezzék
a 10. osztályt, amely lényegében a tanulmányi átlag javítását célozza. Azok, akik
nem akarnak továbbtanulni, a tankötelezettség után, vagyis már 16 évesen, munkába állhatnak.
A középiskolai oktatás teljesen különbözik a közép-európai gyakorlattól. A diákok ugyanis nem osztályokban tanulnak,
hanem mindenki a saját egyéni tanterve
szerint halad, ami azt jelenti, hogy saját
maguk állítják össze az órarendjüket a
meghatározott tantárgyi keretből. Tehát
maguk döntenek a képzési idő hosszúságáról, amely lehet két, három vagy négy év
is. Ebben az egyetemi képzéshez hasonlító
rendszerben a tanulókat önállóságra nevelik, mert nagyobb a felelősségük, hiszen
önálló döntéseket kell hozniuk, másrészt a
rendszer hátránya, hogy nem alakulnak ki
olyan erős közösségek, mint amilyenek egy
gimnáziumi osztályra jellemzőek.

A finn csoda. Szerencsés, aki
tanár lehet!
Azt hiszem, a finn iskolaügy hatékonyságáról már többször hallhattunk a PISA-

felmérések (nemzetközi tanulói teljesítménymérés) kapcsán. Ezek alapján a finn
a világ egyik legeredményesebb oktatási
rendszere, és Európában egyetlen ország
diákjai nem teljesítenek magasabb szinten.
Finnországban a legkisebb a különbség egy
eldugott vidéki iskola és a főváros iskoláinak teljesítménye között. Tehát az iskolarendszer tényleg egységes minőségű oktatást nyújt.
De mi is a finn csoda lényege? Talán
nagyon egyszerűen megfogalmazva az,
hogy egy elmaradt, nem a legjobb adottságokkal rendelkező országból a jó oktatási rendszer csinált nagyon fejlett, tudásalapú gazdaságot. Míg nálunk központosított az oktatás, a finneknél teljesen decentralizált. És ami még nagyon lényeges:
a társadalom igényli és meg is becsüli a jól
felkészült pedagógusokat. A pedagógusi
pálya elismert, jól fizetett (az orvosokkal
és jogászokkal egy kategóriában vannak)
és vonzó hivatás. Egy kezdő pedagógus fizetése 2800 euró, a több éve tanító pedagógus fizetése megközelíti az 5000 eurót!
A főiskolákon a legjobbak közül válogathatnak, a kemény felvételi és rátermettségi
vizsgák után. Nem véletlen, hogy minden
évben túljelentkezés van a tanárképző intézményekben. Csak egy eklatáns példa:
a Helsinki Egyetem tanárképzésére általában hússzoros (!) a túljelentkezés, a 120
helyre 2000-nél többen jelentkeznek! Nem
hiába mondják a finnek: akik olyan szerencsések, hogy tanárok lehetnek, általában
egész életükben tanárok is maradnak. A
társadalom és a kormány is tudja, hogy a
legjobbak, a legrátermettebbek tanítanak,
így a pedagógusokra bízza, hogy hogyan
és milyen módszerekkel, milyen tankönyvekből tanítják a diákokat. Éppen emiatt
nincs központi ellenőrzés és inspekció, s a
tanárok sem külső kényszerből képzik tovább magukat, hanem azért, mert tudják,
hogy a minőségi munkát honorálják. Ez
természetszerűleg nagy motiváló tényező,
ellentétben a mi abszolút demotiváló környezetünkkel, ahol a többlet-és minőségi
munkát nem becsülik.
A tanároktól nem a „birkaszellemet”,
a céltalan fejbólogatást, hanem kreativitást várnak el. Ezért sem a tanárokat, sem
diákokat nem terhelik túl. Hagynak időt
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a felkészülésre, a tapasztalatcserére, a diákoknak a játékra, az egyéni tanulásra.

Töölö.
Specialiseringsgymnasium
Tanulmányutunk szervezése már a
nyár folyamán megkezdődött. Ekkor
vettem fel a kapcsolatot finnországi svéd
történelem szakos kollégámmal, az ő javaslatára és segítségével jutottunk el az
egyik svéd gimnáziumba, a Helsinki központi részében elhelyezkedő töölöi
Specialiseringsgymnasiumba.
A töölöi Specialiseringsgymnasium egy
felső tagozatú gimnázium, 16–19 éves diákok számára. Az iskola specializált oktatást nyújt, a vizuális művészetekre, humánökológiára és zenére szakosodott. Ez
az egyetlen svéd nyelvű specializált gimnázium Dél-Finnországban. A nappali tagozaton kívül estivel is rendelkezik, ez már
a felnőttképzés része. Az iskola 10 tanárt
teljes óraszámban, 20-at pedig részmunkaidőben foglalkoztat. Az igazgató és helyettese csupán pár órát tanít. Természetesen
titkárnő, tanulmányi tanácsadó, szociális
munkás és egészségügyi nővér is van az intézményben. Jelenleg 155 nappali és 90 esti
tagozatos diákja van.
Az iskola épülete tágas, világos, hatalmas ablakokkal. Az osztálytermek hasonlóak, mint a mi iskoláinkban. A leggyakrabban használt didaktikai eszköz a
vizualizer, egy projektorhoz kapcsolt kamera, amellyel a tanár a könyv lapjait,
vagy a térképet közvetlenül kivetítheti. A
folyosók végében hangulatos társalgókat
alakítottak ki, ahol a diákok szünetekben,
vagy tanítás után pihenhetnek, beszélgethetnek. Az egyik asztalon verseskönyvek
voltak kirakva – ennek oka, hogy következő hónap szavalóversenyére a diákok
szabadon, együtt kereshessenek maguknak
verseket. A könyvtár inkább klubhelyiségre hasonlít. Ha egy diák könyvet szeretne kölcsönözni, kitölt egy kölcsönző cédulát és beszúrja a könyv helyére a polcon,
hogy amíg vissza nem hozza, mások is tudhassák, kinél van az adott kiadvány.
A töölöi iskola zenetagozatán a diákok
heti két órában tanulnak zenét – főként
pop-rock stílust, de klasszikus zenét is. Alkalmunk volt részt venni egy remek diákkoncerten is, ahol igényes zenét adtak elő a
gyerekek magas szintű hangszeres tudással.
A zene számukra hobbi, igényes szabadidőtöltés, amit az iskolában szakmai vezetéssel
művelhetnek. A felső tagozaton és a gim-

QQ Petter Wallenius érdekfeszitően, sok kivetített képpel és kevés szöveggel taglalta a
francia forradalom történetét

náziumban nincsenek kötelező tornaórák.
Sportolásra iskola után, sportklubokban
van a diákoknak lehetőségük.
A gimnáziumi képzés általában 3 éves és
érettségi vizsgával végződik. A tanév 5 periódusra osztódik. Egy-egy periódus másfélkéthónapos, s minden periódus végén a diákokat írásban tesztelik, szóbeli feleltetés,
számonkérés nincs. Mint már említettem
minden diák egyéni tanterv szerint tanul,
28 órás kurzusokat végez a tantárgyakból,
ez azt jelenti, hogy ha nem csinálja meg
a tesztet valamelyik tantárgyból, lehetősége van megismételni a kurzust, persze
ezzel meghosszabbítja a tanulmányi idejét,
amely kitolódhat 4 évre is. Néhány kurzus
kötelező, de vannak választhatók is. A kollégák és a diákok elmondták, hogy egészében véve elégedettek ezzel a rendszerrel,

mert a diákok számára rugalmas programot és nagy választási lehetőséget biztosít, másfelől a kurzusok néha túl gyorsak,
valamint a vizsgahetek hektikusak és stres�szesek, mert minden tantárgyból igényes
tesztekkel mérik fel a diákok tudásszintjét.
Különlegesség, hogy a tanítási órák
75 percesek, a diákoknak 4, maximum 5
órájuk van naponta 10 perces szünetekkel.

Óralátogatáson
A pár nap folyamán lehetőségünk volt
óralátogatásokon is részt venni. Így megfigyelhettük az angol, a finn nyelv, az informatika és a történelem tanítását. Az természetes, hogy minden tantárgynak külön
szaktanterme van, engem főképp a mindennel felszerelt történelem szaktanterem
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nyűgözött le. Kollégám, Petter Wallenius
igazán érdekfeszítően – kivetített prezentáció segítségével, benne sok képpel és
kevés szöveggel – taglalta a francia forradalom történetét. A diákok használták a
tankönyvet is, de kollégám sok érdekes történettel szolgált a korszakról és szereplőiről, felhasználva az internet adta lehetőségeket is. Napóleon egyiptomi hadjáratánál
megemlített rosette-i kőnél gyors virtuális
sétát tettünk a British Museum-ban, ahol
a híres kő megtalálható, vagy az 1805-ös
austerlitzi csatánál Beethoven Eroica szimfóniájába hallgattunk bele, amellyel a zeneszerző Bonaparte előtt tisztelgett, az orosz
hadjárat kapcsán egy karikatúrát elemeztünk, melyen Hitler Napóleon egyenruhájában áll az orosz földön, utalván ezzel az
1941-es német támadásra. S az órát stílusosan az ABBA együttes Waterloo című
slágerével fejeztük be.
A diákok az egész óra alatt fegyelmezettek voltak, aktívan közreműködtek, lekötötte őket a tananyag ismertetése.
Ugyanúgy minket is. Az óra végén Petter
elmondta, hogy a prezentációt saját maga
készítette, erre elegendő ideje is volt, mert
naponta 3 órája van. Fantasztikus óra volt!
De ez elmondható a többi meglátogatott
óráról is, mindenütt lelkes, motivált kollégákat, a szakma mestereit láttuk! Elmondhatom, hogy mindez hatalmas inspirációt
jelentett számunkra, habár tudatában voltunk annak, hogy nálunk ezt elérni tán
sosem fogjuk, de legalább meg kell próbálni változtatni a saját területünkön!

Helsinki ősszel…
A sűrű szakmai program mellett azért
adódott egy kis időnk a városnézésre is.
Ősszel Finnországba utazni nem a legszerencsésebb dolog, mert ez az évszak a legkellemetlenebb, hisz szinte szünet nélkül
esik az eső. Nos, szerencsénk volt, mert
Suomi ragyogó napsütéssel fogadott,
amely egész ott-tartózkodásunk alatt kitartott. Csupán a tenger felől fújt éles szél,
s bizony nem bántuk meg, hogy télikabátot és sapkát is vittünk.
Helsinki a Finn-öböl partján fekszik,
s a kikötő környékén találhatók a város
főbb nevezetességei: a fehér színben pompázó székesegyház (Tuomiokirkko), az
elnöki palota és az ortodox Uszpenszkijszékesegyház. Itt található a főváros legendás piactere a Kauppatori, amely olyan
nappal mint egy méhkas, csupa nyüzsgés
a húsok, halak, gyümölcsök, zöldségek
közepette. Az árusok friss finn élelmisze-

QQ Balról: Tóth Tibor, Hanesz Angelika és Pék László, a küldöttség tagjai

reket és érdekes ajándéktárgyakat árulnak.
Itt kóstoltuk meg a sült lazacot is, amely
nagyon finom volt. A kikötőből indulnak
a hajók Suomenlinnára, a város előtti szigeteken kiépített régi katonai erődítményrendszerhez. Természetesen nem hagyható
ki a Temppeliaukio-sziklatemplom, amelyet úgy építettek, hogy a sziklatömbbe
berobbantották a templomi teret, majd
lapos üvegkupolával befedték. A Sibeliusemlékmű a legnagyobb finn zeneszerzőnek
állít emléket hegesztett üres acélcsövek
hullámzó halmazával, amelyeken a szél játszik. Érdemes megnézni a Finlandia palota
modern épületét is, és pár órát eltölteni
a Nemzeti Múzeumban. Volt alkalmunk
egy félnapos kirándulást tenni a fővárostól
50 km-re lévő Porvooba is, az ország 2. legrégebbi városába, ahol a festői környezet,
a világörökség részét képező faházak és
a XII. századi hatalmas katedrális lenyűgözött bennünket.
A közép-európai vékony pénztárcájú turista számára az árak horribilisnek
tűnnek. Csak pár példa: 1 kg kenyér 4 euró,
1 liter ásványvíz 2 euró, pizza 6–7 euró, kiadósabb ebéd 20 eurótól kezdődik, igaz
menüt már 11 euróért lehet kapni, vonaljegy a tömegközlekedésben 2,8 euró.
Milyenek is nyelvrokonaink, a finnek?
A „hideg“ északi emberek zárkózottaknak,
kedélytelennek tűnnek, de tapasztalatom

szerint északi rokonaink melegszívűek, segítőkészek és toleránsak. A tolerancia
megnyilvánulása az is, hogy a fővárosban
minden (utcafeliratok, üzletek neve, információk) kétnyelvű: finn és svéd, annak ellenére, hogy az országban csupán tíz százaléknyi svéd kisebbség él, s Finnország évszázadokon keresztül a svéd állam része
volt. Meglepő volt számunkra az is, hogy
az „elnyomó“ II. Sándor orosz cár szobra
nemcsak a város főterén, hanem több
templomban is megtalálható (Finnország
1809-től 1917-ig az Orosz Birodalomhoz
tartozott).
A finn identitás szerves alkotórésze
a természethez fűződő viszony. Az erdő,
a tavak, a halászat, a magányos erdei ház
(mökki) és a szauna a nemzeti szimbolika
fontos alkotóelemei. Biztos, hogy a mostoha természeti viszonyok is hozzájárultak
a finn jellem kialakulásához. A finnekre jellemző, hogy idomultak a kedvezőtlen természeti körülményekhez és bámulatosan
szívósak (ők ezt „sisu“-nak nevezik). S valószínű, hogy ez is a „finn csoda“ titka. Ennek
konkrét megnyilvánulása tehát a fejlett, világszínvonalú oktatásügyük is. Lenne mit
tanulni tőlük!
Suomi, kiitos! Köszönjük, Finnország!
Tóth Tibor
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Tanulmányúton a gömöri és nógrádi pedagógusok
„Ha ti, hunjaim, tudtok élni tehetségetekkel, bölcsesség dolgában Európa egyetlen népénél sem lesztek hátrább…”1 – Jan
Amos Comenius 363 ével ezelőtt így gondolta Sárospatakon
beköszönő beszédében. Vannak mai pedagógusok is, akik hasonlóképpen vélekednek. Miért ez az idézet? A későbbiekben
ki fog derülni.
A tanítás, a tanulás, a tehetségek gondozása, az új nevelési
és tanítási módszerek felhasználása az iskolai életben fontos feladat. Ha pedig ezeket ki tudjuk egészíteni a technika és informatika vívmányaival, akkor talán nyert ügyünk lesz a magyar diákok oktatásában is. (Ez persze nagyban függ a befogadótól is.)
Így gondoltuk ezt mi, gömöri pedagógusok is a nógrádiakkal együtt, akik ősszel részt vettünk egy tanulmányúton. „Jó
pap holtig tanul” – tartja a mondás. Örök igazságot fedezhetünk fel benne, ha azt ránk, pedagógusokra vonatkoztatjuk. Hiszen épp mi vagyunk azok, akiknek folyamatosan fejlődnünk
kellene, és a diákokra kellene szabnunk a tananyagot és átadásának formáját is. Ebbe azonban beletartozik a folyamatos
ön- és továbbképzés is. Holtig tanulunk. Mutatja ezt az a tény
is, hogy az egy autóbuszt megtöltő pedagógustársaságban a
friss diplomástól az idősebb pedagógusig minden korosztály
képviseltette magát.
Mit is jelentett ez a két nap? Tanulást, megfigyelést, de
nem hiányzott a szórakozás sem. Tanulást, hiszen a bemutató
órákon új módszereket, eszközöket, nevelési lehetőségeket ismerhettünk meg.
Az első nap eseményeihez tartozott az egri EKTF 1. Számú
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium meglátogatása, ahol
Sándor József igazgató mutatta be az intézmény működését,
majd pedig négy nagyobb csoportra osztva invitálta a pedagógusokat a tanórákra. Itt a tabletek használatát ismerhettük
meg. Ezt a segédeszközt az iskola biztosítja a tanulók számára,
amelyeket, természetesen, haza is vihetnek magukkal. Az órák
után megbeszéltük a látottakat-hallottakat, és az ottani pedagógusokkal megosztottuk saját tapasztalatainkat.
A nap második felében az egri várban tettünk látogatást,
mely nem csak a szórakozást jelentette, de képezhette egy későbbi, gyermekeknek szervezett kirándulás alapját is. Persze az
egri kirándulás elmaradhatatlan része volt a borkóstoló.

A második nap a hejőkeresztúri IV. Béla Körzeti Általános
Iskolában tekinthettünk bele híres módszerükbe. Ismert, de
még újnak mondható oktatási formát figyelhettünk meg, és
a táblajátékok világába is elkalauzoltak bennünket az iskola
diákjai, pedagógusai. A módszer neve Komplex Instrukciós
Program (KIP).
Minden gyermeknek joga van a minőségi oktatáshoz.
Minden gyermek tehetséges valamiben, és mindnek igénye,
hogy sokoldalúságát meg is tudja mutatni. A Komplex Instrukciós Program ezt biztosítja. A magas szintű csoportmunka
során a heterogén tanulócsoportban a gyerekek nemcsak szóba
állnak, beszélgetnek egymással, hanem segítik is egymást. Kötelességük a csoport keretén belül mindenkinek segíteni, aki
csak kéri. Csak együttműködve tudják teljesíteni a feladatot.
Minden csoportnak más-más feladata van, így a tanulók nem
kerülnek versenyhelyzetbe. Nem az a lényeg, hogy ki a jobb,
hanem az, hogy együtt jobbak lehetünk! A KIP segítségével a
kialakult státuszproblémák könnyebben felismerhetők és kezelhetők. A program jellemzői még a nyíltvégű csoportfeladatok és a rájuk épülő, differenciált egyéni feladatok. Óra
végén pedig elmaradhatatlan a dicséret!
A nap további részében a muhi emlékmű megtekintése és
egy tiszaújvárosi városnézés következett. Ezek után a Hamvas
Béla Városi Könyvtárban meghallgattuk Kormos Dénes tehetséggondozásról szóló előadását. Az előadó támogatásáról biztosította a résztvevőket felvidéki tehetségpontok létrehozásánál. A város polgármestere jóvoltából a termálfürdőbe is ellátogathattunk. Ezek után már csak a hazautazás és a tapasztalatok gyors cseréje következett.
Vagyunk páran, almágyi pedagógusok, akik azóta sem tudunk szabadulni a KIP gondolatától. Az iskola vezetésével
együtt bízunk abban, hogy hamarosan elérkezik az idő, amikor
a tananyag 20%-át a mi iskolánkban is KIP-esen oktatjuk táblajátékok alkalmazásával. Ám ehhez a tantestület összes pedagógusának összefogására szükség van!
Az almágyi tantestület
(Jan Amos Comenius: Beköszöntő, Sárospatak,
1650. november 24.)
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A dunaszerdahelyi
építészeti szakközépiskola
kirándulásai
Pozsony, az egykori magyar királyok koronázóvárosának
dicsősége sajnos mára már teljesen megkopott, magyar történelmi hagyományait és emlékeit lassan befedi a feledés homálya. Pedig ha múltunkal nem törődünk, enyészetté válik maholnap a jövőnk is.
Bizonyára kevesen tudják, hogy Pozsonyban működik – láss
csodát, létezik! – a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma. Az
intézmény központja Pozsonyban, a Žižka utca 18. szám alatti
Brämer-kúriában található. Ez a múzeum speciális intézményként
a szlovákiai magyarság történetét, anyagi és szellemi kultúráját
vizsgálja. Ezzel párhuzamosan tudományos kutatómunkát, dokumentációs és módszertani tevékenységet is folytat. Az itt megtekinthető állandó kiállítás a szlovákiai magyarok tárgyi és szellemi
kultúrájának emlékeit mutatja be. Érinti a történelmi sorsfordulókat, felvonultatja a népművészet legjellemzőbb értékeit. A mi iskolánkban, Dunaszerdahelyen, a Szabó Gyula 1. szám alatt működő Építészeti Szakközépiskolában is felvetődött az ötlet, hogy
tiszteletünket tegyük a magyar múzsák házában. A tanulmányi
útra egy szeptember végi napon került sor PhDr. Lang László,
PhD. és Ing. Dömény Tibor felügyelete mellett. Nagy szerencsénkre és tetszésünkre a múzeum az időszaki Dúdor-kiállításnak
is otthont adott, így megcsodálhattuk „a földre zuhant gömöri
Ikarosz”, a tragikus sorsú grafikus és tájképfestő műveit is.
A rövid, félnapos pozsonyi látogatás általános elégedettséggel
zárult. Lelki élményekkel gazdagodva térhettünk haza. A tartalmas tanulmányi kirándulás mindnyájunkat megerősített abbéli
meggyőződésünkben, hogy jövőnk záloga a múlt gondos ápolásában rejlik.
Bécsbe nemcsak azért jár az ember fia/lánya, hogy végigkorzózzon a Mariahilfe Straßén, vagy hogy elmerengjen a Szent
István-székesegyház (Stefansdom) csúcsíves, már-már homályba
vesző hatalmas épületének szépségében, hanem hogy gyönyörködjön e csodaszép, a Duna királynőjének oly gyakran nevezett város galériáinak, palotáinak és múzeumainak látványában.
A dunaszerdahelyi Építészeti Szakközépiskola diákjainak ezúttal azonban mégis más volt az uticélja. A német nyelv szakos H.
Belucz Szilvia tanárnő ugyanis gondolt egy merészet, és egy október eleji szép napon rendhagyó német nyelvóra kivitelezésére
szánta el magát a „tettek mezején“, azaz a bécsi Schönbrunni nyári
császári rezidencia elegáns parkjában, hiszen köztudott tény, hogy
az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta egyre nagyobb szerepet kap az idegen nyelvi kommunikáció a különböző népek, valamint a kultúrák közeledésében. Multikulturális világunkban a
mindennapi élet számtalan helyzetet teremt, amelyben nyelvtudás
nélkül vagy egyáltalán nem, vagy csak alig lehet boldogulni. Ezért
napjainkban az idegen nyelvek ismeretének igen magas a társadalmi értéke, hasznossága pedig egyértelmű. Így van ez a német
nyelvvel is. Ezt bizonyítja a Schönbrunn kastélyának festői barokk
parkjában megtartott német óra is, amely nem nélkülözte sem a
tanárnő, sem pedig a diákok kreativitását és pozitív hozzáállását.
A szituációs párbeszédek, a szójátékok és szóláncok tarka egyvelege színessé és élvezhetővé tette a hétköznapi kommunikációra
épülő játékos, humoros nyelvi órát. Köztudott tény ugyanis, hogy

a játékos nyelvtanulás lényeges és döntő szerepet játszik a nyelvtanulás egész életen át tartó folyamatában, mely a diákok megfelelő
motiválásával ötvözve csodákra képes.
A nyelvi órát egy megérdemelt bécsi kávé követte Európa
egyik leghíresebb kávézójában, a Gloriettében, ahol a diákoknak
már a tanárnő segítsége nélkül kellett német nyelven helytállniuk.
Egy rövid szabadprogramot követően vidáman, élményekben
gazdagon tértek vissza iskolánk diákjai és vitték hírét annak, hogy
a mi iskolánkba járni jó, mert a német óra néha rendhagyó.
Leboda Gábor
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Tehetséggondozó
vizuális műhely
Nagykaposon
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Tőketerebesi Tehetségpontja vizuális műhelyt hozott létre Nagykaposon, az Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola alsó tagozatán. A cél
a tehetséges tanulók felkarolása, gondozása, olyan tárgyi feltételek
mellett, amit a Nemzeti Tehetség Program által kiírt pályázat keretén belül sikerült létrehozni. A beválogatásnál közel 300 tanulót
próbáltunk megszólítani, feltérképezni, kreatív képességszintjük
alapján. A műhelyben festészettel, gyöngyözéssel, agyagozással,
fényképezéssel és szövéssel foglalkozhatnak a tanulók.

Böszörményi Edit

Kis iskola nagy értékekkel
„Hát evezz a part felé még párat,
Ha a világ fordít neked hátat,
És ha utad egyszer a végéhez ér,
Ne felejtsd el, hogy honnan jöttél.“
Magna Cum Laude
Buzita Kassától délnyugatra fekszik.
A látvány, amely a falu egykori helyéről tárul
elénk, több mint festői. Hegyek láncolata,
távoli házak tetői, kanyargós utak hátukon
aprócska járművekkel, a megművelt földek,
mezők, erdők, rétek. A község él, lélegzik és
tevékenykedik, erről tanúskodnak rendezett
csendes utcái, terei, a hívogató templomtornyai, a házak körül serénykedő, halk szavú
emberek.
„De az iskola bezzeg hangos!“ – ferdíthetnénk ki nagy költőnk híres sorát, ha a
falu szélén álló teljesen felújított alapiskola
épületéhez érünk. Nagyszünetben ajánlom
a látogatást. Ekkor zsibong, dong a tágas
udvar a jelenleg idejáró 132 diáktól. Néhányan talán épp úszás óráról jöttek. A medence helyben van, környékbeli óvodák, iskolák diákjai is látogatják. A testnevelés is
a kedvencek közé tartozik, arra szolgál a kitűnően felszerelt tornaterem, a focipálya.
Nem szorul bizonyításra, mennyire
fontos itt az élményszerű oktatás. Ez az
a hely, ahol a tanítást minden hónapban hónapzáró rendezvénnyel fejezzük be. A gyerekek által nagyon várt esemény nemcsak
egy egyszerű eredményhirdetés, az adott
hónapban sikeres diákok megjutalmazása,
hanem mindig színes előadással, versenyekkel, programmal tarkított műsor. Volt

QQ Mohňansky Csilla igazgatónő a
tanévnyitó napján vágta el a szalagot

QQ A gyerekek kedvencei a kisállatparkban
már elsősök huszárrá avatása, a Magyarság
hónapja keretében hagyományaink és nemzeti értékeink bemutatása, az egészséges
életmódra való odafigyelés, természetvédelmi foglalkozáson belül gólyafészek-számlálás, és ami a leglényegesebb, a szűk haza,
szülőföldünk szeretetére való ösztönzés.
Ez egy kisiskola – mondhatná a nagyvárosból érkező – kis iskola nagy értékekkel. A falakat – egyebek mellett – a magyarság szimbólumai, a Himnusz, a Szózat,
az Árpád-házi királyok képei díszítik, ezzel
is jelezve az idelátogatónak, mi tudjuk, hová

tartozunk. Az évenként megrendezett Hitnapon a tanárok sem sietnek haza, együtt
játszik gyerek és felnőtt. A sportnapon
a szülők is „forrestgump”-pá válnak, futnak,
ha kell a gyerekért, önmagukért.
Ez az iskolai év is meglepetés ajándékkal
kezdődött, nem lehetett kézbe venni, nem
lehetett kicsomagolni, de a gyerekek számára egész életre szóló élményt nyújt. Kisállat-parkot nyitottunk meg. Mohňanský
Csilla igazgatónő a tanévnyitó napján vágta
el a szalagot a kis ólak előtt, bégető, mekegő,
neszező állathangok kíséretében. Mai napig
rendszeresen látogatják, ápolják kisdiákjaink
az azóta jócskán megszaporodott állatsereget. Az elsősök is szívesen teszik, akik még
egy újdonsággal szembesültek. A dalból ismert nehéz iskolatáskát egyelőre csak otthon
mutogatják, az iskolába kistasakkal érkeznek.
Iskolaotthonos oktatási forma működik, ami
azt jelenti, igyekszünk mindent megtanulni,
elvégezni az iskolában, haza csak péntekenként viszik a tanulnivalót.
Karácsonykor a kultúrház megtelik szülőkkel, nagyszülőkkel, pedig sütni kéne, az
ajándékok még csomagolatlanok, de a gyerekek citerazenéje, csengő énekszója, a Kelepelők néptánccsoport tánca, majd a Megváltóváró szavalatok a közönséget magával
ragadják, és ott marasztalják. Megint egy
esemény, ami azt bizonyítja, jó döntés volt,
amikor ezt az iskolát választották. Mert azt
nyújtja, amit egy oktatási intézménynek
nyújtania kell: hagyománytisztelő, emberi
értékeket közvetítő, a legmodernebb pedagógiai eszközökkel és módszerekkel való
oktatást.
Pollag Szilvia, pedagógus
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60 évvel ezelőtt történt

Jimmy Hogan megmondta
„Túl a Don-kanyaron, Isonzón, Mohácson,
Büszke most a magyar, zengik a világon,
4:2 a félidőben, a végén 6:3.”
(Hobo Blues Band: 6:3)

1953. november 25-én délután Jimmy
Hogan, az ír származású, de magát angolnak valló futball szakértő az Aston Villa
ifistáival ült a londoni Wembley-stadion
lelátóján. Az angol–magyar mérkőzés
kezdete előtt felhívta a fiatal labdarúgók
figyelmét: jól figyeljenek, mert csodát
fognak látni. A sokat tapasztalt futballedző azonban nem a hazájában a kontinensbeli ellenfelek ellen immár kilenc évtizede veretlen angol válogatott játékát
ajánlotta a társaság figyelmébe, hanem
az ellenfélnek, a magyar válogatottnak
előlegezte meg a bizalmat. Így vélekedett
az 1952-ben olimpiai bajnokságot nyert
Aranycsapatról: „Jelenleg az a legszebb,
legeredményesebb labdarúgás, amit a
magyar válogatott játszik. Fiataljainkat
erre fogjuk megtanítani.” A visszaemlékezések szerint az angol srácok csak mosolyogtak: hadd mondja az öreg a magáét
– ám hamarosan arcukra fagyott a mosoly. A csoda megtörtént: a magyar válogatott káprázatos játékkal a földbe döngölte a modern futball tanítómestereit.
De honnan ismerte a jóslatot tevő
Hogan a magyar labdarúgást? A válasz
nagyon egyszerű. A közepes képességű
focistából nagyszerű edzővé váló „Jimmy
bácsi”, miután a futballról vallott elveit
hazájában nem tartották sokra, az európai kontinensre költözött. Hollandiai és
ausztriai szerepvállalást követően 1914től 1922-ig Magyarországon dolgozott.
Az MTK legendás vezetője, Brüll Alfréd
csábította a kék-fehérekhez. Hogan olyan
futballista tehetségeket fedezett fel, mint
Orth György vagy az életét a második világháború idején koncentrációs táborban
bevégző Braun József. Csapatának tagja
volt a Ferencvárosból az MTK-hoz szerződő Schlosser Imre, a futballzseni is.
Hogan zsinórban hatszor nyert bajnokságot csapatával. Ő tanította meg a magyar csapattal a rövid, lapos átadásokra
épülő stílust, ami merőben eltérő volt az
Angliából származó „rúgd és fuss!” stílustól. „Jimmy bácsira” még harminc évvel
később, az Aranycsapat nagy menete-

lése idején is szívesen emlékeztek. „Az
évszázad mérkőzése” után Barcs Sándor,
az MLSZ elnöke azt mondta: „Mindent,
amit erről a sportágról tudunk, azt Jimmy
Hogantól tanultuk.”
*
Az 1896. év nemcsak azért jelentős a
magyar történelemben, mert a magyar
nemzet nagyszabású ünnepségsorozattal emlékezett a honfoglalás ezredik
évfordulójára, vagy, mert Hajós Alfréd az
első újkori olimpiai játékokon Athénban
két olimpiai bajnoki címet is szerzett
Magyarországnak úszásban. Hanem
azért is: ebben az évben, pontosan november 1-jén játszották le a mai Hungária körúti MTK-pálya közelében az első
„igazi football match”-et. A „pékerdei ütközet” néven elhíresült mérkőzést a Rókus
Kórház és a Törekvés dalárda amatőrjei
vívták egymás ellen – frissen hullott 20
centiméteres hóban. A találkozó, amely
alig 20 percig tartott, 3–0-ás Rókus-győzelmet és három bokatörést hozott. Ez
utóbbi miatt vetettek véget a meccsnek
bő negyedóra után.
A fenti eseménynél természetesen
sokkal fontosabb, hogy ugyancsak 1896ban megalakult az első, rendes alapszabállyal rendelkező labdarúgó-szakosztály,
a Budapesti Torna Club (BTC). Ennek az
egyesületnek a két csapata – a piros-fehér
és a kék-fehér – játszotta az első hivatalos
magyarországi futballmeccset. A századfordulón, illetve a 20. század első éveiben jöttek létre azoknak a nagy egyesületeknek a futball-szakosztályai, amelyek később a legfontosabb szerepet ját-

szották a magyar labdarúgás történetében: a Magyar Testgyakorlók Köre (MTK,
1888), a Ferencvárosi Torna Club (FTC,
1899), az Újpesti Torna Egylet (ÚTE, 1899),
a Vasas Sport Club (VSC, 1911).
A nagyobb egyesületek kezdeményezésére alakult meg 1901. január 19-én a
Magyar Labdarúgók Szövetsége (MLSZ),
melynek legfontosabb feladata a klubok
kapcsolatainak koordinálása, illetve a játékszabályok egységesítése volt. A szövetség néhány héttel később meghirdette a versengést a „Magyarország labdarúgó bajnoka” címért. Az első két kiírást a BTC nyerte, majd az FTC első nagy
korszaka kezdődött. A következő tíz év az
MTK-é volt. A kék-fehérek 1916–1925 között máig fennálló rekordot állítottak fel:
egymás után kilencszer lettek bajnokok
(ebből hatszor Hogan vezetése alatt).
Az újpesti lilák az 1929–1930-as kiírástól
kezdték el gyűjtögetni a bajnoki trófeákat.
Időközben a nemzetközi trendhez hasonlóan a magyar futball is fokozatosan
professzionalizálódott, és egyre figyelemre méltóbb eredmények születtek
úgy – nemzetközi szinten is. Az 1938-ban
megrendezett franciaországi világbajnokságon a válogatott Olaszország mögött ezüstérmes lett. Zsengellérék a döntőben 4–2-re kaptak ki az azzuriktól.
*
A magyar labdarúgás legfényesebb
időszaka azonban a kommunista pártállami diktatúra legsötétebb éveire, a Rákosi-korszakra esett. A második világháborút követő átmeneti időszak után,
1948-ban szovjet segítséggel és külön-

QQ Az Aranycsapat – nevét Szepesi Györgytől kapta az 1952-es helsinki olimpiai győzelem után
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böző egyéb machinációk alkalmazásával
Rákosi Mátyás és csapata kezébe került
a hatalom, melyet a kommunisták és a
szociáldemokraták egy részének egyesülésével létrejött Magyar Dolgozók Pártja
(MDP) a társadalmi élet valamennyi területére kiterjesztett. Ez alól természetesen
nem képezhetett kivételt a sport sem,
amelyet a kommunista hatalom két szempontból tartott fontosnak: az egyik a honvédelmi szempont volt, a háborúra való
felkészítés (hiszen a hidegháború éveiben
járunk), ugyanakkor az államvezetés felismerte a sportsikerek hazai és nemzetközi
propagandaértékét is. A „népi demokratikus” hatalomgyakorlás egyik kulcseleme, az államosítás a futballklubokat
is utolérte. Az egyesületek addigi támogatói elvesztették vagyonukat, helyükre
az új hatalom emberei ültek be a vezetésbe. A sport államosítása a sportirányítás centralizálásában is megnyilvánult.
1948-ban megalakult az első központi
sporthatóság, az Országos Sporthivatal
(OSH), amely 1951-ben Országos Testnevelési és Sportbizottsággá (OTSB) változott. Elnöke Hegyi Gyula, egyik alelnöke
a korábbi szakszervezeti vezető, Sebes
Gusztáv lett. Tulajdonképpen ők ketten
irányították a magyar sportéletet, a háttérben természetesen Rákosi Mátyással
és Farkas Mihállyal. 1951–1952-ben az
OTSB vezetői a szakszervezeti vezetőkkel
együtt végrehajtották a nekik adott legfontosabb feladatot: felszámolták a hagyományos sportklubokat, helyettük
szovjet mintára egységes rendszerű szakszervezeti sportegyesületeket hoztak
létre. Mellettük megalakultak a fegyveres
testületek egyesületei: a Honvéd (Honvédelmi Minisztérium és Néphadsereg),
Dózsa (Belügyminisztérium és rendőrség), Bástya (Államvédelmi Hatóság).
Ezek aztán hatalmi szóra hagyományos
klubokkal fuzionáltak. Így lett a Kispest
AC-ból Budapesti Honvéd SE, az ÚTE-ből
Budapesti Dózsa. Az MTK-ból Budapesti
Bástya SE (1953-tól Vörös Lobogó). Ebbe
a „hármasfogatba” tömörítették a legjobb
labdarúgókat. Gyakran nem elegáns eszközökkel. Annak idején nagy port vert fel,
hogy ÉDOSZ-ra, majd Kinizsire átkeresztelt FTC-ből három kiváló labdarúgónak,
Kocsis Sándornak, Budai II. Lászlónak és
Czibor Zoltánnak a Honvédba kellett igazolniuk. Hiába volt a berzenkedés, a tiltakozás, a három klasszisnak be kellett vonulni az abszolút vezető szerepre szánt
katonacsapathoz.
Átigazolási diktatúra ide vagy oda, a
sportteljesítmény szempontjából persze
annak, hogy a válogatott gerince a nemzeti bajnokság két csapatában (adott

QQ Hidegkuti Nándor már az 1. percben betalált
esetben a Honvédban és az MTK-ban)
játszott, meglett az előnye: a játékosok
szinte már behunyt szemmel is megtalálták egymást a pályán.
*
Az 1950-es évek elején a párvezetés
három fontos célt tűzött ki a magyar labdarúgó válogatott elé: megnyerni a helsinki olimpián a futballtornát; elhódítani
az Európa Kupát; helytállni az 1954-es
svájci rendezésű világbajnokságon.

QQ Sajtóvisszhang
Az 1952-es helsinki olimpia magyar
szempontból minden idők legsikeresebb olimpiája lett. A magyar sportolók
16 arany-, 10 ezüst- és 16 bronzérmet szerezve az USA és a Szovjetunió mögött
a harmadik helyet foglalták el az éremtáblázaton. A 16 arany egyikét a labdarúgók szerezték, akik Romániát, Olaszországot és Törökországot legyőzve jutottak
a döntőbe – ahol a jugoszláv csapat várta
őket. A győzelem ugyan a vártnál nehezebben született meg, ám az Aranycsapat Puskás és Czibor találataival végül
biztosan győzött 2–0-ra. A mérkőzést
látta Sir Stanley Rous az angol Football
Association (FA) elnöke, aki még ugyanabban az évben Montanában meghívta
az olimpiai bajnok magyar válogatottat
egy angliai vendégszereplésre. A meghívásra előbb Sebes Gusztáv szövetségi kapitány, majd maga Rákosi Mátyás is igent

mondott. Igaz, állítólag a komunista pártvezér garanciát kért Sebestől arra, hogy
a csapat nem kap ki az „imperialistáktól“.
A mérkőzés időpontját 1953. november 25-ére tűzték ki. Időközben a magyar válogatott az olaszok 3–0-ás legyőzésével májusban elhódította az Európa
Kupát is. 28 év után sikerült Rómában
győzni a magyaroknak. Ez újabb dopping
volt az angol sajtó által „az évszázad mérkőzésének“ elnevezett összecsapás előtt.
November 25-én 105 ezer ember
szorongott az angol futball szentélye,
a Wembley-stadion lelátóin. Magyarországon is megállt az élet, az utcák kiürültek, mindenki Szepesi György rádióközvetítését akarta hallani. A Grosics (Gellért) – Buzánszky, Lóránt, Lantos, Zakariás – Bozsik, Hidegkuti – Budai II, Kocsis,
Puskás, Czibor felállásban játszó Aranycsapat gyorsan lerendezte a mérkőzést
– ötvenhárom perc alatt hatszor zörgette
meg a hazai pályán kontinensbeli válogatott ellen 90 éve veretlen angolok hálóját. Hidegkuti háromszor, Puskás kétszer, Bozsik egyszer volt eredményes.
A hazaiak csak futottak az eredmény
után. A 6–3-as magyar győzelmet hozó
meccs után a még brit publikum is eufóriában ünnepelte a „magyar csodát“.
S hogy az eredmény nem volt véletlen,
azt bizonyítja, hogy az 1954. május 23-ai
budapesti visszavágón a magyar válogatott 7–1-re verte Angliát.
Ez a Népstadionban lejátszott mérkőzés volt a svájci világbajnokság főpróbája. Az alpesi országban is sokan megcsodálhatták a zsenik csapatának játéktudását. Az Aranycsapat a tornán csupán
egyszer kapott ki (mi több, 1950. május
24-e óta először): története legfontosabb mérkőzésén – a vb döntőjében (Magyarország–NSZK 2–3). Pedig talán soha
vissza nem térő alkalom volt...
Pelle István
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Mesterségem cíMERRE?
Pályaválasztási nap a nagymegyeri Corvin Mátyás
Gimnáziumban és Kereskedelmi Akadémián
lalták, hogy a diákok egy délutánon keresztül kérdezgethetik őket életpályájukról, munkájukról.
Felvételizz okosan! társasjáték és egyéb programok

2013. október 21-én immáron negyedik alkalommal rendezte meg
a Mestersígem cíMERRE? nevet viselő rendhagyó pályaválasztási napot
a TANDEM nonprofit szervezet, ezúttal a nagymegyeri Corvin Mátyás Gimnázium és Kereskedelmi Akadémia negyedikes diákjai számára. Az egész napos rendezvény célja az volt, hogy a negyedikes osztályok diákjai számára segítséget nyújtsunk a pályaválasztás útján,
mégpedig úgy, hogy élő példákon keresztül mutatjuk meg nekik egyegy foglalkozás, hivatás szépségét és kihívásait, mindennapjait és mindenféle egyebet, amire a fiatalok a pályaválasztás küszöbén kíváncsiak
lehetnek.
Délelőtt: önismereti foglalkozások
Az egész napos program egy négyórás kiscsoportos foglalkozással kezdődött. A csoportozás célja, hogy különböző játékokkal és
szituációs gyakorlatokkal segítsünk a diákoknak megfogalmazni erősségeiket, vágyaikat, céljaikat, amiket el szeretnének érni a jövőben.
Az önismeret a pályaismeret és a munkaerő-piaci ismeretek mellett a
pályaorientáció egyik alappillére.
Délután: Élő Könyvtár
A délutáni rész központi eleme az Élő Könyvtár volt. Az Élő
Könyvtár éppúgy működik, mint egy rendes könyvtár – az olvasók kikölcsönöznek egy „könyvet” egy rövid időre. Miután elolvasták, vis�szahozzák, és ha kedvük van, kikölcsönöznek egy másikat. Csupán
egy különbség van: az Élő Könyvtárban a Könyvek élő személyek,
és a Könyv és olvasója között személyes párbeszéd kezdődik. A lényege, hogy a diákok személyesen tudjanak elbeszélgetni egy-egy foglalkozás képviselőjével, fel tudják tenni a kérdéseiket a szakmával kapcsolatban, s első kézből kapjanak választ. Sokat segít ez abban a diákoknak, hogy valós képet kapjanak a szakmákról s ezáltal kön�nyebben tudjanak helyesen választani. Nagymegyeren a következő
17 Élő Könyv állt a diákok rendelkezésére: Benes zsolt programozó,
Bandor Éva színész, Dobis Ildikó bankügyi szakértő, Gyenes Gábor képzőművész, grafikus, Hajdók Katalin menedzser, Horváth Zoltán orvos,
Mészárosné Lampl Zsuzsanna szociológus, Mészáros Tünde műfordító,
Molnár Csaba filmrendező, Molnár Norbert újságíró, Csémy Krisztián
építész, Szabó Róbert vállalkozó, Török Katalin orvos, Zachar Erika vállalkozó, Méhes Béla rendőr, Molnár Frida pszichológus, Tóth Péter közgazdász. Ezúton is nagy köszönet a Könyveknek, akik önkéntesen vál-

Az Élő Könyvtárral párhuzamosan zajlottak egyéb alternatív programok is, melyek mind a pályaválasztásról és a jövőtervezésről szóltak.
Ezek közé tartozik a „Felvételizz okosan!” társasjáték, ahol az egyetemi évekről tudhattak meg információkat a diákok játékos formában.
A kreatív standon saját névjegykártyákat és motivációs pitéket készíthettek, szimulált állásinterjúkon kipróbálhatták, milyen kérdések várhatnak rájuk a felvételi beszélgetéskor. A video-CV-ben két perc alatt
kellett elmondaniuk magukról minden olyan információt, amit úgy
gondolnak, hogy fontos ahhoz, hogy megkapjanak egy előre kiszemelt
állást. Ezen kívül a Diplomás ElőKÉP standon fényképezkedhettek diplomával a kezükben s talárban, vagy bekötött szemmel végig mehettek
egy kötélpályán is. A diákoknak a nap folyamán lehetőségük volt elbeszélgetni egy pályaválasztási tanácsadóval is, illetve az infópultnál a
hazai és külföldi felsőoktatási intézményekről tájékozódhattak. „Nagy
kihívás a pályaválasztás a diákjaink életében, ezért örülünk nagyon
ennek a programnak. Én úgy láttam, nagyon kötetlen beszélgetések alakultak ki a diákok és a „Könyvek” közt, ami motiválttá tette őket. Azt
is nagyon sokszor hallottam, hogy „Bárcsak itt tartanék már!”, mikor a
talárban és a diplomával fényképezkedtek” – értékelt röviden Horváth
Erzsébet igazgatónő, aki az elejétől fogva jelen volt a rendezvényen.
„Národná cena kariéry 2013”
A rendezvényen részt vett a szlovákiai Euroguidance Központ két
munkatársa is, ugyanis a „Mesterségem cíMERRE?” program „a Nemzeti Karrierdíj 2013” (Národná cena kariéry 2013) versenyen kitüntetésben részesült. „A program attól innovatív, hogy a nemformális eszközök széles spektrumát alkalmazza a pályaválasztás területére. Díjazzuk a nagyon színes és széleskörű programot és azt, hogy mindezt
kisebbségi környezetben valósítja meg” – állt az Euroguidance indoklásában. A TANDEM trénereit a cseh Euroguidance is meghívta prágai
konferenciájára, hogy a cseh szakembereknek mutassuk be a rendezvényt mint szlovákiai jó példát arra, hogyan lehet a középiskolások
körében hatékonyan foglalkozni a pályaválasztás témájával.
Urbán Péter, a TANDEM, n.o. trénere
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Országos rajz- és művészettörténeti verseny | 2. forduló

Szinyei Merse Pál

Az impresszionizmus
Az impresszionizmus a képzőművészetben a modern festészet egyik legnagyobb hatású irányzata. A XIX. század második felében virágzott. Fő feladatául a pillanatnyi vizuális élmény visszaadását tekintette, a művészi formálás legfontosabb elemének a valőrt, a színek megvilágításbeli fokozatainak visszaadását választotta. Az impresszionista művész lázad a konvenciók ellen,
elveti az előítéleteket, olyannak és olyanként akarja láttatni a világot, amilyennek az
megnyilvánul, de ahogyan a hagyományhoz
ragaszkodó nem képes látni. Az impresszionista stílusirányzathoz tartozó műalkotás
fölismerése kevés gondot okozhat, ha megjegyezzük P. Verlaine Költészettan című versének javallatait: zeneiség, árnyalatok, hangulat, pillanatnyiság.
1. Igaz-Hamis
a) Az 1880-as évektől a századfordulóig tart
az irányzat virágkora.
b) A művek a jelenség és a hangulat megragadására irányul (filozófiai kérdésekkel
nem, vagy alig foglalkozik)
c) Az impresszionizmus festészeti irányzat,
amely Olaszországból indult el.
d) A stílus képviselőinek témaválasztása eltért a korábbiaktól; kerülték a hagyományos történelmi, vallási és romantikus témákat, inkább a tájképeket és a
mindennapi élet jeleneteit részesítették
előnyben.
e) A kifejezést először egy Hanry nevű újságíró használta gúnyos értelemben az
1874 májusában Nadar fényképész műtermében kiállító festőművészek képeinek a megjelölésére.
f ) A szó eredete: olasz ‚impressio’ = pillanatnyi élmény, benyomás.
g) a zeneiséget, a ritmust és az alakzatot
fontosabbnak tartja a képnél és a tartalomnál.
7 pont
2. Ki az alkotója az alábbi képeknek, nevezd meg a festmények címét is!

a)

b)

a)
b)
c)
d)

c)

Mikor készült a film?
Miről szól röviden a történet?
Ki rendezte a filmet?
Ki írta A „letört bimbók című filmhez”
című verset?
„S amíg a halk zenét s fényt szívetek
Szelíden visszafényli s visszazengi,
S arcotokon a könnycsepp lepereg,
E tiszta gyöngyöt ne szégyelje senki.”

5. Kinek a nevéhez fűződik az alábbi
idézet:
„Csak annyi az érdemem, hogy közvetlenül
a természet után festettem, és közben igyekeztem visszaadni a bizonytalan és változékony jelenségekhez fűződő benyomásaimat.”

d)

Rajzfeladatok:
Az impresszionista festők kivonulnak
a természetbe, divat lett a szabadban való
festés, a plain air -, közvetlen megfigyeléssel
dolgoznak, természetes fényviszonyok között a pillanatnyi állapot csak gyorsan, foltszerűen rögzíthető, a kép hatása nem a részletekben, hanem az egészben rejlik.

3. Kik festették a következő alkotásokat:
a) Nő napernyővel
b) A tükör előtt
c) Vörössapkás önarckép
d) Fasor egy kisváros mellett
e) Olympia
f ) A pontoise-i kert
6 pont
4. Film
A Letört bimbók (Broken Blossoms or
The Yellow Man and the Girl) egy 1919-ben
készült fekete-fehér amerikai némafilm. Az
alábbi képen a film egyik jelenete látható.

1. kategória:
Keresd meg Georges Seurat: Vasárnap délután a Grande Jatte szigetén című festményét
az Interneten. A kép a pointillizmus jegyeit viseli magán. Készíts Te is ebben a stílusban
egy festményt (tetszőleges témaválasztás),
adj címet is neki! (A/4, A/3-mas méret)
2. kategória:
Készíts impresszionista stílusban tetszőleges technikával egy képet! A témát magad
választhatod meg. (A/3, A/2-es méret)
3. kategória (középiskolások):
Tanulmányozd a magyar irodalom impresszionista költészetét (Tóth Árpád, Juhász
Gyula stb.), válassz ki egy Hozzád közel álló
verset, majd tetszőleges technikával készítsd
el a vers illusztrációját! (A/3, A/2-es méret)
10 pont
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Szinyei Merse Pál
Az első két forduló feladatainak megoldása közben- mialatt kerestétek a megfelelő válaszokat-, sok új információval, érdekességgel találkozhattatok. Reményeink szerint megkedveltétek az impressszionista stílust, és talán találtatok hozzátok közel álló
festőt vagy műalkotást. A harmadik forduló
elméleti feladatát kivételesen most szabadon
választhatjátok ki, mégpedig úgy, hogy bemutatjátok kedvenc impresszionista festőtök
művét. Szeretnénk, ha a műelemzést kis kutató munka is megelőzné. Az alábbi vázlat segítséget nyújthat:
1.Bevezető:
Egy-két mondat a stílusirányzatról, ezen belül
kinek a műve kerül bemutatásra
2.Tárgyalás:
-- Első benyomások, észrevételek, a kép
hangulata, a kép adatai (cím, mérete,
mikor és milyen technikával készült, műfaja).
-- A kép témája (mit ábrázol a kép?)

„Az én falum
szép helyen van”
gyermekek néprajzi tanácskozása
A MAGYAR MEGMARADÁSÉRT – Duna
mente és Alsó-Garam mente Polgári Társulás
tagságát a Vág és Garam között elterülő térség
lakói alkotják. E tájegység városainak, falvainak fiataljait szólítjuk meg felhívásunkkal.
Múlt nélkül nincs jövő. Ahhoz, hogy saját, szűkebb tájegységünk történelme ne merüljön a
feledés homályába, hogy a nagyszülők, dédszülők, és a nekik életet adó felmenők élete tovább folytatódjon bennünk, és küzdelmeiknek
értelmet adjunk, kutatnunk kell ma már. Megkopott iratokról, fényképekről leporolni a rárakódott port, beleásni magunkat padlások és
pincék mélyébe, előhozni a régi munkaeszközöket, tárgyakat, sok esetben már csak a megmaradt darabjaikat. Az idősebbekkel való beszélgetések során felfedező utakat kell tennünk
a múltba.
Témakörök: helytörténet és néprajz, ezen
belül
a település szakrális emlékei (templom, keresztek, kálvária, szobrok);
a falu, a régió neves szülöttei;
a hagyományos mesterségek;

----

Kompozíció
A kép színei
A művész stílusa

3. Befejezés:
Összefoglalás
A műelemzést A/4-es méretű géppel írt
lapra kérjük elkészíteni (minimum egy oldal),
örülnénk, ha az írás mellett megjelenne
maga a bemutatott festmény fénymásolata
is. Az így elkészült műelemzéseket és a zsűri
által legjobbnak tartott munkákat egy kiállítás keretén belül szeretnénk bemutatni az
országos döntőn.

Rajzfeladatok:
1. kategória (5-6. évfolyam):
Készítsd el kedvenc impresszionista festőd
festményének, vagy annak egy részletének
nagyított másolatát! (A/3, A/2-es méret)

népszokások, ünnepek egykor és ma;
gyermekjátékok;
lakodalom;
Forrásanyagra a helyi önkormányzatoknál, plébániákon, levéltárakban, az idősebb emberekkel való
beszélgetések nyomán jutnak.
Forrásirodalom:
Borovszky Samu szerk.: Bars vármegye,
Budapest, 1903
Borovszky Samu szerk.: Esztergom vármegye,
Budapest, 1908
Borovszky Samu szerk.: Komárom vármegye,
Budapest, 1907
Jókai Mária, Méry Margit: Szlovákiai magyar népviseletek, AB-ART, Bratislava
„Kurtaszoknyás hatfalu”, Összeállította: Liszka József, Új Mindenes Gyűjtemény 7, Madách Könyvkiadó, Pozsony, 1987
Liszka József: A szlovákiai magyarok néprajza,
Osiros Kiadó, Budapest, 2002
Liszka József: Ágas-bogas fa, Madách, 1986
Liszka József: Bevezetés a néprajzba, Lilium
Aurum, Dunaszerdahely, 2006
Magyarok a világban, Kárpát-medence, Ceba
Kiadó, Budapest, 2000
Martin György – Takács András: Mátyusföldi
népi táncok, Bratislava, 1981
Ortutay Gyula szerk.: Magyar Néprajzi Lexikon
A—Z (I—V), Budapest, 1977—1982

2. kategória (7–9. évfolyam):
Tanulmányozd a magyar irodalom impresszionista költészetét (Tóth Árpád, Juhász
Gyula stb.), válassz ki egy Hozzád közel álló
verset, majd tetszőleges technikával készítsd
el a vers illusztrációját! (A/3, A/2-es méret)
3. kategória (középiskolások):
Készítsd el kedvenc impresszionista
festőd festményének, vagy annak egy részletének nagyított másolatát! (A/3, A/2-es
méret)
10 pont
A feladatokra a válaszok és a rajzok beérkezési határideje: 2014. február 28.
Postacím:
Fodor Mária
Kodály Zoltán Alapiskola
929 01 Dunaszerdahely
A borítékra írjá(to)k rá a „Szinyei” jeligét!

Korosztály: az alapiskolák felső tagozatosai és
középiskolások
Jelentkezhetnek egyének és csapatok (legfeljebb 3 fő alkothat egy csapatot).
Az előadás terjedelme: 10 perc, amely magában foglalhat számítógépes vetítést, (Power
Point), hanganyagot, filmbejátszást, valamint
tárgyi anyag bemutatását.
Fel kell tüntetni a dolgozatíró:
nevét, életkorát, lakcímét,
e-mail címét, iskolájának nevét és címét vagy a
szervezet nevét, amelyet képvisel,
a felkészítő nevét, e-mail címét.
A dolgozat végén fel kell tüntetni továbbá a
forrásanyagot, saját gyűjtésnél az adatközlők
nevét, születésének évét, helyét, lakcímét, vallását, mesterségét.
A dolgozatokat a nagydcsilla@freemail.hu
e-mail címre kérjük elküldeni, illetve egy példányban hagyományos postai úton is az alábbi
címre:
Nagy Csilla, Mierova 55., 937 01 Želiezovce.
A levelek beérkezési határideje:
2014. március 31.
A tanácskozásra május végéig kerül sor.
A résztvevő tanulók jutalomban részesülnek.
A jelentkezőknek meghívót küldünk.
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„Minden állampolgár annyit ér,
amennyit a köz javára tesz.“
Baross Gábor

Csata község iskolájáról az első feljegyzések az 1842-es évből valók. A templommal szemben elhelyezkedő tanteremben
1863–73 között 50–60 gyermek tanult. 1890
táján 100–120 tanuló, 1910-ben már 247 a
tankötelesek száma. Ezért az 1894-ben felépített két tantermes iskolaépületet 1926ban négy tantermessé építik át. Sajnos, ez az
építmény a II. világháborúban tönkrement.
Az új – a mai iskola – épitését 1954-ben
kezdték, s benne a tanítás 1956-ban kezdődött közel 200 tanulóval. Az 1956/57-es
tanévben ide helyezték az Oroszkai Nyolcéves Középiskola 6–8. évfolyamát, így a létszám 228-ra nőtt. Az 1960/61-es tanévre a
Nyolcéves MTNY Középiskolát egyesítették
a Szlovák Nemzeti Iskolával, tehát még 56
szlovák tanulóval bővült a létszám, s a magyar tagozatot 334-en látogatták, hisz a környékbeli magyar tanítási nyelvű iskolák
felső tagozatos tanulói is az iskolánk diákjaivá váltak Damásdról, Lekérről, Zalabáról,
Ipolypásztóról és Kisölvedről. A migráció
is megritkítja sorainkat. 2012-től 103 tanulóról 97-re csökkent az iskolások száma.
Idén a tanévet 94 tanulóval kezdtük.
Munka kétségkívül bőven akadt, hisz
2000 és 2013 között sikerült felújítani, s
új, modern segédeszközökkel látni el iskolánkat. Mindeközben megalapítottuk a Baross Pénzalapot, mely segítségével támogatni
tudjuk a körzetünkbe nem tartozó tanulók
utazási költségeit, és ki tudtunk tüntetni a
versenyeken való kiváló helyezéseiért és tanulmányi eredményeiért egy-egy kilencedikes diákot. Ezekben az években is névadónk nyomdokaiban szerettünk volna járni.
Intézményünk az 50 éves jubileumunktól viseli Baross Gábor nevét.Névadónk személyisége a történelmi Felvidék egyik legnagyobb
alakja, aki ezen országrész kulturális és gazdasági felemelkedését szolgálta. Ő minden
idők legsikeresebb közlekedési és kereskedelmi minisztere, ki 61 új iskola megalapítását szorgalmazta, ő volt az oroszkai Cukorgyár, a párkányi Mária Valéria híd megépítésének támogatója és Csata vasúti gócponttá
válásának szorgalmazója is.
Tehetsége, nyelvtudása, műveltsége,
szorgalma és tenni akarása méltón álljon
példaként a tanulóifjúságunk előtt, s a jelenkor számára.
Iskolánkban több szakkör működik, melyeknek célja a tehetséges tanulóink felkarolása. Van angol és szlovák nyelvi szakkör,

sportkör, kreatív szakkör, a történelmi ismeretek és a múlt iránt érdeklődő tanulóink
történelmi szakkört látogathatnak. A tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek felzárkóztató foglalkoztatást látogathatnak.
A tanév folyamán könyvtár-; zöldségés gyümölcsnapon töltünk együtt egy-egy
délelőttöt a csatai magyar és szlovák nemzetiségű óvodásokkal. Ilyenkor magyarul,

szlovákul, angolul és az 5–9. évfolyam diákjaival németül is beszélgetünk. Ezeken a
rendezvényeinken az utolsó 3 évben vendégként üdvözölhettük Csepécz Szilviát,
N. Tóth Anikót, Zsapka Attilát, valamint a
zselízi könyvtárosokat. Intézményünk tanulóinak Mikulás- és karácsonyvárót, álarcosbált, gyermeknapot szervezünk a szülői
szövetség közreműködésével. Nem feledkezünk meg az idősek napjáról, névadónk évfordulóiról, március 15-ről, az anyák napjáról, melyekre tanulóink rendszerint valamilyen érdekes műsorral készülnek.
Tanulóink számos műveltségi, tehetségkutató és sportversenyen vesznek részt. Szavalóversenyen magyar és szlovák nyelven,
angol betűző versenyen, Szivárvány infor-

matikai versenyen, tehetségkutató versenyeken tánc, ének és hangszeres játék kategóriában, labdarúgás, asztalitenisz és atlétikai versenyeken, ahol mindig sikeresen szerepelnek. Iskolánk életéből nem
hiányoznak a kirándulások sem. Tavaly tanulóink Pozsonyba kirándultak, ahol az
Atlantis szervezte Tutanhamon kiállítást,
majd az Óvárosban a karácsonyi vásárt tekintették meg, részt vettek sí- és úszótanfolyamon, a mohi atomerőművet látogatták
meg, év végén pedig az ipolyszakállosi
Méhecske Panzióban vendégeskedtek. A
Csatán működő „Felvidék Csata” szurkolói
csoport jóvoltából látogatást tehettek a budapesti Országházban, majd ezt követően az
FTC női kézilabdacsapatának magyar kupa
négyes döntő mérkőzését szurkolhatták
végig, teljesen ingyenesen az FTC-nek köszönhetően.
Évente papírgyűjtést, karácsonyi vagy
húsvéti alkotóműhelyt, pikniket, Föld
napját, fa- és virágültetéssel egybekötött
hulladékgyűjtést szervezünk. Tavaly Baross
Gábor tiszteletére bekapcsolódtunk a Komárom–Esztergom megyei Tokodi Általános Iskola „Fiatalok lendületben“ elnevezésű pályázatába, melynek keretében vetélkedőre és visegrádi jutalomkirándulásra került sor.
Intézményünk és iskolaprogramunk
célja, hogy gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket
neveljen. Modern eszközökkel igyekszünk
egyesíteni az elméletet a gyakorlattal. Jelenleg azon munkálkodunk a Rákóczi Szövetség segítségével, hogy iskolabuszt is üzemeltethessünk az utaztatás megkönnyítése
érdekében.
Végszóként még annyit, hogy egy kisiskolában a munka hatalmas energiát igényel,
de családiasabb a hangulat, nagyobb az odafigyelés lehetősége és mindent megteszünk
annak érdekében, hogy tanulóink második
otthonukként tekintsenek a tudásukat megalapozó iskolára, majd évek múltán is tisztelettel gondoljanak tanítóikra és jó érzéssel
látogassanak vissza hozzánk.
Szigetiné Csudai Valéria igazgató
és Szivák Péter pedagógus

