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Pedagógusfórum n Rendezvényeink

A pozitív gondolkodás jegyében

(Komáromi Pedagógiai Napok – immár 19. alkalommal)
Február 17-én a komáromi Kultúrpalota nagytermében a megnyitó ünnepséggel vette kezdetét a 19. Komáromi Pedagógiai Napok.
Az impozáns épület, az egykori Kultúrpalota az elmúlt évben ünnepelte átadásának 100. évfordulóját, és a benne
működő Duna Menti Múzeum, mely a
város kulturális életének egyik legjelentősebb intézménye az idén 128 éves. Munkásságának idei legfontosabb eseménye
lesz a Duna mente élővilágát bemutató kiállítás, hiszen a régióban ez az intézmény
rendelkezik a leggazdagabb természettudományi gyűjteménnyel, hasonló anyag
legközelebb csak Budapesten található.
Ugyancsak nagy érdeklődésre számíthat
az idén a Feszty Árpád halálának 100. évfordulójára tervezett kiállítás is.
Mindezt Fekete Irénnek, a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetsége Komáromi Területi Választmánya elnökének a
megnyitó beszédéből tudhattuk meg.
Mint ahogyan azt is, hogy az elmúlt
évek gyakorlatát követve, a heti elméleti és gyakorlati foglalkozások az idén is
egyetlen téma köré csoportosulnak. Az
idén a stressz témakörére esett a választás.
Korunk népbetegsége a stressz. Ha
egészségvédelemmel, helyes életvezetéssel,
gyógyítással, gyógyulással foglakozó bármiféle előadást hallunk, illetve könyvet,
cikket olvasunk, megtudhatjuk, hogy a
legtöbb betegség hátterében a stressz áll.
A stressz fogalma 1936-ban került a
köztudatba, amikor is Selye János profes�szor „Életünk és a stressz” című könyve
megjelent, és rövid időn belül világhírűvé
vált. Selye János nevét Komáromban 1994
óta gimnázium, 2004 óta egyetem viseli, a
Tiszti Pavilon udvarában mellszobra áll,
egykori lakóhelyén, a Határőr utcában
tábla őrzi emlékét.
A gimnázium ugyancsak emléktáblával tiszteleg egykori tanítványa előtt.
A stressz tipikus urbanizációs (városi)
betegség, ami nem azt jelenti, hogy a vidéken élők ne szenvednének tőle. Viszont
a városokban alakult ki először az az életforma, amely előidézte. Ez a néma gyilkosnak is nevezhető állapot az iskolába is
beszüremkedett, szenved tőle pedagógus és

tanuló egyaránt. A teljesítményorientáltság
és megfelelési kényszer, a kudarcok gyakorisága, a sikertelenség, a túlzott elvárások,
a közösségi elutasítás, a befogadás vágya,
az agresszivitás, megfélemlítés… hosszú
távon felőrölhetik lelki tartalékainkat.
Miért? És mit tehetünk ellene?
A válaszokat a megnyitó előadás, valamint a heti elméleti és gyakorlati foglalkozások igyekeztek megadni annak a
csaknem 1300 résztvevőnek, akik nemcsak
a Komáromi, hanem a Dunaszerdahelyi
járásból is eljöttek a rendezvényekre, de
Pozsonyból és Léváról is érkeztek érdeklődők.
A továbbképzés hete alatt 15 előadás és
tréning várta az óvodapedagógusokat, nevelőket, tanítókat, alap- és középiskolai tanárokat.
Komáromon kívül Gútán és
Dunamocson is zajlottak kihelyezett képzések, sőt egy nagy érdeklődéssel kísért
szakmai konferencia is zajlott neves előadók, szakemberek közreműködésével. Az
előadók között volt egyetemi oktató, gyermekgyógyász, természetgyógyász és zenei
akusztikus is, hogy minél több szempont
érvényesülhessen a téma iránt rendkívüli
érdeklődést tanúsító hallgatók örömére.
A megnyitó előadást Bagdy Emőke
író, klinikai szakpszichológus, egyetemi
tanár, pszichoterapeuta tartotta A stressz
és kezelése címmel.
A nemes egyszerűséggel és páratlan
szakszerűséggel kifejtett mondanivaló
megtette hatását, a publikum állva tapsolta
meg a lebilincselő előadót.
A professzor asszony megtépázott néhány mítoszt a stresszel kapcsolatban, és
kifejtette, hogy stressz nélkül bizony nem
élhetünk. Bizonyos fajtájára naponta szükségünk van ahhoz, hogy válaszokat tudjunk adni a mindennapok kihívásaira.
Az eustressznek nevezett pozitív stresszre
tehát szükségünk van, ez a kreatív feszültség, amely arra sarkall, hogy előre lépjünk, javítsunk az életünkön. Amivel meg
kell küzdenünk, az a distressz, tehát a negatív stressz. A megküzdést és az elkerülést
kell tehát megtanulnunk, amelynek technikái már ismeretesek és hatásosaknak is
bizonyulnak.

Ezek közül néhányra meg is tanított
bennünket a professzor asszony, és többször is felhívta a figyelmünket a pozitív
gondolkodás, és a saját jövőkép kialakításának fontosságára, valamint a humor
gyógyító erejére, a nevetésre, amit a lélek
szellőzködésének nevezett.
A megnyitóra a szervezők Janza Kata
musical színésznőt hívták meg, akinek Lélektől lélekig című előadása remekül illett
a rendezvény vezérfonalához, és nagyon
jó stresszoldónak bizonyult. A művésznő
előadásán kívül más kulturális élményben
is részesülhettünk, hiszen az egész rendezvény nyitóaktusa a Jómegy néptánccsoport előadása volt. Az együttesről tudni
kell, hogy a Jókai Mór Nyári Egyetemen
verbuválódott, koreográfusa Ölveczky
Árpád, a komáromi Eötvös Utcai Alapiskola igazgatója.
Bagdy Emőke szerint az élet dolgaihoz
való pozitív hozzáállás, a derűs életfilozófia, optimista életszemlélet, a mosoly, a
nevetés… mind-mind távol tartja tőlünk a
negatív stresszhatásokat.
Hogy így legyen, szívesen figyelmükbe
ajánlom Garai Gábor remek költeményét,
mely a záró rendezvényen hangzott el Fekete Irén tolmácsolásában:
Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
A többivel megbirkózom magam.
Akkor a többi nem is érdekel,
szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
nem kell más, csak ez az egy oltalom,
még magányom kiváltsága se kell,
sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
ha jókedvemből, önként tehetem,
s fölszabadít újra a fegyelem,
ha értelmét tudom és vállalom,
s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
S hogy a holnap se legyen csupa gond,
de kezdődő és folytatódó bolond
kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
ahhoz is csak jókedvet adj, Uram!
Gálfi Mária
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Beiratkozások előtt,
beiratkozásokon túl…

„Már az óvodában megtanultam mindent,
amit tudni érdemes.”
(R. Fulghum)

Alig vagyunk túl az iskolai beiratkozásokon, máris itt vannak az óvodai beiratkozások, melyek nem kevésbé fontosak mint
az iskolaiak. Az a tény, hogy addig lesznek magyar iskoláink, ameddig magyar
óvodáink, nem vitatható. Magyar óvodából a gyerekek (nagyon ritka kivétellel) magyar iskolába mennek. De nem csupán ez az egyetlen érv…
A minap külföldi vendégeket fogadtunk, rövid látogatás volt, nagyon
kedves emberekkel. A társalgás angolul folyt. Amikor vendégeink elmentek,
férjem beszélgetés közben megjegyezte, hogy milyen belső feszültséget vált
ki belőle az, ha nem tudja pontosan kifejezni magát idegen nyelven. Megkérdeztem tőle, hogy szerinte akkor hogyan érzi magát egy hároméves kisgyerek, ha idegen nyelvű környezetbe kerül? A válasz erre az volt, hogy erre
még nem is gondolt (pedig férjem jól ismeri az óvodák helyzetét, problémáinkat, gondjainkat).
Nagyon sok szülő nem gondol rá. Szeretném feltenni a szülőknek a kérdést, hogy belegondoltak-e már abba, hogy ők hogyan éreznék magukat egy
teljesen idegen nyelvi környezetben? Jártak-e már intenzív nyelvtanfolyamra,
ahol napi nyolc órát töltöttek? Tudják-e, hogy szellemileg ez milyen fárasztó?
A kisgyerek számára, amikor kikerül a biztonságot jelentő családból, az
komoly lelki megpróbáltatás. Ezért az óvodának első számú feladata és kötelessége, hogy a gyereknek érzelmi biztonságot nyújtson.
Felmerül a kérdés, hogy mennyi ideig tart, amíg kialakul az érzelmi kötődés ott, ahol nemcsak az óvó néni, hanem a nyelvi környezet is idegen.
A gyerek nem érti, mi történik vele, és elmondani sem tudja, mit érez, hiszen
érzéseiről egy hároméves kisgyerek még az anyanyelvén sem tud beszélni.
Az sem sokkal szerencsésebb (bár nagyon sok szlovák óvodában jellemző
állapot), ha az óvó néni tud magyarul (vagy talán magyar), mert itt-ott szól a
gyerekhez magyarul (míg meg nem szokja), de szlovákul énekel, és a gyermek
számára vigaszt nyújtó mesét is szlovákul mondja. Nagyon sok időnek, talán
éveknek kell eltelnie ahhoz, hogy a kisgyerek megértse a mese nyelvi finomságait, humorát, mondanivalóját. Az óvoda iskolára is felkészít. Vajon egyenlő
eséllyel, ugyanúgy írja-e meg az iskolaérettségi felmérőt az a kisgyerek, aki
anyanyelvén szerezte ismereteit, mint az a gyermek, aki idegen nyelven? Ezek
a kisgyerekek sokkal hosszabb, gyötrelmesebb úton jutnak sikerélményhez,
ezáltal önbizalmuk is csorbát szenved, akkor is, ha az adott pillanatban ennek
nincsenek külső jelei.
Biztosan az a dolga egy kisgyereknek, hogy hároméves korától megfeleljen, idegen nyelven tanuljon (nem észrevétlenül, mert nagyon sokan
ezzel áltatják magukat), vagy az, hogy megélje a kisgyermekkor minden
örömét, felszabadultan játszhasson, hogy örömét lelje a tudás megszerzésében? Minden kisgyerekben nagy a tudás utáni vágy, amit nem lenne szabad
kényszerrel kiölnünk.
Hiszem és vallom, hogy megmaradásunk alapköve a színvonal, de már ez
sem mindig elég. Több kell. Nem a hangos és leírt szóra gondolok itt, hanem
a meggyőződésre, hitelességre. A pedagógusnak példát kell mutatnia. Sajnos,
nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogyha az anyanyelvi oktatás fontosságáról
volt szó, ott elsősorban az iskolákra gondoltak. Sok pedagógustársunk vallja,
miszerint nem baj, ha szlovák óvodába jár a gyereke, de majd magyar iskolába
megy. A „jó“ példa ragadós, hiszen minden szülő csak a legjobbat szeretné a
gyerekének, így egyértelmű az is, hogy csak a gyereknek akarnak jót azzal, ha
szlovák óvodába íratják. Egy kicsit megtanul beszélni államnyelven, és az első
osztályban sem lesz olyan sok gond a szlovák nyelvvel (se a gyereknek, se a
szülőnek). Ennek a gondolkodásmódnak érik a gyümölcse. A változás sosem
drasztikus, szinte észrevehetetlen. Minden évben egy gyereket veszítünk el,
tíz év alatt az tíz gyerek. Visszaállítani a helyes gondolkodásmódot nagyon
nehéz. Tudjuk, hiszen nap mint nap szembesülünk vele.
Jó volna, ha ezek a gondolatok nemcsak pedagógustársainkhoz, hanem a
szülőkhöz is eljutnának, és tudatosulna bennük, hogy mindez nem a magyar
óvodáért, illetve az iskoláért fontos, hanem kizárólag a gyerekért.
Berky Angelika
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Pedagógusfórum n Beiratkozások 2014

Fókuszban

1. Hány csoportos az óvoda? Milyen
a gyerekek létszáma az egyes csoportokban? Vannak-e 3 éven aluliak? Hányan?

az óvodák

3. Van-e másik óvoda is a településen, hány csoportos, milyen nyelvű?

A gyermek iskoláskor előtti életének
legfontosabb állomása az óvodába lépés,
amikor először szakad ki tartósan a biztonságot adó, megszokott családi környezetből.
Sok család tudatosan készül erre és
megfelelő átgondolással készíti fel gyermekét is. Ha van lehetősége, olyan óvodát
választ, amelyikben gyermeke biztonságban, családias környezetben élheti mindennapjait, anyanyelvi kultúrája fejlődik,
érzelmi élete, tudása gazdagodik.
Vannak azonban szülők, akiknek egy
cél lebeg a szemük előtt: „érvényesüljön
a gyerek”. Ezt úgy képzelik el, hogy már
ebben a zsenge korban a gyermek számára idegen nyelvű óvodát választanak.
Sok esetben alig kétéves kor után nemcsak az óvoda kezdeti idegenségébe, de
állandó nyelvi idegenségbe kényszerítik
gyermeküket. Ezzel pedig rendkívül erős
lelki megrázkódtatást okoznak gyermeküknek, nem törődve azzal sem, hogy némelyik gyermek ezt egész életén át nem
tudja kiheverni. Az ilyen gyermek kiegyensúlyozatlan, lelkileg sérülten kerül az iskolába. Nem tud beilleszkedni, viselkedészavaros lesz. Lehet, hogy otthon továbbra is
jó gyermek, segítőkész, a fizikai munkában
jeleskedik, csak hát a tanulás! És a szülő tehetetlen…, a szülő nem érti, hogy az addig
aranyos, okos gyermekkel mi történt. Pedig
elejét vehette volna, elejét vehetné egy jó
döntéssel, ha a gyermeke fejlődését az
anyanyelvi környezetben biztosítaná!
A tapasztalat azt mutatja, hogy óvodáink nagyon komoly munkát fektetnek
az anyanyelv ápolásába, a gyermekek érzelmi nevelését a magyar gyermekfolklór
(magyar gyermekjátékok, gyermekdalok),
a magyar népmesék és a színvonalas magyar gyermekirodalom alkalmazásával is
gazdagítják.
Egyes óvodák rendszeresen részt
vesznek a fenntartó közösség, a falu, a
város, egyházközség stb. ünnepein. Kis
műsoraikkal gazdagítják a közösségi megemlékezéseket, mint pl. a március 15-i műsorok, az anyák napja, a karácsonyi ünnepek stb. Ugyanakkor a közösség, a polgármester és a képviselő-testület, valamint

a helyi civil szervezetek is fontosnak tartják
és támogatják az óvoda munkáját. Sajnos,
azonban olyan is előfordul, hogy valamilyen oknál fogva nem tud együtt dolgozni
a falu és az intézmény. Van, hogy e mögött
éppen a kétféle elkötelezettség, a magyar
többségű település szlovák intézményeinek a támogatottsága áll.
Szomorú, de sokszor tapasztaljuk azt
is, hogy a helyi kisiskola és az óvoda munkája nem egy célt követ. Előfordul, hogy
az óvoda lényegesen nagyobb erőfeszítéseket tesz azért, hogy a magyar gyermek
magyar iskolába kerüljön, mint az az kisiskola, amelynek a léte forog kockán. Sajnos,
ugyanez fordítva is előfordul, és ez a gyakoribb: az iskola mindent megtesz azért,
hogy a gyerekeket becsalogassa: jó programokat, színvonalas tanítást és egyénre
szabott törődést biztosít, családias, kisiskolai környezetben, s mindez hiába,
mert az óvoda (néha személyeskedésből,
máskor féltékenyégből) más iskola mellett kampányol. Ezek elrettentő példák lehetnek, nekünk azonban a jó példák felmutatása a célunk, és hál’ Istennek, ebből van
több. Az együtt dolgozó óvodák és iskolák
igazi gyöngyszemei a helyi közösségeknek,
a kis településeken a kultúra hordozói, ők
szolgáltatják a nemzeti ünnepek és a közösségi alkalmak műsorainak a jelentős részét (ha nem az egészét). A családok bevonásával erősítik a helyi közösség összetartását és önazonosság-tudatát.
Lapunkban fontos teret szentelünk
annak, hogy láttassuk iskoláink, óvodáink
tevékenységét, és esetleges gondjait. Ezek
leginkább a beiratkozások idején kerülnek
előtérbe. Mivel korábban mindig az iskolai beíratásokra helyeztük a hangsúlyt
(az előző lapszámban az iskolai beiratkozásokkal foglalkoztunk), az idén – éppen
a fenti gondolatok jegyében – szeretnénk az óvodai beíratásokra is ráirányítani
a figyelmet, ezért egy ankét formájában
kértük meg az óvodák vezetőit, tiszteljék
meg lapunkat és olvasóinkat azzal, hogy
válaszoljanak az alábbi körkérdésekre:

2. Ki az óvoda fenntartója? Milyen
(magyar, szlovák, iskolával összevont)
igazgatóság alatt működik az óvoda?

4. Milyen arányban vannak benne
a gyerekek? A szlovák óvodát milyen
arányban látogatják magyar gyerekek
illetve magyar óvodát látogatja-e
szlovák gyerek?
5. Ha van, milyen meggondolásból
jött létre a szlovák (magyar) nyelvű
óvodai csoport? Ki szorgalmazta?
6. Milyen beíratási létszámmal számolnak a 2014-es beíratások alkalmával?
7. Van-e az óvodának saját profilja,
melyek azok a módszerek, eszközök,
amellyel meg tudja szólítani a szülőket?
8. Milyen arányban mennek magyar óvodából magyar iskolába, illetve
szlovák óvodából magyar iskolába a
gyerekek?
9. Milyen az együttműködés a helyi,
illetve a körzeti iskolával? Melyik szólítja meg jobban a szülőket az iskolai
beíratások alkalmával?
10. Kérjük, vázolja fel az óvoda helyzetét a helyi közösségben: együttműködés, sikerek, gondok, az épület állapota, felszereltség stb.
11. Kérjük, írja le, mit tart jó gyakorlatnak, amely hatékonyan segíti az
óvodai munkát (a gyermekek felkészítését az iskolába), és vázolja fel, mit
vár(na) el a Pedagógusszövetségtől
az óvodai munka hatékonysága érdekében.

Köszönjük szépen azoknak az óvodavezetőknek a válaszadást, akik bekapcsolódtak ankétunkba. Örvendetes tény, hogy
a beérkezett válaszok, beszámolók men�nyiségét figyelembe véve sokkal több válasz érkezett, amire számítottunk, ez okból
is szeretnénk elnézést kérni azoktól a válaszadóktól, akik jelen számban – kizárólag
helyszűke miatt – nem jelenhettek meg.
A további, kerekebb beszámolók megjelentetésére a következő lapszámainkban
folyamatosan sort kerítünk.
A következő oldalakon azokat az óvodákat helyeztük előtérbe, melyek részéről
a megszámozott kérdéseinkre érkeztek
konkrét válaszok.
Szanyi Mária
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Vízkeleti Óvoda
1.
Az egyik csoportunkban egész napos (21 gyermek), a másikban félnapos (18 gyermek) oktatást és képzést biztosítunk. Márciustól 3 újabb gyermekkel gyarapodunk. Három óvodapedagógus gondoskodik a gyerekek örömteli, szeretetteljes mindennapjairól.Tavaly
voltak 3 év alatti gyerekeink, viszont ebben az iskolai évben csak a 3 éves
korukban vettük fel a gyerekeket. ( 1–2 hónappal 3. életévük betöltése
előtt is felvettük őket).
2.
Óvodánk fenntartója a községi hivatal, magyar tanítási nyelvű
óvoda vagyunk, magyar igazgatósággal.
3.

Településünkön nincs másik óvoda.

4.
Községünkbe egyre több szlovák anyanyelvű család költözik.
Ezen családok óvodáskorú gyermekei, akik megtisztelnek bizalmukkal,
szintén intézményünk csemetéi. Óvodánkat jelenleg 4 szlovák gyermek
látogatja.
6.
A 2014-es beiratkozások még előttünk vannak. Tavaly bábszínházzal vártuk a leendő ovisokat. Ebben az évben játszóház lesz,
hiszen a gyerekek nagyon szeretnek játszani. Zacskós báb ajándékot
kapnak az ovisoktól, és kedvükre játszhatnak a Mesevilág óvodában. Feltételezhető (a született gyerekek létszámából kiindulva), hogy több gyereket íratnak be egész napra, mint amennyi a férőhelyünk. Erre majd a
beiratkozáskor tudunk pontos választ adni.
7.
Óvodánknak, amely a „Mesevilág óvoda” nevet viseli, gazdag
hagyományai vannak, mindig viszünk a gyermekeink életébe valami újat.
Arra törekszünk, hogy minél jobbá és élménydúsabbá tegyük gyermekeink óvodai életét. Közösségi alkalmainkat igyekszünk oly módon megszervezni, hogy a lehető legtöbb szülő vagy más családtag részt tudjon
venni rajta. Őszi ünnepeink a Mihály napi vásár, a kukoricafosztó, a Tökparádé. Jeles napjaink a tél jegyében: az advent, a Mikulás, a Luca-nap, a
karácsony és a farsang. Ebben az évben „Családi karácsonyi készülődés”
napunk is volt, az anyukák betekinthettek a mézeskalács-díszítés apró
fortélyaiba. Tavasszal nem maradhat el az anyák napi műsor, az anyukák,
nagymamák köszöntése, nyáron a gyermeknap és a ballagás. Kedves
meghívásnak tehettünk eleget: a helyi pizzériába is kaptunk meghívást,
ahol jóízűen pizzát falatoztak gyermekeink. Óvodába csalogató napunk
is van, amikor meglepetéssel várjuk leendő óvodásainkat. Az óvoda és az
iskola községünkben központi helyet foglal el. Tudjuk, ahány gyermek látogatja ezen intézményeket, annyiszor két szülő, négy nagyszülő, szomszédok, ismerősök kíváncsiak, kérdezgetnek: ,, Milyen az oviban? Milyen
dalt énekeltetek?” És a gyerekeknél nincs titok… Szerencsés helyzetben
vagyunk, mert Vízkelet Község Önkormányzata negyedévente kiadja a
Vízkeleti újságot, amelyben a falu lakosai olvashatnak egy-egy jól sikerült rendezvényről, az iskolai és óvodai életünkről, a gyermekek pedig
büszkén fedezik fel a fényképüket.
8.
Óvodánkból 12 gyerek megy iskolába. 9 magyar, 3 (szlovák
nemzetiségű) pedig szlovák iskolába.
9.
Az óvoda közvetlen partnere az iskola, amely folytatja a nevelést, oktatást. A vízkeleti magyar iskolával nagyon jó a viszonyunk.
Kölcsönösen részt veszünk egymás rendezvényein. Ősszel az iskolások
„Zsibongó” rendezvényén veszünk részt rendszeresen. Örömmel mutatják meg nekünk a kisiskolások, milyen jól érzik magukat az isko-

lában. Mi is nagy szeretettel várjuk vissza őket a „Tökparti” rendezvényünkre, hogy elmesélhessék, mennyi mindent megtanultak már, és
együtt készíthessenek a kis ovisokkal töklámpásokat.
A mesenapokon évente kétszer is együtt válunk mesehősökké.
A hallott mesét közösen dolgoztuk fel drámapedagógiai módszerekkel,
így csoporttevékenységben élhetik át a mese elbűvölő varázsát. Most
kedves meghívást kaptunk az iskolától a „Télbúcsúztató” rendezvényükre – nagyon várjuk, hiszen tudjuk, mókában, finom falatokban,
szebbnél szebb jelmezekben nem lesz hiány. Nagy élmény gyermekeink
számára, amikor a beiratkozáskor az iskolába ellátogatva beülhetnek az
igazi iskolapadba, és tornateremben tornázhatnak. A fentiekből is látható, hogy együttműködésünk nem szorítkozik csupán a beiratkozásra,
hanem egész évben szorosan együttműködünk.
A helyi szlovák iskolába a környékbeli községekből érkeznek a gyerekek. A beiratkozáskor a tanító néni és egy pszichológusnő várta a
gyerekeket, rajzoltak, játékos feladatokat oldottak meg. Velük is jó viszonyt ápolunk. Őket is visszavárjuk a fent említett rendezvényeinkre.
10. Lehetőségeinkhez mérten – fenntartói és szülői segítséggel,
valamint pályázatok benyújtásával – folyamatosan szépítjük, újítgatjuk
az óvodánkat, hogy gyermekeink minél otthonosabban érezzék magukat. A Pontis Alapítvány és a Samsung Társaság jóvoltából csoportszobáink „mesebútorral” szépültek. A Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott pályázatunk „A Meseudvar” is sikeres volt, amelyből esztétikus udvari játszótéri elemeket szereztünk be. Együttműködünk a helyi Csemadokkal, és az ifjúsági szervezettel. A Csemadok vízkeleti alapszervezete
meghívására óvodásaink egy előadáson vettek részt. A Csavar színház
Gál Tamás színművész előadásában bemutatta Petőfi Sándor: A helység
kalapácsa című hőskölteményt, a Csemadok szervezésében vettünk
részt egy „Családi kézműves foglalkozáson” , ahol karácsonyi díszeket készíthettek a gyerekek. Természetesen, az évzáró taggyűlésen is az óvodások és az iskolások műsora jelenti a falu lakosainak kedves szórakoztatását. Részt vettünk a Fuss az egészségedért programon is, amit a helyi
ifjúsági szervezet szervezett.
Óvodai rendezvényeinken rendszeresen részt vesz községünk polgármestere is. Rendezvényeinket a községi hivatal és a szülők támogatják. Az udvar és az épület fenntartását, rendben tartását a községi hivatal végzi.
11. Mint óvodapedagógus tudom, mennyire fontos állomás a kisgyermek fejlődésében az iskolába lépés. Nagy várakozás előzi meg, valódi élmények, érzelmek kísérik. A család és az óvoda feladatai közé tartozik a gyermek felkészítése az iskolai életre érzelmileg és értelmileg. Nagyon fontosak a pedagógus-, szülői és gyermektalálkozók, melyek nagymértékben befolyásolják a sikeres iskolakezdést és segítik áthidalni az
óvoda–iskola átmenetet.
Pék Éva, igazgatónő
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Vágkirályfai Óvoda
1.
Óvodánk kétcsoportos. Az egyik
csoportban az oktatás magyar nyelven, a másik
csoportban szlovák nyelven folyik. Mindkét
csoport vegyes csoport, 3–6 éves korig látogatják a gyerekek. A magyar osztályba 17
gyermek, a szlovák osztályba 21 van beíratva.
3 éven aluliak voltak csak azok, akik ősszel töltötték be harmadik évüket.
2.
Az óvoda fenntartója Vágkirályfa
község. Az igazgatóság magyar–szlovák vezetéssel működik az óvodában, ami annyit jelent, hogy az igazgatónő a szlovák osztályban
tanít, de magyar.
3.
ködik.

Falunkban csak ez az egy óvoda mű-

4.
A szlovák osztályban 6 gyermeknek
a nemzetisége magyar, mind a hatnak az egyik
szülője vagy mindkét szülő szlovák iskolába
járt. A magyar osztályban a 17 gyermekből
5-nek a nemzetisége szlovák, ebből háromnak
az egyik szülője nem tud magyarul.
5.
Az 1980–81-es tanévben a szülők
kérésére a kétosztályos óvodából az egyikben
szlovák nyelvű oktatást vezettek be. Akkor is,
és még több éven keresztül az igazgatónő a
magyar osztályból volt. Megtörtént olyan is,
hogy lemondtam az igazgatóságról, mert azzal
vádoltak, hogy átcsalogatom a gyerekeket a
szlovák osztályba. Az új igazgatónő vezetése
alatt sem növekedett a gyerekek száma a magyar osztályban. Soha nem befolyásolta a gyermekek arányát az igazgatóság.
6.
Értesüléseim szerint kb. 7 magyar
osztályos és 6 szlovák osztályos fog beíratkozni.
7.
„Játékkal ismerjük meg a természetet“ – óvodai oktatóprogramunkkal szeretnénk gyermekeinkben fejleszteni a természetvédelmi gondolkodást, a gyermekek érzését, viszonyát a környezetvédelemhez gyakorlati tevékenységekkel, kisérletezéssel és élményekben gazdag tanulással; saját tapasztalatból szeretnénk új ismereteket szerezni.
A mi óvodánban is vannak számítógépes
oktatóprogramok az osztályokban, amelyekkel
a gyermekek játszhatnak, amikor kedvük
szottyan rájuk.
Az angol nyelvoktatást a helyi iskolák
együttműködésével biztosítottuk gyermekeink
számára, mégpedig úgy, hogy a szlovák osztályosokat a szlovák iskola igazgatónője tanította, a magyar osztályosokat a magyar iskola
igazgatónője.

Ezt az angol kört ebben az iskolaévben
kihagytuk, mivel a magyar osztályban csak
egy iskola előtti gyerek van, akivel nem fog
egyedül foglalkozni az igazgatónő – így nem
indítottunk a szlovák osztályosoknak sem
angol kört. Természetesen ebbe a szülők is
beleegyeztek.
8.
Nálunk a magyar óvodából magyar
iskolába mennek a gyerekek, szlovák óvodából
szlovák iskolába.
9.
A megszólítás egyforma szinten van.
A szülő nem a beíratkozásnál dönti el, milyen
nyelvű iskolába íratja gyermekét. A saját élettapasztalata szerint. Az a szülő, akinek nem sikerült megtanulnia szlovákul, igyekszik gyermekét szlovák iskolába beíratni, hogy ne legyen gyermekének olyan gondja, mint neki
volt vagy még van is. A körzeti iskolákba azok
íratják be gyermeküket, akik oda járnak munkába, megjegyzem: nagyon ritkán történik
ilyen.
10. Nálunk az együttműködés nagyon jó
szinten van: óvodánk épületében van két osztály, egyikben magyar nyelven folyik az oktatás, a másikban szlovák nyelven. Van közös
éttermünk, amelyben együtt tízóraizunk, ebédelünk és uzsonnázunk. Közös a mosdó, az illemhely, ahol együtt mosunk kezet, mossuk
a fogainkat. Közös az öltözőnk, ahol nemcsak a gyermekek vannak együtt, hanem a
szülők is. Udvarunk szintén közös, ahol a gyerekek együtt játszanak. Sétálni is együtt jár a
két osztály, még soha nem történt meg, hogy
az egyik osztály másfelé ment volna sétálni,
mint a másik. Közösen szervezünk minden
ünnepséget, akciót, kirándulást, versenyjátékokat, sporttevékenységeket, együtt nézünk
TV-t ebéd után – mindig azt a mesét nézzük
meg, amelyiket a gyerekek hozzák, legyen az
magyar, vagy szlovák, nekünk mindegy (kedvenc mesénk a vakond, vagy a farkas és nyuszi,
Pat és Mat – nem is beszélnek benne). Bábszínházat is közösen nézünk, az óvó nénik eljáts�szák magyarul is, szlovákul is. Az óvodánkba
szeretettel fogadjuk a magyar iskolásokat és
a szlovák iskolásokat is. Jó példa erre a közös
Karnevál, amelyet ebben az évben is a kultúrházban tartunk a két iskolával együtt.
Ebben az iskolai évben a legnagyobb sikerünk a Volkswagen pályázat megnyerése volt.
A Nyitrai kerületben mi voltunk az egyetlen
intézmény, amelyik nyert. Az 1 900,- €-t közlekedési pálya építésére kaptuk. Községi hivatalunknak köszönhetjük a pálya elkészítését.

Most sikerült az óvodaudvaron új hintát,
csúszdát vásárolni szülők, szponzorok segítségével.
Az épület 2005-ben volt felújítva EU-s támogatásból – polgármesterünknek köszönhetjük. Szeretnénk a jövőben kicserélni a bútorokat, új segédeszközöket szeretnénk vásárolni.
Gondjaink is vannak. Egy roma gyerekünk
van, aki piszkosan, tetvesen jár oviba…. A legnagyobb gondunk, hogy ebben az iskolaévben
csak egy gyerek megy iskolába a magyar osztályból, tavaly 7 ment. (A szlovák osztályból 6
megy, tavaly 5 ment – a szülők mind szlovák
iskolába jártak, vagy nem is tudnak magyarul).
Jövőre 6 nagycsoportos lesz a magyar osztályban – magyar iskolába is fognak menni
– ez egy kicsit megnyugtat.
11. Egyszer egy magyar osztályos szülő
azt mondta, neki nagyon tetszik, hogy a két
leánya ilyen természetes helyzetekben/környezetben tanul szlovákul. Ez így is van, sokszor elnézem az udvaron a gyerekeket: a magyarosztályos játszik a szlovák osztályossal
és ahogy beszélnek, azt nehéz leírni, de megértik egymást. Könnyen tanulnak egymástól,
és főleg a három-négy éveseknek nem akadály
a nyelv. Minél idősebb a gyerek, annál jobban
szégyelli magát, ha valamit rosszul mond. De
nálunk szabály az, hogy nem nevetjük ki a másikat. Volt olyan kisfiú a szlovák osztályban,
aki nem akart leülni magyar gyerek mellé – két
év múlva azzal dicsekedett mindenkinek, hogy
megtanult magyarul a magyar osztályosoktól.
Ezt csak azért írtam le, mert 18 éve
a Vágkirályfai Óvodában dolgozom. A
Vágsellyei járásban csak a mi óvodánk maradt közös igazgatóság alatt, nekünk soha nem
voltak nemzetiségi problémáink. Mindig a
gyerekek voltak a példaképünk, nekünk, alkalmazottaknak és a szülőknek is egyaránt – ha a
gyerekek meg tudják érteni egymást, miért ne
tudnánk mi, felnőttek is megérteni egymást.
Nagyon sok szülő szeretné szlovák osztályba beíratni gyermekét azzal az indokkal,
hogy majd iskolába úgyis magyarba fog járni,
de helyszűke miatt ez sokszor lehetetlen, ilyen
esetben sikerül meggyőznöm a szülőket, hogy
a magyar osztályban is kötelezően tanulnak a
gyerekek szlovákul – ezért gondolom, hogy a
problémát ott kellene keresni és hatékony megoldást találni, hogy az óvodákban sajátítsák el
a gyerekek a szlovák nyelv alapjait – nem pedig
az iskolai beíratkozásnál.
Vadkerti Erzsébet, igazgatónő
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Albári Óvoda
1.
Az óvodánk egy vegyes csoporttal működik, melyet
ebben az évben 15 gyermek látogat.
2.
Az óvoda fenntartója a helyi, Albári Községi Hivatal,
intézményünk magyar igazgatóságú.
3.

Mi vagyunk az egyetlen óvoda a településen

4.
Általában magyar gyerekek látogatják az óvodát,
voltak évek, mikor szlovák gyerekek is jártak az óvodába
(olyan szülők gyermekei, akik ideköltöztek, de nem zavarta
őket , hogy a mi óvodánk magyar tanítási nyelvű).
5.
Nincs szlovák nyelvű csoportunk, nincs is annyi
gyermek a faluban, hogy lehessen.
6.
Három gyereket várunk a 2014-es beíratások alkalmával – ők mindannyian magyar nemzetiségűek.
7.
Mivel kis község vagyunk, meghívókat küldünk a
szülőknek, akár a beíratásra, akár egy-egy rendezvényünkre
vagy nyitott napra, amikor meglátogathatnak minket és beletekinthetnek az óvoda életébe.
8.
Változó, most például minden gyermek magyar iskolába megy, jövőre egy gyermek szlovákba, a többi magyarba.
9.
A gyerekeket általában 90%-ban a helyi iskolába
íratják, ennek ellenére az együttműködésünk nem a legjobb.
10. A szülőkkel és környezettel való együttműködése az
óvodának jó. Az épület kívül-belül fel lett újítva (ablakcsere,
parketta, csempézés) ezt mind a községi hivatal rendezte. A
belső felszereltségét a lehetőségeinkhez mérten újítjuk. A környezet megfelelő a gyermekek részére.
11. Az óvodai munkát segítik a megfelelő segédeszközök és munkafüzetek, amelyekkel fejleszteni tudjuk a gyerekek gondolkodását, kézügyességét, mozgáskészségét stb.
Szeretném megjegyezni azt, miért nem annyira jó a kapcsolat az óvoda és iskola között: van, mikor egy iskoláskorú
gyermek a mi véleményünk szerint (megjegyzem, a pszichológus szerint is) még nem iskolaérett, ennek ellenére a helybéli iskola rábeszéli a szülőt, hogy adja be gyermekét iskolába
(nézve a létszámot). Ezzel semmibe veszik véleményünket,
holott 3 évig, míg a gyermek ide járt – úgy vélem – képesek
voltunk a gyermek érdekeit nézve, a pszichológussal együttműködve megállapítani a gyerek képességeit, hiányosságait.
A programok, amelyeket a gyerekeknek és szülőknek egyaránt szervezünk, a Mikulás ünnepély, melyet megtartunk
az óvodában is és a polgármester kérésére a faluban is fellépünk egy kis műsorral. A helyi vöröskereszt is minden évben
megkér minket és az iskolát is, hogy az évzáró ünnepélyen
lépjünk fel a gyerekekkel.
Minden évben tartunk nyitott napot az óvodában, amikor
a szülők és a leendő kis ovisok is megnézhetik munkánkat,
hívjuk őket az álarcos bálba is. Anyák napi műsort készítünk a
szülőknek. Minden évben szervezünk közös kirándulást a szü-
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lőkkel: szeptemberben a szülői értekezleten beszéljük meg,
hogy hova is megyünk az adott évben.
Március 15-e alkalmából a helyi temetőben szintén kis emlékműsorral lépünk fel az iskolával együtt.
Néhány évvel ezelőtt voltak közös programjaink, az iskolával együtt szerveztük az álarcosbált is, aztán később már
csak a nagycsoportosokat hívták át az iskolába, ami most is
így működik.
Bábszínház is ellátogat az óvodába évente 2-szer, amelyre
meghívjuk az iskolásokat is, de ebben az évben már nem tartanak igényt a meghívásunkra, így kicsit nekünk is nehezebb,
ugyanis nem mindegy, hogy 15 gyerek fizeti vagy 30 az ös�szeget, amit a fellépők kérnek a műsorért.
Kevická Andrea

Alsószeli Óvoda
1.
Óvodánk 2 csoporttal működik. A 2,5–4 éves gyerekek korcsoportjában 18, az 5–6 éves gyerekek korcsoportjában
17 gyerek van. Jelenleg 1 gyerek 3 éven aluli.
2.
Az óvoda fenntartója az Alsószeli Községi Hivatal. Az
óvoda önálló magyar igazgatósággal működik
3.
Van szlovák nyelvű óvoda is, de egymástól függetlenül,
külön épületben helyezkednek el az intézmények.
4.
Többnyire nemzetiségük alapján járatják gyermekeiket
az intézményekbe, de egy-egy kivételes eset is előfordul (a mi
óvodánkat is látogatják szlovák nemzetiségű gyerekek).
7.
Rendelkezünk beiratkozási programmal, igyekszünk
nyitottak lenni a szülők felé, akik bepillanthatnak az óvoda életébe különféle alkalmakkor: a nyílt napok, beiratkozás alkalmával, húsvéti és karácsonyi ünnepek előtt vásárt vagy kézműves foglalkozásokat szervezünk, az álarcosbált és az évzáró
ünnepséget nyilvános helyen, a kultúrházban tartjuk, hogy részt
tudjanak venni minél többen.
8.
Csak magyar iskolába mennek óvodánkból a gyerekek.
9.
Az alapiskolával jó kapcsolatunk van, az iskola vállalja
fel a beiratkozást, ugyanis egy régi hagyományt ápolva, az iskolások egy csoportja ,,Balázsolással ” elmegy meghívni minden iskolaköteles gyereket a beiratkozásra.
10. Megragadunk minden alkalmat, hogy az óvoda életét
bemutathassuk, a szülők bizalommal legyenek irántunk, hogy
a ránk bízott gyerekek a mi óvodánkban megkapják a megfelelő gondoskodást. Minden tevékenységünkkel arra törekszünk,
hogy a ránk bízott gyermekek részére jól szervezett közösséget
tudjunk teremteni, ahol megtanulnak a világban eligazodni, nyitottak, derűsek, kiegyensúlyozottak, az iskolában helytálló gyermekek legyenek. A helyi nevelési programunk a ,,Varázslatos
természet” nevet kapta, melyben kiemelt hangsúlyt fordítunk
a természet és a környezet védelmére, szeretetére, az egészség
megóvására. Fontosnak tartjuk, hogy már az óvodáskorban
megismertessük gyermekeinkkel szülőföldünk, konkrétan falunk kultúráját, néphagyományát, a falusi élet jellegzetességeit,
hogy már gyermekkoruktól kötődjenek szülőfalujukhoz és anyanyelvük megtartásához.

Gerhart Ildikó, igazgatónő
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Pedagógusfórum n Óvodai körkép

Diószegi Óvoda

–
a legmodernebb elméletek eredményeire támaszkodva
érvényesítjük a Lépésről Lépésre módszer megfelelő elemeit;
–
a ma nemzedékének egyik fontos kötelessége, hogy
a néphagyományokon alapuló népszokások értékeit, kincseit
megőrizze a jövő számára. Óvodánk ezen a területen is megteszi az első helyes lépéseket;
–

1. Egy osztályunkban, vegyes korcsoportban 24 gyermek
van besorolva. Ezt a létszámot évente tartjuk. Két-három
gyermek közülük még nem töltötte be harmadik életévét.
2. Az intézmény fenntartója Diószeg Város Önkormányzata. Óvodánk  a Petőfi Sándor Alapiskola szerves részeként
működik az Ábrahámi utcai iskola mellett lévő, atipikus épületben.
3. Településünkön még egy 4 osztályos (csoportos) és
egy 2 osztályos szlovák nyelvű óvoda is működik.
4. A szlovák nyelvű óvodát több magyar gyermek látogatja, de óvodánkban is van minden évben legalább egy
szlovák nemzetiségű gyermek.
6.
A 2014-es évben kb. 8–9 gyermeket fognak az óvodánkba beíratni, ezek mind magyar nemzetiségűek, mivel többnyire a volt óvodásaink testvérkéi.
7.
Játékos tanulásunk, oktató-nevelési  módszereink jellemzői gyermekszemélyiség- és tevékenység-központúság, a
Lépésről Lépésre reformpedagógia hasznosítása, Óvodánk
profilja már több éven keresztül „Régiónk néphagyományaival
közös játékra lelni” hagyományápoló projektünk érvényesítése.
Iskolarendszerünk tartalmi reformja változásokat hozott
óvodánkban is.
2008 nyarán született meg innovált iskolai oktató programunk a Táncolók Vidám Háza, amelyben az óvoda alapkövetelményei közül kiemelkedik a beszéd, az ének, a mozgás, a
szociális, érzelmi, etikai vonatkozás. Mindezek, mint fontos fejlesztési területek jelen vannak táncjátékainkban, legyen az néptánc, modern, ritmikus tánc vagy zenés mozgásos és relaxációs gyakorlatok. Gyermekeink nagyon szeretik művelni, és az
óvoda naponta ad erre lehetőséget. Az óvoda vegyes csoportjával szakképzett óvónők foglalkoznak
Az étkezés szervezését, az óvoda rendben tartását egy alkalmazott végzi. A csendes, vonzó, nyugodt környezet, tágas kerti
játékokkal ellátott udvar sok élményszerzésre ad lehetőséget.
Folyamatosan törekszünk arra, hogy a meglévő helyiségek
és berendezési tárgyak a lehető legjobban szolgálják a gyermek
fejlődését. A tevékenységközpontú csoportszobánk otthonos,
esztétikus, derűs hangulatot áraszt, az egész óvodánk az alkalmazottak egyéniségét és keze munkáját tükrözi. Kellemes színhatású textíliák, fali kollázsok, játékok, eszközök veszik körül a
gyerekeket. Bensőséges kuckók, sarkok, központok, galériák
csábítják őket elmélyült játékra, változatos tevékenységre.
Minden évben hangsúlyt fektetünk óvodánk küldetésére, kitűzött céljaink elérésére:
–
az egységes iskolai rendszer elválaszthatatlan része az
iskolai nevelést megelőző nevelő-oktató tevékenység az óvodában, amely a családi nevelés kiegészítője;
–
szakszerű nevelő-oktató programok nyújtása az óvodáskorú gyerekeknek az alapiskolába való belépésükig – szükségleteik, lehetőségeik, készségeik, érdeklődésük egybehangolásával – minden gyermek kulcsfontosságú kompetenciáinak
fejlesztésével;

a szülő és óvoda szoros együttműködése.

8. Településünkön magyar óvodából magyar iskolába
90 %-ban, illetve szlovák óvodából magyar iskolába 10%-ban
mennek a gyerekek.
9. Az együttműködés a helyi iskolával megfelelő szinten
működik.  Mivel az iskolával összevont óvoda vagyunk, együtt
szólítjuk meg a szülőket az iskolai beíratások alkalmával. Ennek
nagyon nagy figyelmet szentel egyforma szinten az óvoda is és
az iskola is a sokféle színes, aktuális rendezvénnyel, esemén�nyel a mostani és leendő óvodások, iskolások, szüleik és az érdeklődő nyilvánosság számára.
10. A helyi közösségben a közös sikerek, gondok terén nagyon jó az együttműködés a fenntartóval, intézményekkel, szervezetekkel és azokkal, akik tevékenyen részt vesznek az óvoda
életében. Az óvoda felszereltsége, az épület belső tere elégséges szinten van, de az épület külső fala tatarozást igényel stb.
11. Örömmel állíthatjuk, hogy óvodánk minden második
hónapban fontos teret ad közös rendezvényeknek, összejöveteleknek, amelyek pozitívan segítik a szülőkkel való együttműködést. A sokoldalú nevelő-oktató munkánk eddigi tapasztalatai, sikerei azt bizonyítják, hogy programjaink, aktivitásaink
gyermekeinket elégedetté teszik, örömet, biztonságérzetet, kényelmet, szociális ösztönzést nyújtanak.
Flaškár Karolina

Dunatőkési Óvoda
1. Az óvodánk egycsoportos – kicsi a falunk, 500 lakosú – bár az utóbbi években nagyon megszaporodtunk,
ezért az utolsó évben 3 évesnél fiatalabb gyereket már nem
tudunk felvenni (mivel ők 2-nek számítanak).
2. Az óvoda fenntartója a községi hivatal.
3. Nincs semmilyen más oktatási intézmény (iskola
sem) a faluban.
4. Előfordul, hogy szlovák óvodába íratnak néhány
gyereket – általában Dunaszerdahelyre.
5. Nincs szlovák óvodai csoportunk – még eddig nem
is igényelték.
6. 2014-ben 5 új gyereket írattak be hozzánk – 4 magyar és egy szlovák nemzetiségűt.

Óvodai körkép n Pedagógusfórum
7. A pedagógiai programunk a Mese-Vár címet kapta.
A fő hangsúlyt a népi hagyományok ápolására, a magyar
nyelv, irodalom megszerettetésére fektetjük. Hangsúlyt
fektetünk az iskolaérettség elérésére, a beiskolázás megkönnyítésére, felkészítő foglalkozásokat tartunk – fejlesztő
pedagógussal.
8. Magyar óvodánkból a gyerekek 90%-a megy magyar iskolába.
9. Jó viszonyt ápolunk a pozsonyeperjesi alapiskolával, a gyerekek 90%-a ide megy az óvoda után.Az iskolából minden évben meghívót küldenek az iskolaköteles
gyerekeknek, mesedélelőttre, bábszínházba hívnak bennünket.
10. Teljes mértékben a községi hivatalra vagyunk anyagilag utalva, Sajnos, nincs külön óvodaépületünk, jelenleg
a falu kultúrtermében van az óvoda berendezve, (régen az
egész épület az óvodáé volt), most a megnövekedett gye-

Felsőtúri Óvoda
1. Óvodánknak egy vegyes csoportja van, 20-as létszámmal. Két gyermek 2 éven aluli.
2.

Felsőtúr község az óvoda fenntartója.

3. Az óvoda saját, magyar igazgatósággal rendelkezik.
Nincs másik óvoda községünkben.
4. A magyar óvodánkat 50%-os arányban látogatják
szlovák gyermekek.
5.
Mivel egy falusi óvodában gyermekből sosem elég,
éppen ezért mi sem tettünk különbséget szlovák és magyar
anyanyelvű gyermek között. Óvodánkban két nyelven folyik
az egész napos nevelés és oktatás. Ezáltal senki sincs megrövidítve, sőt véleményem szerint csakis gazdagítva vannak
óvodánk gyermekei. Tapasztalatból mondhatom, hogy a magyar gyermekeink gond nélkül, játékosan sajátítják el a szlovák
nyelvet és ugyanez érvényes fordítva is.
6.

Körülbelül 2–3 gyerekre számítunk.

7. Az óvodánk profilja az environmentális nevelés, mivel
falunkat minden oldalról természet veszi körül. Van erdőnk, patakunk, hegyoldalunk, rétünk, mely segítségével egészséges és
természetbarát gyermekeket igyekszünk nevelni. Az óvodai oktatási programunk viszont a mesékre épül, ahol a mesevilágon
keresztül, a mesefigurák segítségével fejlesztjük a gyermekek ismereteit, tudását, kiejtését, mozgáskultúráját, érzelmeiket stb.
8. Négy iskoláskorú gyermekünk van jelenleg, ebből
3 magyar nyelvű, egy pedig szlovák nyelvű iskolába megy.
9. Minden iskola érdeklődik a jövendőbeli diákok iránt,
de főleg a magyar nyelvű állami alapiskola.
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reklétszám miatt kezd kicsit szűkös lenni a hely. Az új óvodaépületnek egyelőre még csak az alapja van lerakva
A szülőkkel jó a viszonyunk, óvodabált szervezünk közösen, a befolyt összegből újítunk, vásárolunk. Segítenek a
festésben, a javításoknál is.
A falu vállalkozói a bálhoz szoktak hozzájárulni tombola formájában, esetleg a gyerekeknek mikuláscsomagot,
kisebb ajándékokat szoktak adni. Pályázatokon veszünk
részt – általában a Bethlen Alap és a Rákóczi Szövetség pályázatait célozzuk meg, utoljára a Csodasarok című versenyben nyertünk.
11. Szívesen cserélnénk tapasztalatot hasonló helyzetben lévő intézményekkel, örülnénk néhány továbbképzésnek, melyek a kreditgyűjtésben segítenének. Az új ötletek, tapasztalatok mindig jól jönnek a pedagógiai munkával kapcsolatban.
Petrovits Éva

10. Óvodánk jó együttműködésben van a községi hivatal
alkalmazottaival, a falu boltjainak tulajdonosaival, dolgozóival,
valamint a szülőkkel. Fontos megemlítenem, hogy a falu lakosai is készségesek az óvoda érdekében cselekedni. Példa legyen erre, hogy a tavalyi év nyarán ablakcsere volt az óvodán,
ahol rengeteg önkéntes besegített a munkálatokba. Igyekszünk lehetőségeink és a falu lehetőségei szerint bővíteni taneszközeinket, játékainkat, újítani berendezésünket, használati
tárgyainkat.
11. Ami nagyon fontos lenne: egy logopédus és egy gyermekpszichológus rendszeres látogatása legalább heti egy alkalommal. Sajnos, óvodánknak nincsen ilyenre lehetősége.
Van szülő, aki egyénileg hordja gyermekét logopédushoz,
vagy pszichológushoz, de az tényleg csak 1–2 gyermek. Pedig,
sajnos, lassan nincs tiszta beszédű gyermek az óvodában, és
ami még szomorúbb, hogy a szülőt sem zavarja ez az állapot.
Szükség lenne magyar segédeszközökre, főleg olyanokra, amelyek anyanyelvünkkel függnek össze. Hanganyagok, szlovákiai
magyar munkafüzetek, didaktikai eszközök, melyeket segédanyagként kaphatnánk, nem pedig drága pénzekért. Szívesen
vennénk magyar gyermekelőadásokat, színházi előadásra is elmennénk, mely a kis falusi polgár számára árban is elérhető és
nem kell órákat utazni érte. Mindezeket a hiányosságokat leszámítva, mi mégis azon vagyunk, hogy ezeket kiküszöböljük
és tudásunk, képességeink, lehetőségeink szerint a legjobbat
adjuk gyermekeinknek. Épp ezért vagyunk néha mi magunk
is logopédusok, pszichológusok, kirándulásszervezők, műsort
magunk előadók, tanácsadók, színészek, művészek, táncoktatók, anyák, mivel ez a hivatásunk – és ettől szép.
Röman Silvia, az óvoda igazgatója
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Pedagógusfórum n Stafétabot

A tetteknek legyen logikája
A SZMÍT által 2009-ben kiadott
Szlovákiai magyar írók arcképcsarnoka című albumban Bárczi Zsófia
író, irodalomkritikus és irodalomtörténész adatai között – nem tudom,
mi okból – az is fel van tüntetve, hogy
Kovács Magda lánya. Gondolkodtam
rajta, előny vagy hátrány lehet-e az,
ha feltételezzük, egy ifjú irodalmár,
mielőtt világgá ment volna, nemcsak
hamuban sült pogácsát kapott a tarisznyájába. Tegyük hozzá még azt
is, hogy Zsófi édesapja, Bárczi István
is költő volt, mégpedig jó költő. Ráadásul mindkét szülője főállású pedagógus (is) volt.
− Információim szerint szülőváro
sodban, Tornalján jártál alapiskolába,
amelyben édesapád is a tantestület
tagja volt. Neked ez jó, vagy kissé kel
lemetlen volt?
− Tulajdonképpen nem érzékeltem
akkoriban ebből túl sokat, természetes
volt. Ugyanúgy kaptam büntetést és
rossz jegyeket, mint azok az osztálytársaim, akiknek az édesapjuk nem tanított
ott. Talán annyi volt a különbség, hogy
bármit csináltam az iskolában, azonnal
megtudták a szüleim. A tanáraimat általában szerettem, az osztályfőnökünket,
Tamás Lászlónét pedig különösen is.
− Az sem volt titok, hogy az írók és
a képzőművészek némelyike jó barát
ságban állt a szüleiddel. Ha így igaz,
milyen élményeid voltak (vannak)
velük kapcsolatban?
− Jók is, rosszak is, ahogy egy gyereknek általában vegyes élményei vannak
a felnőttekkel. Attól, hogy valaki jó költő
vagy jó festő, nem szükségszerűen jó
ember is. Lázár Ervin és Vathy Zsuzsa
például szerethető felnőttek voltak.
Nyilván az is belejátszott ebbe, hogy
volt egy velem egyidős lányuk, Fruzsina,
akivel az évek folyamán összenőttünk.
S bár most már nem találkozunk olyan
gyakran, mindmáig barátok vagyunk.

− Emlékszem, édesanyád téged is
beleszőtt a meséibe. Ezt hogyan élted
meg?
− Egy időben fűnek-fának meg kellett
mutatnom, hogy tényleg tudom göndöríteni a nagylábujjamat. Tizenévesen már
kevésbé lelkesen tettem.
− Ha nem tévedek, Tornalján is
volt gimnázium, miért, hogy te mégis
Kassán végezted el?
− Sok oka volt, de leginkább talán a
kíváncsiság. Sokáig idegennek éreztem

magam Kassán, és inkább a kollégiumot szerettem, mint az iskolát, de kb.
harmadikra mindannyian hozzáedződtünk a gimnázium sajátos világához és
értékrendjéhez. Szerettem a tanáraimat,
azokat is, akiknek az órái nem érdekeltek.
Nagyon sokat köszönhetek nekik. Lényegében nem az számít igazán, hogy tárgyi
értelemben mit tanítottak, hanem az emberi magatartásuk. Volt a tetteiknek logikája, és egyfajta – nagyon jó értelemben
vett – kiszámíthatóság jellemezte az egész
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iskolát. Vagyis nagyjából tudni lehetett,
hogy milyen viselkedés mit von maga
után. A fizikatanáromat, Diószeghy Árpádot nagyon szerettem. Egyszer fél év
alatt két jegyet javítottam nála fizikából,
csak mert nem volt hajlandó beírni az
ötöst a csapnivaló feleleteimre. Így kénytelen voltam megtanulni az anyagot.
− Ennek ellenére mégsem fizika
szakos tanár lett belőled.
− A legjobban mindig olvasni szerettem, ezért olyan pályát akartam választani, amiről akkor azt gondoltam,
hogy igényli és lehetővé teszi a folyamatos olvasást. Így hát a magyar nyelv
és irodalom mellett döntöttem, s ezzel
együtt ének-zene szakos tanári oklevelet szereztem Nyitrán. Nyitrai tanáraim
közül Szeberényi Zoltán állt hozzám a
legközelebb. Előadásai legendásak voltak
a diákok körében. Már második évfolyamtól készültünk rá, hogy negyedikben
a 20. század irodalmát majd nála hallgathatjuk. Bármiről beszélt is, mindent meg
tudott szerettetni velünk. Máig emlékszem arra, amikor Karinthy egyik versét
olvasta fel nekünk, utána a fél évfolyam
nyomban nekiállt Karinthy-verseket olvasni.
− Ahogy múlik az idő, az ember
életéből egyre több minden messzire
kerül.
− Így igaz. Nekem leginkább a Sajó
partja és a Baglyos – a város fölötti
dombos erdő – az a két vonatkozási pont
Tornalján, amely mindmáig a „rendes táj”
keretét alkotja számomra. Érsekújvárott
lakom, ahol a dombok és az erdő hiányát
volt a legnehezebb megszokni – eleinte.
Az egész gömöri tájban, úgy érzem, van
valami lélegzetelállító, meglepő és titokzatos.
− Tehát Érsekújváron laksz, de mint
tudjuk, Nyitrán, a magyar tanszék ok
tatója vagy. Ez miért alakult így?
− Azért, mert Nyitrán tanársegédre
volt szükség, hát jelentkeztem. Eleinte a
20. századi, majd a régi magyar irodalmat
tanítottam, egy ideje pedig a 19. század
irodalmát. Mindig azt, amire szükség
volt. Ezek a vargabetűk nem okvetlenül
tesznek jót az ember szakmai előmenetelének. Tanárként azonban nagy hasznát
látom e tapasztalatoknak.
Tanulmányaim befejezése után egy
ideig, párhuzamosan az egyetemi tanársegédkezéssel, karvezető is voltam
Nagymácsédon, ahol egy felnőtt- és egy
gyerekkórust is vezettem. Nagyon sze-

rettem a kórusaimat. A karének lényegében az egymásra való odafigyelésről
és az összpontosítási készségről szól. A
karnagy fő feladata, hogy abban a másfél
órában, amit együtt töltenek elérje, hogy
a kórustagok maximálisan jelen legyenek, és rövid időre felfüggesszék a
hétköznapi énjüket. Minden próba, ha jól
sikerül, igazi ünnep tud lenni. Mikor abbahagytam a karvezetést, még évekig nagyon hiányzott.
− A 2012-es Irodalmi Szemlében
megjelent tanulmányod alapján nekem
úgy tűnik, mintha módszertannal is
foglalkoznál, vagy csak felkarolod a
módszertanosokat?
− Jómagam nem vagyok módszertanos, viszont a tanszékünk doktori
programja módszertani jellegű, s ezért
olyan fiatal kollégákkal vagyunk körülvéve, akik nemcsak lelkesek, hanem képzettek is a módszertan terén. Az oktatás
pedig mindannyiunk szívügye. Régóta
terveztük, hogy valamilyen formában
megpróbáljuk átforgathatóvá tenni az aktuális irodalmi ismereteket a közép- és
alapiskolák számára, a tantervreform
nyomán megjelenő új tankönyvek csak
megerősítették ebbéli elhatározásunkat.
Eredetileg módszertani füzeteket terveztünk, de ekkoriban vette át Tóth László
a Szemlét, és felajánlotta, hogy teret biztosít a sorozatnak.
− Egyetemi oktatóként kellett, hogy
tudományos fokozatot (PhD) szerezzél.
Miből írtad az értekezésedet?
− Mécs László lírai beszédmódja volt
a disszertációm témája. Érdekes kutatási
terület volt, különösen a költő hagyatékának az áttekintése.
− Írják rólad, hogy a Sambucus Iro
dalomtudományi Társaság egyik ala
pító tagja voltál. Mit foglalt magába ez
a megnevezés?
− Volt egy baráti társaság, akik történetesen irodalmárok is voltak egyben.
Vagy fordítva: nagyjából egy generáció
voltunk, mindannyian irodalommal foglalkoztunk valamilyen formában, és történetesen egy baráti körbe is tartoztunk.
Szinte magától adódott egy társaság létrehozásának a gondolata. Johannes
Sambucus, másként Zsámboki János, felvidéki (nagyszombati) származású humanista író és tudós nevének felvételét,
ha jól emlékszem, Csehy Zoltán javasolta. A Sambucus név egyszerre fejezte
ki a társaság felvidéki kötődését és tagjainak szerteágazó tevékenységét.

− Hogyan tudod összehangolni
szépírói, irodalomelméleti, -történészi,
előadói (tanári) munkásságodat?
− Eg yre nehezebb en. Nag yon
megnövekedett az adminisztrációs feladatok súlya, van olyan nap, hogy másra
nem is jut idő.
− Számodra tán inkább azóta, hogy
te lettél a Konstantin Filozófus Egyetem
Közép-európai Tanulmányok Karának
dékánhelyettese. Ezért is kérdezem
tőled, milyennek látod az egykori és a
mai diákéletet Nyitrán? Ki(k)nek tudod
(tudjátok) átadni a stafétabotot?
– Tanszékünkön nagyon széleskörű
tevékenység folyik. Az oktatáson, konferenciákra járáson, publikáláson kívül
szinte minden kolléga felvállal valamilyen többlettevékenységet is; irodalmi és
helyesírási versenyeket szervezünk a középiskolás diákoknak, szónokversenyt,
Szép magyar beszéd versenyt, mesemondó és szavalóversenyt a saját hallgatóinknak. Sokáig tartottunk (karácsony
előtt) egy úgynevezett anyanyelvi napot
is a közeli kisiskolák tanulóinak, ezt a hagyományt idén ősszel, kissé megváltozott köntösben, felújították a kollégák.
Hallgatóink rendszeresen fellépnek a kari
rendezvényeken. Mivel az utóbbi pár
évben megsokszorozódott a tanszéki és
kari rendezvények száma, ezért a szervezésbe és a lebonyolításba is bevonjuk a
diákjainkat. A közös munka mindig nagy
élmény. A kar webmagazinjába is bedolgoznak a hallgatóink, szóval egy nagyon
szélesen értelmezett tehetséggondozás
folyik az intézményben.
Az egykori és mai diákélet között
talán abban látom a különbséget, hogy
most nagyobb az átjárhatóság a két
szféra, a diákélet és az oktatás között. Íróolvasó találkozók, vendégelőadások az én
időmben pl. szinte kizárólag az Akadémiai esték keretében valósulhattak meg,
most viszont eleve beletervezzük a szemeszterünkbe a vendégelőadásokat és az
író-olvasó találkozókat.
Azt is megkérdeztem Bárczi Zsófiától,
hogy sokoldalú tevékenységéért eddig milyen elismerésekben részesült, mire azt felelte, ha lehet, e témát inkább hagyjuk ki
a beszélgetésünkből. Ám annyit mégis engedjen meg nekem, hogy legalább a Katedra-díját megemlítsem, amellyel az
eredményes pedagógiai munkájáért jutalmazták meg.
Csicsay Alajos
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A

Martosi

Református
Alapiskola
A Martosi Református Egyházközség
által alapított, alsó tagozatos kisiskola
1999-ben nyitotta meg kapuit. Az iskola
felvállalta Martos gazdag népi hagyományainak ápolását, és minden évben megrendezi nagy sikerrel a Gyermekek Kistérségi Folklórtalálkozóját, melyen évente
több mint 200 gyermek vesz részt.
A tanítás jelenleg két összevont osztályban, 1–4. évfolyamban folyik. Az idei
tanévben 18 gyermek tanul iskolánkban.
Martosról és a környező községekből
(Agyagos, Vágfüzes, Ímely) érkeznek tanulóink.
Régi közegben, új módszerekkel adjuk
meg azt a többletet, amit a református iskola jelent az oktatáson és nevelésen felül.
Iskolánk programja elfogadja, természetesnek tartja, hogy minden gyerek
más és más, egy önálló személyiség. Teret
biztosítunk a tevékenységek széles palettájának, a játéknak és a munkának is,
amelyben bárki lehet eredményes és a közösség hasznos tagja.
Célunk, hogy a kisiskolások saját lehetőségeiknek megfelelően minél optimálisabb szintre juthassanak egyéni fejlődési
ütemük figyelembevételével.

QQ Guttmann Márk

Témaheteket tartunk , interaktív
táblát használunk és lapbookokat készítünk. A legutóbbi témahetünkről a http://
reformata.sk/mutat/959/ honlapon is tájékozódhattak az olvasók: a hosszú téli
szünidő után LEGO témahetet tartottunk,
hogy játékosan tanuljunk. Sok gyermek
kedvenc játéka a legó. Ezzel a játékkal számoltunk, tanultunk szlovákul és még a helyesírást is gyakoroltuk. A kockák segítségével átismételtük a színeket szlovákul és
angolul is, de ugyanígy a számokat is. Ezután négy különböző színnel jelöltük az
évszakokat, a legókra pedig ráírtuk a hónapok neveit. Ezeket ezután játszva sorba
rendeztük naptári év, illetve iskolai év szerint. Megismertük a legó történetét, megtanultuk, hogy hol találhatóak a világon
legógyárak. Bővültek a mértani ismeretek is, hiszen a gyerekek megtanulták
a négyzet és a kocka közti különbséget.
Sárosdi Virág által szerkesztett lapbookot
készítettünk el a gyerekekkel, melyre a
www. gyereketeto.hu oldalon találtunk rá.
(A lapbook olyan könyvet jelent, amelyet
a gyermek maga készít el egy adott témakörben, sablonok segítségével. Miközben
elkészül a lapbook, már meg is tanulja a

QQ Hagyományőrzés

témakör legfontosabb részeit.) A lecke
egy-egy fontosabb részét sablonok segítségével dolgoztuk fel. Miközben elkészült
a lapbook, a tanulók már el is sajátitották
a témakör legfontosabb részeit. Emellett
még kvíz is volt, készültek legóból járművek, épületek és dinók is. Miközben jót
játszottunk, önfeledten nevettünk. A gyermekek pedig észre sem vették, hogy milyen sokat tanultak, mennyi feladatot oldottak meg. Igazi csapatot sikerült így verbuválnunk a tanulókból, akik szeretnek iskolába járni, érdeklődőek és elfogadóak is.
A közösségfejlesztés kiemelt nevelési
feladat, hiszen a gyerekek mindig valamilyen közösség (család, iskola, gyülekezet
stb.) tagjai. A közösségek alakítását szolgálják az évnyitó projekthetek, az évzáró
rendezvények, a kirándulások, színház- és
múzeumlátogatások, nyári táborok, fellépések és a néptánc.
Fontos számunkra a hagyományok őrzése és ápolása. Aktívan bekapcsolódunk
a falu életébe.
Rendszeresen részt veszünk az Ipolyi
Arnold Népmesemondó Versenyen,
ahol tavaly országos első helyezést ért el
Endrédi Orsolya, 4. évfolyamos tanulónk.
Előtte való években, pedig Guttmann
Márk lett szintén első, illetve 2. helyezett.
A Pislákoló mécses vers- és prózamondó versenyen Krekács Viktória végzett a harmadik helyen.
Részt vettünk a Tompa Mihály Vers és
Prózamondó Versenyen, ahol a járási fordulóban szép eredményeket értünk el.
A Komáromi Református Egyházmegye XI. Bibliaismereti Versenyén a 2. évfolyam tanulóiból álló csapat, név szerint:
Jóba Kristóf, Pauko Lacika, Krekács Viktória és György Dominik 3. helyezett lett.
Az Ógyallán megrendezett karácsonyváró kötészeti versenyen mindig tanulóink
nyerik el a legkreatívabb dísz kategóriát,
illetve dobogós helyen végeznek. Idén me-

QQ Endrédi Orsolya
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QQ A múzeum előtt
részen beneveztünk a Karván megrendezett kötészeti versenybe is, melyet a felső
tagozatos tanulóknak rendeznek. Elfogulatlanul állíthatom, hogy nem látszódott
meg tanulóink munkáin, hogy még csak a
3. évfolyamba járnak. Sok dicséretet, szeretetet kaptunk a szervezőktől, akik még
különdíjban is részesítették a talpraesett
pici csapatot: György Rebekát, Szénási
Katát és Lipták Sára Viktóriát.
Nagyon sok tehetségesen rajzoló
gyermekünk is van, akikkel sok versenyfelhívásnak tettünk eleget. Legnagyobb sikert Szénási Kata érte el, aki egy
interneten meghirdetett rajzversenyen
a 2. helyen végzett.

QQ Fontos ragaszkodnunk gyökereinkhez
Fenntartónk, a martosi református
gyülekezet minden évben jótékonysági
bált is szervez az iskola támogatására.
Minden pályázati lehetőséget megragadunk, hogy pótolni tudjuk a költségvetési hiányt, illetve szeretnénk, ha annak
ellenére, hogy „kicsi iskola” vagyunk, tanulóinknak ugyanolyan lehetőségeik lennének, mint egy „nagy iskolában”. Így tudtunk például viseleteket varratni a gyerekeknek, lett paravánunk, bábjaink,
interaktív táblánk, sok-sok fejlesztő könyvünk és munkafüzetünk. Karácsonykor
minden gyermek könyvet kapott, szintén
egy sikeres pályázatnak köszönhetően.

Hanvai Óvoda
1. A hanvai magyar tanítási nyelvű óvodánk egy heterogén
csoporttal, benne 21 gyermekkel működik. Három éven aluli gyermekek nincsenek, de voltak évek, amikor jártak.
2. Óvodánk fenntartója a helyi községi hivatal, önálló igazgatósággal működünk.
3. Településünkön nincs másik óvoda.
4. Magyar tanítási nyelvű óvodánkat általában 8–10 évente
szokta egy szlovák gyermek látogatni.
5. Szlovák nyelvű óvodát nem hozunk létre, nincs, aki ezt szorgalmazná.
6. A 2014/2015-ös tanévre 21 beíratott gyermekünk lesz,
ebből mind magyar nemzetiségű.
7. Saját profillal óvodánk nem rendelkezik, mi a kommunikációra fektetünk nagy hangsúlyt.
8. A mi településünkről magyar óvodából magyar iskolába
mennek, kivétel 8–10 évente az az egy szlovák gyermek, aki szlovák
iskolába megy.
9. A helyi általános iskolával kitűnően együttműködünk,
rendszeresen látogatjuk egymást, közös programokat szervezünk
és jókat nevetünk. Óvodánkat a Bethlen Gábor „Szülőföldön ma-

Amit pedig nem tudunk megoldani
pályázatok útján, igyekszünk leleményességgel. Minden évben egy teli konténer
papírt gyűjtenek a faluban a tanulóink,
ebből a pénzből idén úszótanfolyamra
megyünk Komáromba, de így jutunk el
mindnyájan a színházba is.
Festői környezetben, a templom szomszédságában található a mi féltve őrzött,
pici iskolánk. Sokan, sokat fáradoznak
azért, hogy még vagyunk és reménység
szerint leszünk is. Hálásak vagyunk
minden segítségért, támogatásért és lehetőségért. Isten szeretetét és gondviselését
naponta tapasztaljuk.
Lipták Mónika, az iskola megbízott igazgatója

gyarul“ ösztöndíj pályázattal támogatja, a Rákóczi Szövetség pedig
karácsonyi csomagokban részesíti gyermekeinket.
10. Óvodánk kitűnő felszereltséggel, az EU normáknak megfelelő játékokkal, segédeszközökkel, munkafüzetekkel, pedagógus- és
gyermekkönyvtárral rendelkezik. Kitűnő az együttműködésünk a
helyi polgármesteri hivatallal, minden műsorunkra meghívjuk a hivatal embereit, a szülőket, rokonokat, falubelieket. Nyílvános műsorokat tartunk a helyi kultúrotthonban, a helyi öregotthonban, óvodánkban, sőt egyházi rendezvényeken is részt veszünk. Az óvoda
épülete elfogadható állapotban van, egyedül az óvoda illemhelye
(wc, mosdó) van lerobbanva, felújításra szorul már évek óta. Néhány ezer eurós költségvetésből be lehetne biztosítani a felújítását,
hogy higéniailag elfogadható állapotba kerüljön.
11. A mi óvodánkban, a mindennapi ötletesség mellett, az
óvónők személyisége, magabiztossága, szeretete és kedvessége biztosítja a leghatékonyabb munkát. Rendszeres átképzéseken vesznek
részt az óvónők, hogy ezzel is nagyobb felkészültségre tegyenek
szert és ez által a gyakorlatban is kamatoztassák tudásukat az iskolába lépő gyermekek felkészítése során.
A Pedagógusszövetség felé egy kéréssel fordulnánk, hogy a magyar tanítási nyelvű óvodák részére magyar nyelven szervezzenek
továbbképzéseket, ha lehet akkreditáltakat.
Németh Valéria
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5. Óvodánk fennállása óta szlovák és magyar csoportokkal működik, tehát vegyes tanítási nyelvű óvodáról van szó

Jókai Óvoda
1. Óvodánk ötcsoportos, fennállása óta szlovák és magyar csoportokkal működik. Ebből háromban szlovák, kettőben magyar nyelven folyik a nevelő-oktató munka. Nincsenek három éven aluli gyerekek.
2. Az óvoda fenntartója Jóka község. Mivel vegyes óvodáról van
szó, szlovák és magyar vezetőség alatt működik: az igazgató a szlovák, a
helyettes a magyar nagycsoportban dolgozik.
3. A településen nincs másik óvoda.
4. A gyerekek létszáma az idei tanévben a következő:
* magyar nagycsoport: 20
* magyar kiscsoport: 17
* szlovák nagycsoport: 21
* szlovák vegyes (4–5–6): 24
* szlovák kiscsoport: 17
A szlovák osztályokat 63 gyerek látogatja, ebből 10 gyermek magyar
nemzetiségű. A magyar nagycsoportba 2 szlovák nemzetiségű gyerek jár,
őket szlovák iskolába íratták be.

Királyhelmeci
Óvoda
1. Óvodánk második éve összevont
óvodaként működik, összesen 8 csoporttal.
Jelenleg 3 magyar és 5 szlovák nyelvű csoport működik. A csoportok létszáma változó, ugyanis a beiratkozások folyamán figyelembe vesszük az osztályok kapacitását, illetve a szülők kéréseit, hogy pl. a két
óvodai helyszín közül melyiket választják.
A gyerekek létszáma a csoportokban így
14-től 22-ig mozog. Az óvodát összesen 11
olyan gyermek látogatja, akik még nem töltötték be a 3 évet.
2. Óvodánk jogalanyi, melynek fenntartója Királyhelmec városa. Az óvoda vegyes,
vagyis szlovák és magyar nyelvű igazgatóság
vezetésével működik.
3. Királyhelmec városához tartozik Fejszés is, ahol szintén van egy tagóvodánk,
mely jelenleg nem üzemel a gyerekek kevés
létszáma, valamint a fenntartó elbírálása
alapján.

6. 2014. február 17-én volt beíratás az óvodába, az eredmény:
2 magyar osztályba 18 gyermeket írattak be.
7. A gyerekeket szeretetteljes légkör veszi körül, mely biztonságot
jelent számukra. Olyan nevelési stílust helyezünk előtérbe, amely a segítőkészséget, a pozitív dolgok észrevételét és kiemelését helyezi előtérbe a számonkérés, bírálat, negatív megkülönböztetés helyett. Nyitottak, kreatívak vagyunk, innovatív módszereket alkalmazunk. Az óvodapedagógusok rendszeresen képzik magukat szakmai téren. A gyerekek
számára érdekes aktivitásokat szervezünk (Töklámpások éjszakája, Mikulás, karácsony, farsang, gyermeknap, séta a Kis-Dunához, látogatás az
állatkertben, sportnapok, environmentális játékok stb.). Rendszeresen
vannak zene-, mese-, bábelőadások. A gyerekek különböző szakköröket
látogathatnak (német és angol nyelv, tánc- és hitoktatás). A szülőkkel
való együttműködés keretén belül olyan aktivitásokat szervezünk, amelyekbe ők is bekapcsolódhatnak.
8. Az idei iskolai évben a szlovák osztályokból 1 gyermeket írattak
magyar iskolába.
9. A helyi iskolákkal való együttműködés jó (iskolalátogatás, az iskolások látogatása az óvodában, közös programok és aktivitások).
10. Együttműködünk a helyi szervezetekkel: tűzoltó szervezet,
nyugdíjasok klubja, Csemadok. Óvodánk felszereltsége kitűnő (számítógépek, internet, interaktív táblák, a legújabb segédeszközök, udvari mászókák, két fedett játszópavilon). Az épület felújításra szorul: ablakcsere,
tető-helyreállítás, külső szigetelés.
Vidra Ildikó

4. Magyar nyelvű csoportjainkat nem látogatják szlovák gyerekek, viszont a szlovák csoportok gyerekeinek több mint 70%-a magyar
anyanyelvű.
5. A csoportok oktatási nyelvének kiválasztásánál mindig a beiratkozás végeredménye az elsődleges szempont, vagyis, hogy
a szülők milyen nyelvű csoportba szeretnék
gyermekeiket járatni.
6. A beiratkozók létszámának feltételezését nagyon nehéz előre megállapítani. Feltevéseink szerint kb 30–40 gyermek fog beiratkozni a következő iskolaévre, s az arány
40–60% lesz (a szlovák nyelvű csoportok
előnyére).
7. Óvodánk egésznapos ellátást biztosít
a gyerekeknek, melynek során fő célunk az
egészséges életmódra való nevelés, valamint
a kommunikációs készségek fejlesztése, egybekötve a néphagyományok ápolásával. Pedagógusaink 75%-a továbbképzéseken vesz
részt, hogy igyekezetüket minőségibb munka
felé vezessék.
8. Magyar nyelvű csoportjainkból a gyerekek minden esetben magyar nyelvű iskolába
iratkoznak, viszont évente kb. 3–4 gyermek
a szlovák csoportból is magyar iskolába iratkozik.
9. Az iskolákkal való kapcsolatunk nagyon jó, mind a magyar, mind a szlovák oktatási nyelvűvel. A magyar tanítási nyelvű iskolától gyakrabban kapunk meghívást iskolalá-

togatásra és programokra, foglalkoztatásokra a nagycsoportos gyerekek számára.
10. Mivel óvodáink nemrég szervezési
változásokon mentek keresztül, így a problémák egyelőre még nagyon halmozódnak.
Óvodát zártunk be, pedagógusokat engedtünk el, ami a pedagógusokra nyomasztólag
hatott. Épületeink katasztrofális állapotban
vannak, melyeknek renoválására a közeljövőben nincs remény a fenntartó város,
Királyhelmec eladósodása miatt sem. Sikereinket a gyerekek eredményeiben látjuk,
amikor versenyeken és programokon sikeresen szerepelnek, ami visszatükrözi a pedagógusok munkáját.
Módszertani felszerelésünk aránylag
megfelel – az anyagi helyzetünkhöz képest.
11. Véleményem szerint legfontosabb a
jól megválasztott pedagóguskollektíva, az
óvodák közötti kapcsolattartás (ami sajnos
már szinte egyáltalán nem működik), mely
biztos, hogy hatékonyan segíti a az óvodai
munkát. A Pedagógusszövetség munkájával
nagyon elégedett vagyok. Vannak pedagógusaink, akik rendszeresen, aktívan részt
vesznek a nyári egyetemek rendezvényein,
azonban lehetséges, hogy jobban motiválná
a többieket is, ha egy külföldi tanulmányi
utat esetleg ajándékba kapna a jó munkája
érdemeként a Szövetségtől.
Szakács Szilvia, óvodavezető
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Kármán József
Alapiskola és Óvoda,
Losonc
1. Az óvodában 2 vegyes csoport működik, 19 és 18 gyermekkel. Nincs 3 év alatti
gyermekünk.
2.
Az intézményünk magyar nyelvű, az
alapiskolával összevont intézmény.
3. Losoncon az óvodánkon kívül még 7
szlovák nyelvű óvoda működik.
4. Nincs hivatalos adatunk, hány magyar
anyanyelvű gyermek látogatja a szlovák óvodákat. A magyar óvodát vegyes nemzetiségű
családok gyermekei is látogatják, amelyekből
néhányan szlovák anyanyelvűek.
5. Losoncon magyar nyelvű óvoda 1968
és 1990 között nem működött, mígnem a magyar szülők kérésére 1990-ben, egy szlovák
óvodában megnyílt a magyar nyelvű óvodai
csoport.
6. Az óvodai beiratkozás márciusban
lesz, de az óvodánk teljes létszámmal szokott működni, tehát valószínűleg 15 új gyermeket vehetünk fel a 2014/2015-ös tanévre
(ennyi gyermek hagyja el az iskolai év végén az
óvodát).
7. Óvodai programunk neve: Gyermekkert, amely a multikulturális nevelésre épít.
Óvodánkban a sokszínűségre, önmagunk és
kultúránk megismerésére törekszünk, ahogyan más kultúrák és emberek megismerésére
is ösztönözzük a gyermekeinket. Az elfogadás,
tolerancia és a lehetőségek kibontakoztatása
az alapja a mindennapi óvodai életünknek.
8. A magyar anyanyelvű gyermekeink a
magyar óvodából a magyar iskolába mennek.
Ritka kivételek előfordulnak, de előfordul az
is, hogy a vegyes házasságokból való szlovák
anyanyelvű gyermeket is beíratják a magyar
alapiskolába.
9. Közös intézményként működünk, s
igyekszünk összehangolni a munkánkat.
10. Óvodánk elég kicsi, de családias légkörű, gyermekbarát intézmény, amelynek felszereltsége átlagosnak mondható.
A helyi közösséggel való együttműködés
terén még vannak kihasználatlan lehetőségeink, amelyekre megpróbálunk a közeljövőben odafigyelni. Bízunk abban, hogy az
alapiskolával sikerül szorosan együttműködnünk, amely a losonci magyar gyermekek javára válhat.
11. Úgy gondolom, hogy minden óvoda
szempontjából eredményes lehet, ha az óvodának van saját elképzelése, profilja, s olyan
módszertani alapokra van fektetve, hogy a
gyermeket hatékonyan segítse.
Gyetvai Judit

Zádielska
utcai Óvoda,
Kassa
1.
A mi óvodánknak hét csoportja
van, ebből egy magyar nyelvű, a többi
szlovák nyelvű csoport. A magyar nyelvű
csoportot 24 gyermek látogatja. Ebből
három gyermek 3 éven aluli.
2.
Az óvoda fenntartója Kassa
város óvárosának önkormányzata. Az óvodánk szlovák igazgatóság vezetésével működik.
3.
Van. A Žižkova utcai óvoda magyar igazgatóság vezetésével működik,
ahol három csoportot jegyeznek.
4.
A mi csoportunkban nagyobb
arányban vannak szlovák anyanyelvű
gyermekek.
5.
Az óvoda magyar nyelvű csoportja egy óvónő, és a szülők kezdeményezése révén jött létre.
6.
A 2014-es beíratásnál 4–5 gyermekkel számolunk. (Tőlünk négy gyermek
megy iskolába, és az ő helyükre érkezik a
4–5 gyermek.)
7.
Csoportunkba a magyar nyelv
miatt íratják be a szülők a gyermekeiket. A
legtöbb gyermek vegyes házasságból született.
8.
A 2013/2014-es tanévben négy
iskolakorú gyerekből egy gyerek magyar,
három szlovák iskolába megy.
9.
A magyar iskolával jó az együttműködésünk, az iskola a beilleszkedést
megkönnyítendő, rendszeresen meghívja
gyermekeinket az iskolába.
10.
Az óvoda helyzete közepes,
együttműködünk a többi magyar intézménnyel. Az épület kívülről és belülről felújításra szorul (40 éves). A felújítások folyamatban vannak.
11. Jó gyakorlatnak tartjuk a magyar intézményekkel való kapcsolatainkat,
továbbra is együtt kívánunk működni
velük.
Arra kérjük a Pedagógusszövetséget,
hogyha módja van rá, akkor próbálja meg
a szülőket arra bíztatni, hogy gyermekeiket magyar iskolába írassák be. A szülőket meghívnánk egy ilyen tárgyú beszélgetésre, ahol a Pedagóguszövetség kollégái
vennének részt. Természetesen, mi is megpróbáljuk befolyásolni a szülőket, de véleményünk szerint egy ilyen beszélgetés
eredményes lehetne.
A magyar csoport óvónői:
Vágvölgyi Erika, Pogány Éva

Kiskövesdi
Óvoda
1.
Az óvodánk, a Kiskövesdi Magyar Tannyelvű Óvoda egyosztályos, vegyes csoportú óvoda. Jelenleg 12 gyerek látogatja, 8 gyerek van a 2–4 éves korcsoportban és 4 gyerek a 4–6 éves korcsoportban. Egy gyerek 3 éven aluli.
2.
Az óvoda fenntartója Kiskövesd
Község Önkormányzata. Az óvoda magyar
nyelvű.
3.
A településen csak ez az egy
óvoda található.
4.
Kiskövesden csak magyar ajkú
gyerekek élnek és látogatják az óvodát.
5.
Mindig magyar nyelvű csoportokat működtettünk.
6.
Óvodánk sajátos profilja az ünnepkörökhöz és a településhez kapcsolódó
hagyományőrzés és a környezetvédelmi
nevelés.
7.
A négy gyerekből 1 megy szlovák
iskolába az idén.
8.
A körzeti, Bodrogszerdahelyi
Magyar Tannyelvű Iskolával nagyon jó az
együttműködés. Járunk hozzájuk nyitott napokra, meghívják gyermekeinket a jelmezbálba. A beíratás alkalmával mindkét oktatási nyelvű iskola megszólította a szülőket.
9.
A helyi óvoda egy 100 éves, volt
református alapiskola és óvoda épületében
van. Ennek ellenére, a község önkormányzata és a szülői munkaközösség együttműködésének köszönhetően aránylag jó a felszereltsége és az állapota, de még mindig
van mit felújítani. A község sokat pályázik
az óvoda érdekében mind Szlovákiában,
mind Magyarországon.
Gondot okoz a munkanélküliség növekedése, ami magával hozza a gyermekek
létszámának csökkentését is, mivel a fiatalok mennek munka után és nem házasodnak. Így nehéz az utánpótlás.
10.
Gyermekeink gyakran részt
vesznek magyar nyelvű szavalóversenyen,
és a magyar ajkú pedagógusoknak biztosított a magyar nyelvű továbbképzés. A gyerekek rendszeresen a Családi Könyvklub
gazdag kínálatából választhatnak munkafüzeteket, meséskönyveket és kifestőket.
Jó lenne, ha a Pedagógusszövetség a nevelői munka érdekében a segédeszközök támogatását biztosítaná. Esetleg tanulmányi
kirándulások szervezésével is megerősítené
a magyar kultúra iránti szeretetet.
Szeretnénk még nagyon sokáig üzemelni, mint magyar nyelvű oktatási intézmény. Sok magyar ajkú kisgyermeknek
nemcsak szavakkal, de tettekkel is átadni a
magyar nyelv alapjait, a magyar kultúra és
magyar múlt tiszteletét.
Csatlós Zsuzsanna
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Peredi
Óvoda
1.
A peredi magyar óvoda két vegyes csoporttal működik, 44 gyerekkel.
A három éven aluli gyerekeket abban az
esetben tudjuk felvenni, ha van szabad helyünk – ebben a tanévben egy kétéves kisgyerekünk van.
2.
Az óvoda fenntartója Pered
község.
3.
Egy épületben vagyunk a szlovák
óvodával, külön igazgatóság alatt. A
szlovák óvoda csakúgy, mint a magyar, 2
csoporttal működik, azonos létszámmal.
A magyar gyerekek aránya még mindig
magas a szlovák óvodában, bár egyre több
a szlovák anyanyelvű kisgyerek.
4.
A magyar óvoda lassan 60 éves
múlttal rendelkezik, a szlovák óvoda éveinek számát szintén évtizedekben mérjük.
Volt egy átmeneti időszak, amikor a magyar óvoda is szlovák igazgatóság alá tartozott, majd 2000-ben Pered község indítványozására újra két igazgatóság lett.
5.
Bízunk benne, hogy az idei létszámot sikerül tartanunk, 10–15 beíratott
kisgyerekkel számolunk.

6.
Mint minden óvodának, nekünk
is van saját profilunk. Nevelési programunkban a mozgáskultúra fejlesztésére
helyeztük a hangsúlyt, abból a megfontolásból, hogy a mai gyerekek egyre kevesebbet mozognak, pedig a mozgás lehetőségének biztosítása ebben az életkorban
a kisgyermekkori fejlesztés alapja, miután
a mozgásöröm és a szellemi fejlődés egymással szoros kapcsolatban áll. Fontosnak
tartjuk, hogy a szülők megismerjék óvodánkat, nevelési programunkat, céljainkat, elveinket, ezért igyekszünk családbarát programokat szervezni az egész év
folyamán, ahová mindig meghívjuk a legkisebbeket is. Az idei ünnepélyes beiratkozást bábelőadással szeretnénk emlékezetessé tenni a gyerekek számára. A szülőkkel
való együttműködésünk a kölcsönös bizalmon alapszik, a jó közösségnek megtartó ereje van, ezért azt gondolom, hogy
ez az egyetlen járható út ahhoz, hogy a
szülők a mi óvodánkat válasszák gyerekeik
számára.

Egy-egy iskolalátogatás alkalmával célunk, hogy óvodásaink megismerjék a leendő elsős tanító néniket, találkozzanak
egykori óvodás társaikkal, ezáltal élményekkel gazdagodva, már félelmek nélkül
tegyék meg az első lépéseket az iskolás
élet felé. Fontos, hogy az iskola pedagógusai és az óvónők ismerjék egymás munkáját, tapasztalatot tudjanak cserélni, ily
módon is segíteni tudják a gyerekek zökkenőmentes átlépését az iskolába.

7.
Óvodánkból minden kisgyerek
magyar iskolába megy. A szlovák óvodából
szintén mennek gyerekek magyar iskolába,
de számuk évről évre csökken, idén ez 2
gyereket jelent.

10. Mindenképp fontosnak tartom,
hogy a felvidéki magyar óvónők tartsák
egymással a kapcsolatot, hiszen csak így
tudjuk egymást erősíteni, segíteni. Továbbra is olyan programok, továbbképzések szervezésére kell a hangsúlyt fektetni, amelyek segítik az óvónők szakmai
fejlődését, ezáltal a magyar óvodák színvonalának emelését és – nem utolsó
sorban – a jó kapcsolatok kialakulását.

8.
Több közös programunk van a
Peredi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolával, ilyen az olvasómaraton, karácsonyváró délután, a karnevál, a közös testnevelés-foglalkozás az iskola tornatermében,
beiratkozási program, gyereknap.

Nyárasdi Óvoda
1.
A 2013/2014-es tanévet 77 beíratott gyermekkel kezdtük,
közülük szeptemberben 71 gyermek kezdte meg a tanévet. Intézményünk 4 csoportban nyújt egésznapos gondoskodást a gyermekek részére. Egy csoportban 20, a többi háromban 19 gyermekkel foglalkoznak a szakképzett pedagógusok. A legkisebbek közül 8 gyermek
kezdte meg az óvodalátogatást a harmadik életévének betöltése előtt.
2.
A mi óvodánk fenntartója Nyárasd község.
3.
Községünkben csak egy magyar óvoda működik 4 csoporttal.
4.
Mivel községünkben nagyarányban magyarok élnek, évente
csak kb. 1–2 szlovák nemzetiségű gyermek látogatja a helyi óvodát.
6.
Az eddigi tapasztalatok alapján kb. 20–25 magyar nemzetiségű gyermeket várunk a beiratkozáskor.
7.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az óvodánkat látogató
gyermekek anyanyelvükön juthassanak hozzá a szükséges tudáshoz,
és minden lehetőséget megragadunk, hogy minél tartalmasabbá,
vonzóbbá, érdekesebbé tegyük számukra az itt eltöltött időt. Igyekszünk óvodánkat minél szebbé, otthonosabbá tenni, hisz a gyermekek
itt töltik mindennapjaik jelentős részét, ez a második otthonuk.

9. Óvodánk felszereltsége nagyon jó,
sok játékkal, segédeszközzel, esztétikusan
kialakított csoportszobákkal, amit elsősorban a szülői munkaközösségnek köszönhetünk. Az épület karbantartásáról
Pered község gondoskodik, sok felújítást
végeztek már az óvodán, de ennek ellenére még mindig várat magára néhány.
Nyilván vannak nehézségeink is, mint például kicsi az öltöző, a csoportszoba helyszűke, de ezekből a helyzetekből, állapotokból is igyekszünk a lehető legtöbb pozitívumot kihozni.

Berky Angelika, óvodavezető

Óvodánkban már évek óta működik a fejlesztő program nagycsoportosok részére, továbbá lehetőség van népi játékkal foglalkozó csoportba, illetve kézműves foglalkozásra beíratni a gyermekeket.
8.
Tapasztalataink alapján a helyi óvodát látogató gyermekek
általában a helyi alapiskolában kezdik meg az 1. osztályt. Csak kivételes esetekben íratják be a szülők más iskolába csemetéiket.
9.
A beiratkozás és a fejlesztő program elindítása előtt szülői
értekezletet tartunk az óvodában, melyen részt vesznek a helyi alapiskola vezetői és pedagógusai, illetve a pedagógiai-pszichológiai központ munkatársa. Kihangsúlyozzuk az anyanyelvi oktatás előnyeit, a
szülőknek lehetőségük van kérdezni, információkat gyűjteni a helyi intézmények nyújtotta lehetőségekről.
10. Óvodánk aktívan bekapcsolódik a helyi kulturális és közösségi életbe. Aktív szereplői vagyunk a falunapoknak, ünnepi műsoroknak, nyugdíjas találkozóknak. Az óvodánk szép, nyugalmas helyen
található. Az épület 1998-ban volt átépítve. Az utóbbi években sikerült a berendezést felújítani, új bútorokat, ágyakat, asztalokat, szőnyegeket vásárolnunk. Igyekszünk minden lehetőséget megragadni, hogy
felszereltségünk minél jobb legyen. Pályázatokat írunk, szülői bálokat
rendezünk, az adók 2% -ból befolyt összeget szintén az óvoda javára
fordítjuk.
Gutai Darina, igazgatónő

Óvodai körkép n Pedagógusfórum 17

Nagyfödémesi
Óvoda
1.

Óvodánk 3 csoportos, 19–20–25 gyerekkel.

2. Fenntartója Nagyfödémes község, önálló
jogalanyi – magyar igazgatóság;
3. A szomszédságban található a szlovák
óvoda, 4 csoporttal.
4. Mindkét intézményben vannak szlovák és
magyar gyerekek is, a magyar intézményünkbe

egyre több szlovák gyereket akarnak beíratni, de az
igényeket nem tudjuk kielégíteni.
5.

Nincs szlovák nyelvű óvodai csoportunk.

6. Már a tavalyi évben is csak a magyar gyerekeket tudtuk felvenni.
7. Programunk a mesére, mozgásra és a játékra
épül, de legjobban az óvoda jó híre által tudjuk a
szülőket megfogni.
8. A szlovákból nagyon ritkán 1–1 gyerek megy
magyar iskolába, a magyar gyerek magyar óvodába
jár, és magyar iskolába megy.
9. Az együttműködés jó, az iskolában beiratkozási program folyik, a szülőknek is programokat kínálnak.

Pozsonyeperjesi Óvoda
1. Az óvoda 2 csoportos. A Napocska kiscsoportban 22, a Felhő nagycsoportba 20 gyerek
jár. Egy óvodás három éven aluli.
2. Az óvoda a Pozsonyeperjesi Alapiskola
és Óvoda részeként működik 2012. szeptemberétől, amely magyar tannyelvű iskola vezetésével
működik. A fenntartó a helyi községi hivatal.
3. A mi óvodánk az egyedüli óvoda a településen.
4. Nincs szlovák óvoda. A magyar óvodába jelenleg 5 szlovák anyanyelvű gyerek jár.
5.

Nincs.

6. Tőlünk 13 iskolaköteles óvodás
indul iskolába. Ebből egy szlovák anyanyelvű
Dunaszerdahelyre fog járni, szlovák tannyelvű
iskolába, míg egy másik szlovák anyanyelvű a
helyi magyar iskolába. Az óvodai beíratkozásnál
előreláthatóan nem lesz szlovák anyanyelvű új
óvodásunk.
7. Igen, van. Fő hangsúlyt a művészetekre
helyeztük. A csoportszobáinkban kialakítottuk
a domináns sarkokat: mesesarok, zenei sarok,
képzőművészeti sarok. Kiscsoportokban, folyamatosan dolgozunk a gyerekekkel. Saját tapasztalaton alapuló, felfedező tanulást és a játékos tanulást tartjuk az igazán hatékony tanulási módnak. A szülők is és a gyerekek is a mindennapos mesélést és a mesefeldolgozás változatos formáit kedvelik leginkább és tartják
hasznosnak – derült ki a közelmúltban elvégzett óvodai önértékelésből (autoevalváció). Az
óvoda programunk elnevezése: Meseégbolt az
Eprek felett.
8. A szülők többsége a gyerek anyanyelve
szerint választja az iskolát. Ebben az évben egy
szlovák nyelvű gyerek indul szlovák iskolába, a
többiek a helyi magyar iskolát választják. Tavaly
ugyanez volt a helyzet. Tavalyelőtt egy szlovák
anyanyelvű gyerek indult magyar iskolába és egy
magyar anyanyelvű szlovák iskolába.

9. Szoros az együttműködés az iskolával,
hiszen egy intézményként működünk. Rengeteg
közös programunk van, mint pl. tökfesztivál,
sportdélután, túrázás a Kis-Duna partján, karácsonyváró, iskolalátogatás óvodásokkal, óvodalátogatás az iskolások részéről, meseelőadások,
bábelőadások, közös rendezvények stb.
10. Legnagyobb gondot az jelenti, hogy
nincs gazdálkodásra használható pénzkeretünk, amivel bővíthetnénk elavult eszközeinket,
didaktikai felszerelésünket. Az óvodai játszótér
nem biztonságos, nincs úgy kialakítva, hogy 40
gyerek minden nap önfeledten játszhasson a szabadban. Mászókák, hinták, udvari játékok, padok
hiányoznak. Jó lenne egy járdarészt kialakítani
a közlekedés gyakorlása céljából és az eső utáni
kinntartózkodás miatt is. A füves részt elsősorban
el kellene dolgozni egyenletesre és újra füvesíteni.
Az épület karbantartása rendkívül elhanyagolt.
Az elmúlt hónapban megtörtént az ablakcsere,
ezért a belső festés lenne aktuális. A lépcsőház
üvegtéglából épült, ami télen hideget, nyáron hőséget áraszt és megrepedezett, betört állapotban
van. Szükséges lenne felfalazni és 1–2 ablakot berakni. Az épület külső tatarozása is aktuális lenne.
Ennek ellenére pedagógusaink a tőlük telhető legtöbbet nyújtják és megtöltik belső tartalommal a
kívülről elhanyagolt épületet.
11. A jó gyakorlat kialakításának oka, háttere:

Mivel a gyereklétszám csökkenése állandóan aktuális probléma napjainkban, a fennmaradásért küzdünk. Az iskola és az óvoda növendékeinek száma évről évre kevesebb. Ennek
egyik oka, hogy a szülők egy része szlovák tanintézetbe íratja gyermekét. Néhányan abban
a hiszemben, hogy a városi iskolák minőségében eredményesebben működnek, szintén a
dunaszerdahelyi intézményekbe utaztatják gyermeküket. A mai, számítógéppel teli életünkben
a gyerekek többsége a gépek világát részesíti
előnyben. Szükséges megőrizni az óvodások, iskolások számára természetes tanulási formát, a
játékot és az élmények beépítését a tanulási fo-

10. Az óvodának nagyon jó híre van, jó a felszereltsége, felmérés igazolja, hogy a szülők nagyon elégedettek. A gond az, hogy kinőttük már
az intézményt. Évek óta túljelentkezés van a beíratások alkalmával, de a fenntartó nem akarja figyelembe venni.
11. Elsősorban jól kell dolgozni, mindent meg
kell tenni annak érdekében, hogy a gyermekek és
a szülők is elégedettek legyenek. Ehhez a Pedagógusszövetség esetleg színvonalas előadásokkal,
továbbképzésekkel, modern eszközök beszerzésével segíthetne.
Manó Ivett

lyamatba. A pedagógiai konzultációk alapján
kiderült, hogy az óvodából érkező elsős gyerekeknél gyakori probléma volt a szűk szókincs, a
beszédértés gyengesége, általános és térbeli tájékozódás, valamint a szlovák nyelvi felkészítés
alapvető hiányosságai. Ezért volt szükség változtatásra, új pedagógiai módszerek alkalmazására,
a gyerekek sikeres felkészítésére az iskolai alkalmasságra.
A Pedagógusszövetségtől elsősorban elvárnám, hogy valamilyen módon védelmet biztosítson az óvónők fizetésének meg nem csonkításáról és arról, hogy a fenntartó felé ne legyünk
rászorulva az ő jóakaratára. Hiszen „örüljünk,
hogy minden pedagógus 100%-os munkabeosztásban dolgozik. Ne akarjunk személyi pótlékot
vagy esetleg plusz juttatást kapni, mert így is
sokba kerülnek az óvónők a községnek.“ (Pedig
a pénzkeret megérkezik a község felé). Minden
óvónő csak az alapfizetést kapja meg. Még a műszakozásra járó 10 eurót is csak harccal lehetett elérni, mert az nem jár. Nagyon megalázó,
hogy mindenki beleszólhat és beleláthat a fizetésünkbe. Ráadásul „túlfizetett“ pedagógusok
vagyunk, mert végigjártuk a karrierépítő ranglétrát. Ez még egy indokkal több arra, hogy kiszolgáltatottakká váljunk. Hiszen van olcsóbb
munkaerő is, aki még nem végzett főiskolát,
vagy nem kell őt a 11. bérkategóriába sorolni,
egyelőre. Miért kell mindezt tűrnünk? Pedig
minden pedagógus tudja, hogy nem egy túlfizetett szakma a miénk.
A hatékony munka elvégzése érdekében azt
várnám, hogy a község becsülettel szolgáltassa
vissza az óvodák felé a begyűjtött szülői hozzájárulást (rod. príspevok), hiszen abból már lépésekben megoldhatnánk a segédeszközkészlet
felújítását, bebiztosítását. Ezáltal látható fejlődés mutatkozna pedagógiai munkánkban, és
nem venne el annyi energiát a vezetőktől a gond,
hogy honnét szerezzünk az elképzelésünk megvalósításához pénzkeretet.
Bartalos Erzsébet, óvodavezető
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Rozsnyói
Óvoda
1. Óvodánkban 1 csoport működik, 20
gyermekkel, hárman voltak 3 éven alul, de már
csak 1 gyermek van a csoportban, amelyik ápr.
26-án lesz 3 éves.
2. Az óvoda fenntartója Rozsnyó város.
Önállóan működik, magyar igazgatónővel.
3. Van Rozsnyón még 6 szlovák óvoda,
csak a miénk magyar nyelvű.
4. Óvodánkat látogatják szlovák gyermekek is, 20-ból hárman szlovák anyanyalvűek.
5. A magyar óvoda létezett, mióta az
eszem tudom, de 9 éve költözött a mai épületbe, a városi képviselői testület szorgalmazására.
6. Egyelőre nehéz megmondani, mert
csak 1 éve vagyok igazgatónő ebben az óvodában, tavaly kb. 12 gyermek iratkozott be,
abból 9 gyermek látogatja az óvodát.
7. A magyar néphagyomány tisztelete és
magyar néptánccsoport működése.
8. A magyar óvodánkból (7 végzős átlagban) évente 3–4 gyermek megy magyar tanítási nyelvű alapiskolába. 15 évet szlovák óvodában dolgoztam, a statisztika: 2–3 gyermek

Szalkai
Óvoda
1. 1 csoport, 27 gyermek. Nincsenek 3 éven
aluliak.
2. Községi Hivatal, Szalka, magyar iskolával összevont igazgatósággal.
3. Nincsen.
4. Nem.
5. Nincsen.
6. Minden gyermeket hozzánk íratnak,
idén kb. 5 új gyermek érkezik.
7. Van, ezen kívül Facebook csoportos oldal.

8. Idén 100% megy magyar iskolába, tavaly
7 gyermekből 2 szlovák iskolában tanul.
9. A helyi iskolával nagyon szoros, mindent
megtesz az iskola igazgatósága, hogy gyermekeink szüleit megnyerjék: nyitott napok, közös
részvétel kulturális és sportrendezvényeken,
tanulmányi versenyek, pedagógusok együttműködése stb.
10. Együttműködünk a helyi kulturális szervezetekkel, a Csemadok helyi szervezetével, az
alapiskolával, a Tájházzal, a Magyar házzal, a
helyi festőművésszel és a környező falvak ma-

Sárosfai
Óvoda

van évente a 23 végzősből, akik magyar alapiskolában kötnek ki.
9. Jó az együttműködés mindkét magyar
tannyelvű alapiskolával, látogatjuk egymást és
különféle rendezvényekkel tarkítjuk együttműködésünket (karácsonyi program, színdarabok stb.).
10. Az óvoda helyzete hasonló a többi
óvodáéval Rozsnyón, a város pénzbeli nehézségekkel küzd, ami nem újdonság országos
szinten. Sajnos, sok felújítani való van mind
az épületen belül, mind azon kívül, az udvaron
és a játszótéren. A tanítás is több gonddal jár,
mivel csoportunk kevert, így az állami támogatás csak 7–8 gyermeknek szól, amelyből lehetetlenség interaktív táblát, udvari mászókát,
illetve berendezést vásárolni. Az óvoda felszereltsége nagyon gyér, igyekszem teljesen felújítani a taneszközöket, ellátni sportszerekkel,
amennyiben engedi az állami támogatás kerete. A versenyeken is lehetetlenség győzni a
nagyobb, 100–160 fős óvodákkal szemben. A
gyermekek ügyesek, az óvoda klímája rendkívül kedvező.
11. Az óvodai munkát a tanítók kreativitása és szakképzettsége segíti elő a leghatékonyabban, nem beszélve a munkához való
hozzáállásról. A Pedagógusszövetségtől főként pályázati felhívásokat várnánk el, valamint különféle magyar nyelvü iskoláztatást,
workshopokat, ötletfrissítő tanfolyamok szervezését.
Szentpétery Gabriella

gyar óvodáival – közös napok, szereplések,
kulturális, sport, rajz stb. versenyeken. Mi
szervezünk a környező falvak óvodái részére
cirkuszi, gyermekzenei, mese- és bábelőadásokat, amikor ellátogatnak óvodánkba. Bekapcsolódtunk a környező óvodákkal és a Szalkai
Tájházzal az „Egy óra a gyermekekért” (Hodina
deťom) projektbe, mely keretén belül a Tájházban találkozunk, tevékenykedünk, hagyományokat ápolunk.
Szorosan együttműködünk a fenntartóval –
a községi hivatallal – csak sajnos, ők is kevés
pénzből gazdálkodnak, mivel a helyi magyar
iskola fenntartásához nagyban hozzá kell járulniuk a kevés gyermeklétszám miatt – az éves
fejpénz nem fedi az iskola kiadásait, ezt a falunak kell kipótolnia, így az óvodára sem jut a
fizetéseken és fenntartáson (villany, szén, víz,
szemét, telefon) kívül.
Óvodánk belső tere szép, felszerelt, csak egy
interaktív tábla hiányzik, amire szükség lenne.
Kívülről az épület igencsak felújításra szorulna,
ablakcserére lenne szükség, amit ugyan már elkezdtünk adományokból, csak be kellene fejezni.
Az udvarunk sem bővelkedik udvari játékokban,
hintákban, mászókákban… – szinte üres.

Sikereink: dolgozunk az eTwinning Hagyományőrzés az óvodában – Természet harmóniája c. nemzetközi projektekben. Romániai,

1. Egycsopor tos az óvodánk, 23
gyerek van a csoportban, nincs 3 éven aluli
gyerek.
2. A Sárosfai Községi Hivatal az óvoda
fenntartója.
3.

Nincs másik óvoda a településen.

4. Igen, a magyar óvodát látogatja
szlovák gyerek.
5. Nincs szlovák nyelvű óvodai
csoport.
6.

A 6 beiratkozóból 1–2 szlovák.

7.
Személyes kapcsolat, beszélgetések, nyitott napok.
8. 100%-os arányban mennek magyar
óvodából magyar iskolába a gyerekek.
9.

Nagyon jó. Közösen.

10. Nagyon jó, felújítva, jól felszerelt, új
bútorok, sok segédeszköz.
11. – Rendszeres, tartalmas munka;
– együttműködés a helyi alapiskolával, PP Tanácsadóval (logopédus,
pszichológus).
– fejlesztő program megvalósítása;
– módszertani találkozók szervezése;
Végh Erzsébet, az óvoda igazgatónője

szerbiai, magyarországi stb. óvodákkal dolgozunk együtt – magyar és angol nyelven. Ezen
tevékenységünkért sok elismerő oklevelet
kaptam és kaptak a gyerekek is.
Részt veszünk minden évben a Szalkán megrendezett nemzetközi folklórfesztiválon, az
Ipoly Parti Randevú c. kulturális rendezvényen
különféle népművészeti programokkal, dalokkal, versekkel, tánccal. Évente részt vesznek
gyermekeink Nánán, a Sebők Zsigmond Mesemondó Találkozón stb.
11. Ami hiányzik az óvodának: a pedagógusok és más alkalmazottak munkájának
anyagi honorálása, megbecsülése. Szeretnénk
befejezni az ablakcserét, melyhez kb. 1300 euróra lenne szükség, felszerelni az udvart legalább egy mászókás komplexummal. Mielőbb be kellene biztosítani óvodánknak az interaktív táblát, pl. több oktató szoftverjátékot
készíttetni az óvodások részére, amit ezen a
táblán lehetne a leghatékonyabban kihasználni. Minderre azért lenne szükségünk, hogy
mi egy községi, sok gyermekkel működő óvoda
is olyan körülmények között és olyan felszereltséggel tudjunk működni, mint a környező
szlovák óvodák.
Mihályi Zsuzsa, óvodavezető
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A szülőföldet elfeledni?
Izsák Lajos
egyetemi tanár életfilozófiája

„A szülőföldet nem lehet elfelejteni, legyél rá büszke. De legfőképp az számít, hogy
merre mész.” – Egy értelmes, dolgos élet bölcsességét ennél tömörebben megfogalmazni
aligha lehet. A gondolat mélységét, hitelességét, erejét csak aláhúzza, hogy nem egy
mezei filozófus, hanem vérbeli szakember,
történész vallja. Aki családjával együtt megszenvedte a huszadik századot, hogy aztán e
különös, minden idők legkegyetlenebb korának elemzője, hiteles feltárója és hű krónikása legyen.
Már a kezdetek is jellemzően sokatmondóak voltak: mindössze négyéves, amikor
1947-ben a negyedi születésű kisfiút elűzik
szülőföldjéről, akinek legfőbb bűne magyarsága, őseinek legfőbb vétke, hogy némi vagyonnal rendelkeztek, amit el kellett tőlük
orozni, hogy aztán arra érdemtelenek
siserehada azok elé szórja, akiknek legfőbb érdeme az volt, hogy az államalkotónak kikiáltottakhoz tartozónak vallották magukat. Ilyen
előzményekkel került a dél-magyarországi
Bátaszékre, abba a sváb községbe, amelynek
lakosságát – a mocskos nagyhatalmi alku részeként – szülőföldjéről ugyancsak elűzték.
Igazi megpróbáltatás egy nyiladozó értelmű
gyermek számára. Aki ráadásul az első világháborút megjárt nagyapja, a második borzalmait megszenvedő édesapja élményeiből gyökeresen más képet alakított ki magának, mint
amit az iskola katedrájáról hallhatott. Ember
legyen a talpán, aki mindezek ellenére történészi pályára adja a fejét. Ráadásul a közelmúlt kutatására áldozza életét, arra a korra,
amelyet egyrészt meg kell tisztítani az előítéletek sallangjaitól, a hatalom által sugallt téveszméktől, másrészt tisztába kell tennie a dolgokat: nem az önjelölt ellenállók magamutogatásának a terepe a történelem tudománya.
Alapfokú iskoláit az új otthonává váló
Bátaszéken végezte, gimnáziumi tanulmányait
a bajai III. Béla Gimnáziumban folytatta. Saját
bevallása szerint szellemi fejlődésére – családja visszaemlékezésein túl – a legnagyobb
hatással Gárdonyi Géza Egri csillagok című
regénye és Rákosi Viktor Korhadt fakeresztek
novelláskötete volt. Ez utóbbit méltatlanul elfeledték, holott a magyar szabadságharc névtelen hőseinek állít méltó emléket, a szerző
eredeti szándéka szerint. Hősei „azok, akik ezrével hullottak el a mezőn s jeltelen sírokban
alusszák örök álmukat. Azok, akik kimentek
a hír, a dicsőség legkisebb reménye nélkül…
csak szenvedés, csak halál várt rájuk…, de
a nemzet becsületét megmentették. Azok,

akiknek csontjaikból emelkedtek a hadvezérek
és államférfiak nagyságát hirdető emlékoszlopok, s akiknek a dicsőségéről talán csak az
esti szellő tud, mikor a sírjukon fakadt virágokkal suttogva játszadozik”.
1961-ben megszerzett érettségi bizonyítványát követően a budapesti Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatója lett, ahol 1967-ben szerzett

történészi diplomát. Tanulmányai befejeztével
a Kar Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék munkatársaként kezdett dolgozni.
1970-ben szerezte meg egyetemi doktorátusát, a történelemtudomány kandidátusi fokozatát 1980-ban, 1993-ban a történelemtudomány doktora címet. Későbbi egyetemi pályafutása során az ELTE oktatási és tudományos, majd tudományos rektorhelyettese lett.
Anyatanszékének és doktori programjának
mai napig oktatója, illetve több doktorandusz
témavezetője.
Kutatási területe Magyarország XX. századi története, különös tekintettel az 1944
utáni korszakra, magyar politikatörténetre.
Számos monográfiát és szakkönyvet jelentetett meg, amelyek száma a huszonötöt is meghaladja, ez idáig mintegy kétszázötven tanulmányt és tudományos közleményt publikált.
Külön izgalmas kutatási terület számára a történelemtudomány szerepe az ezredfordulón.
Szakmai fejlődésével összhangban emelkedett az egyetemi ranglétrán: tizenöt éven
át az ELTE Bölcsészettudományi Kara Történeti Intézetének az igazgatói tisztét is ellátta,
kilenc éven át rektorhelyettesként működött,

1997–2006 között az Egyetemi Doktori Tanács és az Egyetemi Habilitációs Bizottság
elnöke volt. Immár túl a hetvenen, napjainkban is a Kari Habilitációs Bizottság elnöke.
Szakmai munkáját több jeles díjjal ismerték el: 2003-ban a Magyar Köztársasági
Érdemrend tiszti keresztjével tüntették ki,
2006-ban megkapta a Szent-Györgyi Albertdíjat, valamint a Pázmány Péter-díjat. Viszont
amire rendkívül büszke: 1996-ban Negyed
díszpolgára lett. Méltán: nemcsak elvitte szülőfaluja hírét a nagyvilágba, de tartja is vele,
földijeivel a kapcsolatot. Ez a figyelem tudományos munkásságában is tetten érhető: nem
kis büszkeséggel említi, hogy két fiatal szlovákiai magyar történésznek is témavezetője volt
doktorátusuk megszerzése során. Egyikük,
Popély Árpád, napjainkban a komáromi Selye
János Egyetem Tanárképző Kara történelem
tanszékének adjunktusaként szintén a második világháborút követő időszakkal, elsősorban a szlovákiai magyarokat érintő kérdésekkel foglalkozik, a másik, Gaucsík István, a
Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársaként ugyancsak e kor szakértőjévé képezte ki magát.
Izsák Lajos professzor megbecsültségét,
tudományos eredményeinek elismertségét
bizonyítja, hogy tavaly, hetvenedik születésnapja alkalmából tanulmánykötetet jelentettek meg a tiszteletére Feitl István, Sipos
Balázs és Varga Zsuzsanna szerkesztésében,
Rendszerváltások kortársa és kutatója: Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára
címen. E szép jubileumot anyaegyeteme, az
ELTE szenátusa Eötvös-aranygyűrű adományozásával tette emlékezetessé az ünnepelt
számára.
Ha az óvatlan megfigyelő azt gondolná,
hogy Izsák professzor napjainkban gondtalan nyugdíjas éveit tölti, nagyon téved: bejár
munkahelyére, hogy feladatait teljesítse, amelyek gyümölcse, minden bizonnyal, még jó
néhány tanulmány, kötetnyi szakdolgozat
lesz. Élete és tevékenysége nemcsak nemzeti
önismeretünk elmélyítése miatt fontos számunkra, de annak okán is, hogy egy kis felvidéki faluból elindulva, megfelelő tudásszomjjal megáldva, komoly munkával eljuthat
az ember a tudomány legmagasabb csúcsaira.
Ahonnan nemcsak messze lehet látni, de vis�szatekintve észre lehet és kell is venni a kiindulópontot. Azokat az embereket, azt a közösséget, akik, és amely a csúcsra jutáshoz
megadták az első lökést. Izsák professzor élete
és munkássága erre a legszebb példa. És arra
is, hogy tudja, merre tart, merre kellene tartania annak a közösségnek, amelynek kutatását egy élet munkájával felvállalta.
Ozogány Ernő
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350 évvel ezelőtt történt

Az eszéki híd lángjai
„… most egyszer kell megrontanunk úgy azt a darab Törökországot, hogy sok esztendeig azután
had reánk ne jöhessen.”
(Zrínyi Miklós – 1664 februárjában)
Zrínyi Miklós (1620–1664) kétségkívül a 17.
század egyik legkiemelkedőbb személyiségének
számít. Szinte valamennyi vele foglalkozó életrajzi leírás kiemeli sokoldalúságát, és közli róla:
költő, politikus, hadvezér volt. A kérdés az: ő
vajon minek tekintette önmagát? Az őt ábrázoló
portrékon, a saját irodalmi és politikai műveiben
a hadvezér képe vetül elénk. Zrínyi Miklós hadvezetőnek szerette magát leginkább láttatni.
Zrínyi katonai pályafutása viszonylag korán
kezdődött. Bécsi egyetemi tanulmányait 1637ben végleg otthagyta, s testvérével, Péterrel a
Szigetvárt 1566-ban oly hősiesen védelmező
dédapja által megszerzett, tetemes mennyiségű Zrínyi-birtokok igazgatását vette át Csáktornyán. Ekkor mindössze tizenhét éves volt.
Ezzel letért arról az útról, amit számára az iskoláztatásáért felelős gyámja, Pázmány Péter
kijelölt. Az esztergomi érsek nem is nagyon
erőltette a dolgot, egyik levelében így írt: „Én
a philosophiát nem az ő fejének valónak ismerem.” Ám – a történelemben nem egyedülálló módon – az iskoláit rendszertelenül látogató Zrínyi Miklósból mégis kora egyik legműveltebb embere lett. Hat nyelven beszélt és
nyolcon olvasott. Személyiségének kialakításában a grazi és a nagyszombati jezsuita iskoláknál, valamint a bécsi egyetemnél, de még
Pázmány Péternél is sokkal nagyobb hatással
volt rá Batthyány Ferenc németújvári udvara,
ahol gyermekkorában sokszor megfordult, s
ahol először találkozott a magyar líra megteremtőjének, Balassi Bálintnak a költészetével,
ami egészen elvarázsolta. Az ifjú Zrínyi Batthyány Ferenc felesége, Poppel Éva védőszárnyai alatt szívta magába a magyar kultúra tiszteletét és a vallási toleranciát, mely tulajdonságok
egész életében jellemezték.
Az öccsével, Péterrel történt osztozkodás
után Miklósé lett a Muraköz. Ez egyben azt is jelentette, hogy Zrínyi Miklós feladata volt a Mura
és a Dráva folyók által határolt, mintegy 100–120
km hosszú végvári vonal védelme. 1627 szeptemberétől, amikor II. Ferdinánd király és IV.
Murád szultán újabb huszonöt esztendőre meghosszabbították az 1606 őszén megkötött, eredetileg húsz évre szóló zsitvatoroki békét, a Habsburg és az Oszmán Birodalom között hivatalosan
békeidőszak állt fenn. Ennek ellenére a végvárak
vidékén gyakoriak voltak a török betörések, a kisebb-nagyobb összecsapások. Zrínyi fennma-

radt leveleiből az derül ki, hogy 1637 és 1660
között tizenötször portyáztak a Muraközben a
török csapatok, közben hat nagyobb készültséget
igénylő csapatösszevonásról van tudomásunk.
Zrínyi Miklós hazája és egyúttal birtokai védelmezése közepette ezen a vidéken esett át a tűzkeresztségen.
1618-ban kirobbant a 30 éves háború,
melynek harcaiba Zrínyi annak utolsó éveiben

QQ Zrínyi Miklós (1620–1664)
kapcsolódott be, III. Ferdinánd király oldalán.
Nyílt csatában kétszer vett részt: l644-ben „a
bibliás őrálló fejedelem”, I. Rákóczi György erdélyi seregét győzték le Ónodnál a Habsburg
Birodalom hadai, majd Szakolcánál a svédekre
mértek vereséget. A nagy európai háború meghozta Zrínyi Miklósnak a felemelkedést a katonai ranglétrán: 1646 elején az állandó királyi
hadsereg főstrázsamesterének nevezték ki, 1647
decemberében horvát–szlavón bán lett. E minőségében Zrínyi feladatul kapta a horvát–szlavón
területek védelmét, valamint a béke fenntartását a törökkel. A bán számára hamarosan világossá vált, hogy a régi eszközökkel a határvédelem már nem megoldható. Egy európai kontextusba helyezett török elleni támadó háború
tervét kezdte el szövögetni, mely sikeres megvívásához fölöttébb szükségesnek tartotta belső
reformok megvalósítását. 1647–1648 fordulóján fejezte be legismertebb művét, a Szigeti
veszedelem című eposzt, ami nem pusztán egy
irodalmi mű, fontos politikai mondanivalója:
a török elleni harcra való buzdítás. Az 1650-es
években jelentek meg Zrínyi azon munkái –
Vitéz hadnagy, Mátyás király életéről való elmélkedések –, amelyekben a belső reformok szükségességét, a török elleni támadó háború koncepcióját és az ország egysége helyreállításának

elvét fogalmazta meg. Zrínyi Miklós elképzeléseiben kulcsfontosságú elem volt a keresztény
világ összefogása az oszmánok legyőzése érdekében, illetve egy állandó magyar haderő felállítása, mely békeidőben 12 ezer, háború idején
24 ezer katonát számlált volna. Elgondolása szerint ez képezhette volna az alapját egy később
kialakítandó, maximum 48 ezres magyar királyi hadseregnek. Az 1650-es években írt munkáiban Zrínyit komolyan foglalkoztatta a nemzeti királyság kérdése. Ennek megvalósítása érdekében a bán felvette a kapcsolatot II. Rákóczi
György erdélyi fejedelemmel, akit szívesen látott volna egy felszabadított és újraegyesített
Magyar Királyság trónján. Az 1660–1661-ben
született Az Török Áfium ellen való orvosság
címet viselő művében azonban ez az elem már
nem bukkan fel. Addigra ugyanis minden másként alakult.
II. Rákóczi György fejedelem, Bethlen
Gábor és I. Rákóczi György után egy virágzó
Tündérországot örökölt 1648-ban, amikor Erdély trónjára lépett. Ám az uralkodó néhány év
múlva romlást, pusztulást hozott országára. Veszélyes ábrándokat kergetve a svédekkel szövetségben 1657 elején Lengyelországra támadt.
Szeme előtt az északi szomszéd trónjának megszerzése lebegett. Egyik jeles erdélyi elődje,
Báthory István példáját kívánta követni. Egy
fontos körülményt azonban nem vett figyelembe. Báthory lengyel királyságát 1576-ban a
szultán támogatta. Rákóczi hadjárata viszont a
Porta haragját váltotta ki. Ráadásul a trónszerzési kísérlet is balul ütött ki. A svédek magára
hagyták az erdélyi fejedelmet, aki ellen a szultán
tatár csapatokat küldött lengyel földre. Az erdélyi sereg csaknem egésze a tatárok fogságába
esett. Ugyanakkor Köprülü Mehmed nagyvezír
büntetőhadjáratok sorát indította az Erdélyi Fejedelemség ellen. Ezek egyikének 1660-ban áldozatul esett a Lengyelországból közben hazatért II. Rákóczi György is. Még ugyanabban
az évben a török kezére került Erdély kapuja,
Várad – vele a Partium nagy része is. Az erdélyi rendek 1661-ben Rákóczi korábbi generálisát, Kemény Jánost választották meg fejedelmükké, akit azonban a Porta nem támogatott. Ellene Ali pasa újabb büntetőhadjáratot
indított, s Keménnyel szemben Apafi Mihályt
ültette Erdély trónjára. Kemény János ekkor a
Habsburg Birodalom uralkodójával, I. Lipóttal
(1657–1705) lépett szövetségre, akit a magyar
rendek is arra ösztönöztek, hogy segítse meg a
fejedelemséget. 1661 nyarán Lipót egyik legnevesebb hadvezérét, Raimondo Montecuccolit
küldte Erdélybe. Montecuccoli hadjárata semmilyen eredményt nem hozott – inkább további pusztulást. A királyi seregek Erdélyből
behurcolták Felső-Magyarországra a rettegett
pestist. Kemény János 1662 januárjában elesett
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a nagyszőlősi csatában. Még ugyanebben az
évben Köprülü Mehmed fia, Fázil Ahmed pasa
úgy döntött, a háborút kiterjeszti a vazallusa
belügyeibe beavatkozó, ott hadsereget állomásoztató Magyar Királyságra. A török a háború
okaként Székelyhíd várának Montecuccoli által
történt elfoglalását, illetve Új-Zrínyivár felépítését jelölte meg.
Zrínyi Miklós várépítése valóban problémás volt, ugyanis a Habsburg–török béke értelmében tilos volt új erődítések emelése. Zrínyi
a várat anélkül kezdte el építtetni, hogy királytól arra engedélyt kért volna, ráadásul a vár
a török kézen levő Kanizsával szemben, a Mura
bal partján épült fel, tehát hódoltsági területen.
A török tiltakozását követően a bécsi udvar az
építkezés leállítására szólította fel Zrínyit, ám a
bán figyelmen kívül hagyta a parancsot. Zrínyi
Miklós ezzel a lépésével minden bizonnyal a háború megindulását akarta kiprovokálni. Ő már
régebbtől elkerülhetetlennek tartotta a nagy
összecsapást, s úgy érezte, eljött az idő.
*
A háború 1663 tavaszán a török hadüzenettel vette kezdetét. A fősereg, amely eredetileg Bécs ellen indult, augusztus 7-én Párkánynál megverte Forgách Ádám bányavidéki
főkapitány seregét, majd 39 napos ostrom után,
szeptember 25-én bevette a végvárvonal fontos
északi láncszemét, Érsekújvárt. A boszniai és
a kanizsai pasa ugyanakkor 8000 katonájával
megtámadta Új-Zrínyivárat. Zrínyi, akit a király 1663 augusztusában a beteg Wesselényi Ferenc nádor helyett a dunántúli felkelő magyar
csapatok főgenerálisává nevezett ki, sikeresen
ellenállt. Hadával ezután Érsekújvár felé nyomult, ám a vár elestét már nem sikerült megakadályoznia.
Zrínyi Miklós 1663 késő őszén, telén egy
nagyszabású téli hadjárat tervét forgatta a fejében. Erről egyeztetett János Fülöppel, a török
elleni harcot felvállaló, a Német-római Birodalomban Lipót császár ellenzékeként működő
Rajnai Szövetség elnökével. A Szövetség Zrínyi
tervét Regensburgban jóváhagyta, s a Magyar
Királyságba küldte Julius Wolfgang Hohenlohe
grófot, mintegy tízezer fős hadsereg élén. A
Zrínyi Miklós által kidolgozott, támadó hadműveletet végrehajtó 26 ezer katona 1664. január 21-én indult Új-Zrínyivárról. A közel egy
hónapig tartó hadjárat során a sereg csaknem
500 kilométert tett meg oda-vissza. Elfoglalta
a töröktől Barcsot, Babócsát, Dárdát, Segesdet,
felégette Szigetvár környékét, feldúlta és kifosztotta Pécset. A hadjárat egyik jelentős eseménye
a Dráva mocsarain átívelő eszéki híd megsemmisítése volt. A mintegy 6 km hosszú, tölgyfából készült híd, amely a leírások szerint igazi
mestermunka volt, a török fő utánpótlási vonalául szolgált. Zrínyi katonái felrobbantani nem
tudták, ezért a híd felgyújtása mellett döntöttek,
amely csaknem két egész napot vett igénybe.
A nagy nemzetközi visszhangot kiváltó
hadjárat sikerrel ért véget, nem is annyira hadászati (a törökök hamarosan újjáépítették az
eszéki hidat), hanem inkább a politikai propaganda szempontjából volt nagy jelentőségű.
Több évtized telt el azóta, hogy keresztény seregek utoljára sikeres támadó hadműveletet haj-

QQ Új-Zrínyivár – az igazi casus belli?
tottak végre az oszmánok ellen. A téli hadjárat
sikere a német birodalmi gyűlést a támadó háború megindítására ösztönözte. Újabb negyvenezer katonát és pénzt küldtek Magyarországra. Amiben nem jutottak közös álláspontra,
az a fővezérség kérdése volt. Végül kompromisszumos megoldásként négy hadvezért állítottak a seregek élére: a császári csapatok parancsnoka Montecuccoli lett, a birodalmi hadakat Bádeni Lajos vezette, a Rajna Szövetség
seregeit Hohenlohe, a magyar–horvát haderőt
Zrínyi Miklós irányította. A birodalmi gyűlés
elfogadta Zrínyi Miklós Kanizsa ostromára, és
azzal párhuzamosan egy Duna menti és felsőmagyarországi hadjáratra vonatkozó haditervét.
A várva várt hadművelet azonban 1664 tavaszán gyorsan kudarcba fulladt. A Kanizsa
ostromára lassan felvonuló keresztény hadat
a mintegy negyvenezer fős török felmentő sereg
megjelenése – Zrínyi tiltakozása ellenére – tá-

QQ Az eszéki híd felgyújtása

vozásra késztette. Ezzel az offenzív háború véget
is ért. Innentől már nem Zrínyinek és a Rajnai
Szövetségnek volt a legnagyobb befolyása a hadműveletekre. A fővezér Montecuccoli lett, aki
Zrínyi Miklóst a Mura-vonal védelmére küldte.
A török hamarosan elfoglalta és felrobbantotta
Új-Zrínyivárat.
A sértődött Zrínyi ezután már nem vett
részt tovább a hadműveletekben, visszavonult
Csáktornyára. Ide érkeztek meg hozzá a hírek
Montecuccoli augusztus eleji szentgotthárdi
győzelméről, valamint az azt követő vasvári békéről, amely hivatalosan is lezárta a nemzetközi támadó háborút anélkül, hogy a Szentgotthárdnál súlyos vereséget szenvedett török pozíciókat vesztett volna. Pedig Eszék után még milyen reménykeltőnek tűnt minden.
Pelle István
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TANDEM:
Egy szakmai
elismerés margójára

2013 novemberében jelentős szakmai elismerésben részesült a dunaszerdahelyi TANDEM nonprofit szervezet: az országos
„Karrier-tanácsadói Díj 2013“ (Národná cena kariéry 2013) versenyben ugyanis megkapta a legjobb karrier-tanácsadói
szolgáltatásért járó díjat. A versenyt az Euroguidance Központ – az Európai Uniós tanácsadó hálózat, az Euroguidance
szlovákiai tagja – rendezte meg, immáron ötödik alkalommal.
A versenybe egész Szlovákia területéről neveztek be olyan
egyének és szervezetek, melyek az életpálya-tervezés témában
tevékenykednek valamilyen formában. A TANDEM az öt évad
során az első magyar szervezet, mely ebben a szakmai elismerésben részesült. Tavalyi díjazott a Konstantin Filozófus
Egyetem Szociális Tudományok és Egészségügyi Kara volt.
Fesztiváljellegű kompetenciafejlesztés
„A dunaszerdahelyi TANDEM, n.o. érdekes interaktív tanácsadói programot kínál a középiskolásoknak, melynek célja, hogy
fejlessze a fiatalok pályadöntéshez szükséges készségeit és képességeit. A programnak fesztiváljellege van, a szervezők és tanácsadók a munkaerőpiacról nyújtanak információkat, melynek során
olyan módszereket alkalmaznak, amelyek fejlesztik a résztvevők
kompetenciáit és támogatják őket a jövőjük tervezésében” – indokolta a döntését a szakmai zsűri, melyet az Euroguidance Központ, a Gyermek- és Patopszichológiai Kutatóintézet, Pedagógiai-pszichológiai Tanácsadó és Prevenciós Központok
és a Nevelési Tanácsadók Szövetségének képviselői alkottak.
„A szolgáltatás innovatív jellege abban rejlik, hogy a nem formális
eszközök széles tárházát alkalmazza a pályaválasztás és a jövőtervezés témájára. Értékeljük a széleskörű aktivitásokat, és azt is,
hogy a tevékenységét a szervezet a nemzeti kisebbségek körében
is végzi” – zárta az indoklását a zsűri.
E nívós szakmai elismerés apropóján elevenítsük fel a pályaorientáció jelentőségét a középiskolákban, s hogy miként született meg a díjnyertes program ötlete.
Az első komoly döntés
Mi leszel, ha nagy leszel? – azon ritka kérdések egyike,
amelyre hat–hét évesen sokszor könnyebb megválaszolni,
mint tizenhat–tizenhét esztendősen. „Balett-táncosnő, űrhajós,
pilóta” – jönnek a tipikus, fantáziadús válaszok a kisiskolás lurkóktól. Ha viszont egy másodikos vagy harmadikos gimnazista
diáknak tesszük fel ugyanezt a kérdést, már sokszor csak egy
vállrándítás, vagy egy elhadart „nemtom” a válasz. Az érettségi
tantárgyak és a továbbtanulási irány kiválasztásának súlya meg
tudja némítani a legelevenebb kamaszt is. Nem véletlenül: a
felnőtté válás küszöbén a pályaválasztás az első komoly döntés
az életükben, amit saját maguknak kell meghozniuk.

Melyik úton a kitűzött cél felé?
Kétségtelen, hogy nagyon sok olyan diák van, aki már
úgy érkezik a középiskolába, hogy egész konkrét elképzelései
vannak a jövendő foglalkozásáról.. Olyan is akad szép számmal,
akinek az első egy-két évben világossá válik, milyen egyetemen
szeretné folytatni a tanulmányait s milyen állásban tudja elképzelni magát a legszívesebben. Ők valószínűleg nem sütik
le a szemüket a „Mi leszel, ha nagy leszel?” kérdés hallatán, és
nem is azt válaszolják, hogy „vadakat terelő juhász”, hanem valami konkrét hivatást neveznek meg: újságíró, orvos, tanár,
rendőr… Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy nekik nincs
szükségük tanácsokra a pályaválasztás területén. Hiszen, ha
már a kitűzött cél meg is van, az út, amely elvezet hozzá, nagyon sokféle lehet, s ez sok bizonytalanságot szülhet. Hány
egyetemre adjam be a jelentkezést és melyik legyen a favorit,
ha mindegyikre felvesznek? Itthon vagy Magyarországon tanuljak tovább? Esetleg Csehországban vagy meg merjem próbálni valamelyik Nyugat-európai egyetemet? Válasszak egy itthonról távoli főiskolát vagy inkább egy közelebbit? S hogyan
készüljek fel egyáltalán a „nagy felsőoktatásra”? Számos kérdés,
melyekkel azok a diákok is szembesülnek, akik tudják, mihez
szeretnének kezdeni, ha leérettségiztek. Az viszont vitathatatlan tény, hogy mindenképp nagy előnyben vannak azokkal
a társaikkal szemben, akik még a célt is csak keresik.
Három év egy díj
Az ő esetükben még nagyobb fontossággal bír, hogy az iskolában odafigyeljenek a pályaválasztási témára. A kérdés már
csak az, hogy milyen módon lehet/kell beépíteni a tanév menetébe a pályaválasztási foglalkozásokat, s hogy egyáltalán
mik lehetnek azok a tevékenységek, amelyek valós támpontokat tudnak adni a pályaválasztás terén sötétben tapogatózó diákoknak? Ezt a kérdést tettük fel mi is magunknak a
TANDEM-ben, s miközben elkezdtük rá keresni a válaszokat,
megszületett annak a pályaválasztási napnak az ötlete 2010
nyarán, ami 2013-ban megkapta a legjobb karriertanácsadói
szolgáltatás díját Szlovákiában.
Urbán Péter, a TANDEM trénere és pályaválasztási tanácsadója
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A tanuló olyan önálló személyiség,
akit közös munkával kell formálni
„ ... a közboldogság legbiztosabb alapja az ifjú nemzedék tanítása és növeltetése ...”
Jedlik Ányos
Az érsekújvári Elektrotechnikai Ipari
Középiskola az 1971/72-es tanévben nyitotta meg kapuit a tanulni vágyó fiatalok
előtt. Az intézmény akkor jött létre, amikor
Csehszlovákia a gazdasági-technikai fellendülés korát élte, s ehhez szakembereket igényelt. Az iskola alapítása óta végzi ezt a feladatot: technikusokat és a továbbtanulás
révén sokoldalúan képzett, kreatív mérnököket ad az iparnak, de az országnak is.
Mindig a jövőbe néz, a fejlődés útját járja,
korszerű módszereket alkalmaz, kiemelkedő eredményeket mutat fel és keresetté
vált a szülők és a tanulók körében. Több tekintetben az ország legjobb szakközépis
kolái közé kerültünk (az INEKO értékelése
alapján a 2012/2013-as tanév legeredményesebb középiskolája voltunk az Érsekújvári járásban).
Iskolánk sikerei és jó hírneve szolgált
alapul ahhoz, hogy 2000-ben felvehettük
a neves feltaláló, fizikus és tanár, Jedlik
Ányos – Stephanus Anianus Jedlik nevét.
2004-ben nyitotta meg kapuit a közgazdasági szakképzés iránt érdeklődő diákok
előtt a kereskedelmi akadémia. 2005. szeptember 1-től közös intézmény lettünk, új
névvel és új tervekkel. Ha röviden akarjuk
jellemezni az iskola mai arculatát, akkor
azt mondhatjuk, hogy a múlt igazi értékeinek alapján, a kihívásokkal bátran szembenéző, a fiatalság érdekeit előtérbe helyező, eredményekre törekvő és eredményesen teljesítő alma mater a Közös Igazgatású Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola és Kereskedelmi Akadémia. A 80
fős tantestület általánosan elfogadott szemlélete, hogy a tanuló olyan önálló személyiség, akit közös munkával kell formálni,
alakítani. Fontosnak tartjuk, hogy a közös
munka a szülői–tanári–tanulói együttműködés eredménye legyen.
Az elmúlt 43 év alatt megteremtettük
a következő tanulmányi szakokból álló
stabil képzési szerkezetet: erősáramú villamos berendezések, számítógép rendszerek, információs és hálózati technoló-

giák (IT), műszaki és informatikai szolgáltatások az elektrotechnikában és kereskedelmi akadémia.
Célunk – a megalapozott szakmai felkészítés mellett – színessé és színvonalassá
varázsolni a diákéletet, fejleszteni a személyiséget, diákjainkat megtanítani kulturált
körülmények között élni, eredményesen
dolgozni és szórakozni.
A számítógéppel segített oktatás iskolánkban már a 90-es évek elején megjelent,
mégpedig egy akkortájt nagyon újnak számító, egyedi módszer alapján. Ez a mód-

szer később az interaktív oktatás alapjait
is képezte, széles körben elfogadottá és elismertté vált nemcsak a szakma, de a diákok körében is. Manapság ismét virágkorukat kezdik élni az ún. elektronikus szavazórendszerek, melyek azonnali visszacsatolást tesznek lehetővé – senki sincs kizárva a tanulási folyamatból, senki sem kerülheti el az odafigyelést, az aktív részvételt.
Az ún. elektronikus szavazás módszertana
pedagógiai kutatás alapját is képezi az iskolában, de bemutatták már nemcsak hazai,
hanem külföldi iskolák, valamint szakfórumok (konferenciák) keretén belül is.
Információs forradalmunk egyik legnaprakészebb eszköze az elektronikus
napló, és néhány osztályban már az elektronikus osztálykönyv is. A szülőknek és diákoknak is lehetőséget adunk a tanulmányi
előmenetelésa hiányzásnyomonkövetésére.
Névadónkról dióhéjban: Jedlik Ányos
István – tudós, feltaláló, pedagógus, bencés
szerzetes – Szímőn született a XIX. század
hajnalán és Győrben, 96 éves korában

hunyt el. A tudományt és technikát közel
80 találmánnyal gazdagította, de felfedezéseit nem publikálta és nem is szabadalmaztatta. Talán a jelleméből fakadó, és a szerzetesi életre is oly jellemző szerénység akadályozta ebben. Tiszteletre méltó pedagógiai munkássága – 1825-től 53 éven át állt
a katedrán. A tanulásban fontos motivációnak tartotta a kitartó szellemi érdeklődést.
Nagy súlyt fektetett a nevelésre is, hűséget,
engedelmességet és udvariasságot várt el
diákjaitól. Az emberi kapcsolatokban megkövetelte a rendet, csendet, illemet, a személyiség figyelembevételét. Csendben, észrevétlenül halt meg. Nem érte meg a megérdemelt jutalmat, sem az elismerést azokért a nagy felfedezésekért, amelyekkel az
emberiséget megajándékozta. Nem érdekelte sem a dicsőség, sem az elismerés.
A sok szállal Győrhöz kötődő tudós,
bencés tanár születésének 200. évfordulója alkalmából egyike voltunk azon szlovákiai intézményeknek, amelyek felvették
Jedlik Ányos nevét. „Jedlik hazaérke
zett” – Király Árpád, a Jedlik Ányos Társaság főtitkára, ezekkel a szavakkal kezdte
iskolánkban Jedlik szobrának avató ünnepségét. A műalkotásnak már története
van: a hannoveri világkiállításon hat magyar tudós – Bay Zoltán, Bolyai János,
Eötvös Loránd, Jedlik Ányos, Neumann
János és Szent-Györgyi Albert portrészobra reprezentálta a magyar tudományt.
A Gazdasági Minisztérium a 30 éve alapított szlovák–magyar tannyelvű iskolánkat
ajándékozta meg a tudós szobrával. Csanda
Endre polgármester Széchényi György emlékéremmel jutalmazta iskolánkat, megköszönve a 30 éves kiemelkedő eredményű
munkát. Király Árpád annak a „Borúra
derű” feliratú akadémiai emlékéremnek a
másolatával ajándékozott, amelyet Jedlik
Ányos kapott 1858-ban egyetemi tankönyveiért, ezenkívül büszke tulajdonosai vagyunk a Jedlik-féle villanykocsi prototípusának. A „Gaudeamus igitur ... ” énekének
felhangzásakor került sor a szobor – Jándi
Zoltán alkotásának – leleplezésére.
Hűek maradunk névadónk, Jedlik
Ányos eszméihez, munkánkkal és eredményeinkkel őrizzük emlékét, ápoljuk hagyatékát, tisztelgünk munkássága, személyisége előtt – a hálás utókor.
Bábi László, igazgató

Közös Igazgatású Jedlik Ányos
Elektrotechnikai Szakközépiskola
és Kereskedelmi Akadémia

