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Közgyűlés
előtt
Tisztújító közgyűlésre készül
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Négy év elteltével, jelentős mennyiségű elvégzett feladattal a tarsolyában számot vet, értékel az
SZMPSZ 2014. május 10-én, a tisztújító országos
közgyűlésen, melyre Rimaszombatban kerül sor.
A jelenlegi országos választmány március 1-jén
ülésezett utoljára. A napirendi pontok között szerepelt a tavalyi és az idei év költségvetése, az SZMPSZ
éves munkaterve, az Alapszabály módosítása, az
SZMPSZ stratégiai programjának tervezete, a rozsnyói pedagógustalálkozó programja és az országos
tisztújító közgyűlés előkészítése, megszervezése.
Az Alapszabály több pontjában is változásokat
tartalmaz, ehhez várjuk a területi választmányi
ülések utáni esetleges további, jegyzőkönyvekben
rögzített módosító javaslatokat.
Az országos közgyűlést megelőzően az alapszervezetekben, valamint a területi választmányok közgyűlésein kerül sor a számvetésre, a javasolt napirendi
pontok szerint megtárgyalják az Alapszabályt, a Programot, megválasztják az országos közgyűlés küldötteit, javaslatot tesznek az SZMPSZ elnökének személyére, a vezetőség tagjaira. Megválasztják az alapszervezetek, a területi választmányok elnökeit és tisztségviselőit, akik az elkövetkezendő négy évben helyi
szinten irányítják, összefogják, szervezik a szövetség
munkáját.
Az országos közgyűlésen a 13 területi választmányból 105 küldöttet várnak a szervezők. Az OV
határozata értelmében 30 tagot képvisel majd egy
küldött az országos közgyűlésen, és kap szavazati
jogot a Szövetség következő választási időszakát
meghatározó döntésekben. Értékelik az eltelt időszakot, megvitatják az Alapszabály módosításait,
a következő megbízatási időszak stratégiai programját. A tisztújítás során a Szövetség döntéshozó
szerveit, elnököt, alelnököket, tisztségviselőket választanak, illetve jóváhagyják az új országos választmány összetételét, azaz a szövetség legfőbb vezetését, amely a következő négy évben meghatározó
szerepet kap.
A szervezők nevében arra kérjük az alapszervezetek, a területi választmányok elnökeit, hogy az országos közgyűlés sikeres lebonyolítása érdekében felelősen álljanak hozzá e fontos, változásokat is hozó
eseményhez.
Vörös Mária
Területi Választmány
Galánta
Dunaszerdahely
Pozsony
Újvár
Losonc
Rozsnyó
Komárom
Kassa
Rimaszombat
Tőketerebes
Léva
Nyitra
Nagyrőce
Összesen

ASZ
21
31
6
15
8
6
32
5
12
18
16
6
8
184

SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZÖVETSÉGE
Az országos választmány tagjainak részvétele az üléseken 2010 – 2014-es választási ciklusban
2010.
X. 23.
1.
Böszörményi Edit
1
2.
Szuperák Mária
0
1/2.
Novella Ivett
/
3.
Válent Katalin
1
4.
Hanesz Angelika
0
5.
Tamás Erzsébet
1
6.
Kulik Szilvia
1
7.
Korda Edit
0
8.
Iván Margit
1
9.
Bódi Katalin
1
10.
Lukács Annamária
1
11.
Tomolya Adrianna
1
12.
Tomolya Róbert
1
13.
Andruska Csilla
0
14.
Tóth Gábor
0
15.
Kollár Tibor
1
16.
Búcsi Teréz
1
17.
Szetyinszky Veronika 1
18.
Szanyi Mária
1
19.
Fekete Irén
1
0
20.
Andruskó Imre
21.
Gúgh Béla
1
22.
Takács Tímea
1
23.
Morvay Katalin
1
24.
Szabó Edit
0
1/24.
Pék Judit
/
25.
Pék László
1
26.
Vörös Mária
1
27.
Ádám Zita
1
28.
Csintalan Zsuzsa
0
29.
Fibi Sándor
1
1/29.
Masszi János
/
30.
Hajnovič Gabriella
1
31.
Szakál Éva
0
1/31.
Berky Angelika
/
32.
Hajtman Béla
/
Nagy Lehoczky
33.
/
Zsuzsa
1/33.
Balla István
/
Az SZMPSZ irodavezetője
34.
Jókai Tibor
1
Sorszám Név

2011.
II. 19.
1
0
/
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
/
1
1
1
0
1
/
1
–
1
/

2011.
X. 22.
1
0
/
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
/
1
1
0
0
1
/
1
–
1
1

2012.
II. 25.
1
0
/
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
/
1
1
1
0
–
/
1
–
0
0

2012.
XI. 17.
0
–
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
–
1
1
1
1
–
–
0
1
–
1
1

2013.
II. 23.
1
–
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
–
0
1
1
0
–
–
0
1
–
0
1

2013.
XI. 30.
0
–
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
–
0
1
0
0
–
–
1
1
–
0
1

2014.
III. 1.
1
–
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
–
0
1
1
1
–
–
1
1
–
1
0

Részvétel
6/8
0/4
0/4
4/8
6/8
6/8
6/8
4/8
5/8
8/8
2/8
8/8
8/8
3/8
3/8
8/8
7/8
7/8
7/8
7/8
0/8
8/8
4/8
5/8
0/4
1/4
8/8
7/8
5/8
0/4
3/3
2/4
8/8
0/1
4/7
4/6

/

0

0

–

–

–

–

0/2

/

/

/

1

1

0

1

3/4

1

1

1

1

1

1

1

8/8

Magyarázat: 1 jelen volt az ülésen | 0 nem volt jelen az ülésen | – a tagsága megszűnt | / még nem volt tag

Berky Angelika, az SZMPSZ Országos Választmányának 2010. október 23-ai ülése után OV tag lett;
Hajtman Béla, az SZMPSZ Országos Választmányának 2011.február 19-ei ülése után megalakult az SZMPSZ Nyitrai
TV, OV tag lett;
Nagy Lehoczky Zsuzsa, az SZMPSZ Országos Választmányának 2011.február 19-ei ülése után megalakult az SZMPSZ
Nyitrai TV, OV tag lett;
Fibi Sándor , az SZMPSZ Országos Választmányának 2011. október 22-ei ülése után az OV tagsága megszűnt;
Szuperák Mária, az SZMPSZ Országos Választmányának 2012. február 25-ei ülése után OV tagsága megszűnt;
Novella Ivett, az SZMPSZ Országos Választmányának 2012. február 25-ei ülése után OV tag lett;
Szabó Edit, az SZMPSZ Országos Választmányának 2012. február 25-ei ülése után az OV tagsága megszűnt;
Csintalan Zsuzsa, az SZMPSZ Országos Választmányának 2012. február 25-ei ülése után az OV tagsága megszűnt;
Pék Judit, az SZMPSZ Országos Választmányának 2012. február 25-ei ülése után OV tag lett;
Masszi János, az SZMPSZ Országos Választmányának 2012. február 25-ei ülése után OV tag lett;
Nagy Lehoczky Zsuzsa, az SZMPSZ Országos Választmányának 2012. február 25-ei ülése után OV tagsága megszűnt;
Balla István, az SZMPSZ Országos Választmányának 2012. február 25-ei ülése után OV tag lett;

Az Országos válaszmányi tagok jelenléti statisztikája a Területi Választmányok által jelölt
OV tagok felelősségteljes hozzáállását is tükrözi.

T A G L É T S Z Á M 2012
A1
A2
A3
Össz. tag
253
32
1
286
435
18
2
455
77
15
92
207
20
227
90
14
104
94
6
1
101
535
72
13
620
105
18
1
124
199
20
1
220
174
34
9
217
177
19
5
201
49
5
12
66
86
9
95
2494
282
45
2821

ASZ
21
27
6
14
8
6
31
5
12
15
13
5
5
166

A1
258
400
78
196
96
106
566
107
181
139
164
34
55
2370

T A G L É T S Z Á M 2013
A2
A3
Össz. tag
36
2
296
13
413
11
89
24
220
5
2
103
4
110
79
2
647
18
2
127
20
1
202
78
217
14
3
181
7
11
52
4
59
313
23
2706
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9
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Tavasz van,
gyönyörű
Tél utolján, tavasz kezdetén megpezsdül az élet az iskolákban. Egymást
érik az események, bár (néha felesleges) szünetek szabdalják szét az időt, lassítják a munka menetét.
Még le sem zárul a félév, már a beiratkozások kapcsán örülünk
vagy kesergünk a tantestületekben. A média, a sajtó az iskolaigazgatókat faggatva az elért eredményeket elemzi, boncolgatja. A beiratkozások összesített adatai azt mutatják, hogy a magyar iskolákban a jövendő elsősök száma körülbelül megegyezik a jelenlegi
elsősök létszámával. Azt gondolom, jelen helyzetben már ez is pozitívum, mert ott, ahol nem születik gyerek, ahol a fiatalok jelentős
része külföldön keresi a megélhetést, ahol az asszimiláció egyre fenyegetőbb méreteket ölt, ott az iskola minden erőfeszítése ellenére
sem lesz több az elsős. Az iskolák többsége felelősségteljesen előre
tervez, figyelik a születések számát, felmérik, mire számíthatnak, hiszen a szeptemberben iskolába lépő gyerekek hat évvel ezelőtt születtek. A tavalyi születések száma alapján már most meg tudják becsülni, körülbelül hány elsőssel számolhatnak majd 2019-ben. Az
adatok a fenntartó önkormányzattól származnak, ismerik is, ezért
nem igazán értem, miért csak az iskolákat kérdezik arról, mit tettek
annak érdekében, hogy javuljon a beiratkozás aránya. Vajon mit tesz
a közösség, a község, a város, miért nem vállalnak gyereket a fiatalok, miért dönt a szülő a szlovák iskola mellett? Számtalan kérdés,
ok és okozat, társadalmi probléma, mely messze túlmutat az oktatási-nevelési intézményeken.
Iskoláink jövője kapcsán bőven van okunk aggodalomra, pedig
stresszből jut elég a pedagógusnak a hétköznapokban is. Nem véletlen, hogy az idei Komáromi Pedagógiai Napok e téma köré szerveződtek. Az SZMPSZ komáromi területi választmányának szakmai
rendezvénysorozata több mint 1200 pedagógust vonzott Komáromba, Gútára, Dunamocsra. A jelenlévők pozitív visszajelzései az
előadások, foglalkozások magas színvonaláról, kitűnő, példamutató
szervezésről tanúskodnak.
Kellenek a jó példák, kell az ösztönzés, szükséges a tapasztalatcsere, az őszinte, nyílt helyzetelemzés, a jó gyakorlat továbbadása. Mindez szóba kerül majd április elején Rozsnyón, a jubileumi XX. Országos Pedagógustalálkozón. Rólunk és nekünk szól
a program, mindenkinek ott a helye, aki felelősséget érez iskoláinkért.
Meggyőződésem, hogy aki idehaza ezen a pályán maradt, annak
szívügye a magyar nyelvű oktatás. Nem hétköznapi munkát végez,
a legszebb hivatást gyakorolja, lelket ment, anyanyelvet őriz, identitást
erősít, jövőt formál. Remélem, eljutunk egyszer arra a szintre, ahol az
iskolai oktatást olyan közjóként értékelik, amely nemcsak megérdemli
a megbecsülést és a társadalmi rangot, de meg is kapja azt.
Pedagógusnap alkalmából álljon itt Móricz Zsigmond néptanítóknak szánt üzenete, melynél időszerűbbet a mai tanároknak sem
lehet ajánlani:
„Sokat vitatkoznak a néptanító sorsán, kötelességein. Én
egy, csak egyetlen feladatot ismerek, amit teljesítenie kell, egy kelléket, aminek meg kell lenni benne, s egy bűvös igét, ami mindent megnyit előtte: szeretni, szeretni, szeretni. Aki nincs eltelve
nagy, odaadó szeretettel, menjen kereskedőnek, tudósnak vagy katonának, de tanító ne legyen.
Sem gyermekek, sem fiatalok, sem a nagy emberegyetem
tanítója…”
Vörös Mária
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Pedagógusfórum n Óvodai körkép

Újra az óvodáinkról
Fókuszban az óvodák című rovatunkkal az előző (februári) számunkban
az volt a szándékunk, hogy ne csak az
alapiskoláinkat mutassuk be, ne csak
a középiskolásaink eredményeiről számoljunk be, hanem az életünket, jövőnket meghatározó nevelési intézményeinkről, az óvodákról is számot adjunk, az óvodákban folyó tevékenységet láttassuk. Jól tudjuk, hogy sokszor éppen az óvodában dől el felnövekvő ifjúságunk jövője. Ebből a felis-

merésből is fogant meg Szanyi Mária
szerkesztőtársam fejében a gondolat
és ötlet, hogy körkérdés, ankét formájában tegyük fel kérdéseinket az
óvodák vezetőinek, óvodapedagógusainak a lap hasábjain. A feltett 11 kérdésre 20 óvoda részéről érkezett válasz. Az előző számunkban az örvendetes tény mellett sajnálattal tudattuk
kedves Olvasóinkkal, hogy a szerkesztőségünkbe beérkező beszámolókat

Ekecs–Apácaszakállasi
Óvoda
A mi kis falunk Csallóközben található, két falu: Ekecs és Apácaszakállas ös�szevonásával jött létre. Önkormányzatilag
Ekecs községhez tartozunk, fenntartónk
az Ekecsi Községi Hivatal.
Túl a parkon, túl a réten, Apácaszakállas kellős közepében van a mi kis óvodánk. Ide érkeznek már 34 éve minden
reggel a Csiga és Katica osztályos gyerekek. Az óvodánkat ebben az évben 22
Katica osztályos, és 12 Csiga osztályos látogatja – ebből 4-en 3 éven aluliak. Jelenleg, mivel magyarok lakta falu vagyunk,
óvodánkat nem látogatja szlovák anyanyelvű gyermek, de már volt rá példa az
előző években.
Az óvoda saját irányvonala és kitűzött céljaink: fejleszteni és támogatni a
tehetséget, az alkotási vágyat, támogatni
a gyermek személyiségének fejlődését szociális, emocionális, intellektuális, testi, erkölcsi, esztétikai területen, felkelteni a gyerekek érdeklődését a népi játékok és a képzőművészet iránt. Fejleszteni készségeit és
képességeit a további művelődéshez, felkészítve őt az egész életen át tartó művelődésre és tanulásra az alkotás és a mozgáskészség fejlesztésével.
Pedagógiai programunk a művészetek
iránti érdeklődés felkeltésére és a néphagyományok ápolására építette fel a neve-

lési stratégiáját, beleszőve a jeles napokat
és a négy évszakot, melyeket látogatóba
hívtunk. Az Aranyló ősz, a Hófehér tél,
a Színpompás tavasz és a Ragyogó nyár
köszönt be hozzánk jeles ünnepeivel.
Játékos tevékenységeinket az alkotósarokban, az építősarokban, a didaktikus játékok sarkában és a nyugalomsarokban,
ezenkívül az óvodaudvaron, a közeli
parkban, séták, kirándulások alkalmával
és a kézműves-műhelyekben, népi játékok
játszásával valósítjuk meg. Minden héten
más témakörrel foglalkozunk, amelyeket
játékokkal, bemutatással, beszélgetéssel,
versekkel, mesékkel, mondókákkal, rajzolással, festéssel, nyírással, ragasztással,
zenés-mozgásos játékkal, dalokkal, ismeretterjesztő sétákkal, szabadban való tartózkodással, alkotó műhelyekkel teszünk
még vonzóbbá a gyerekek számára. A Katica osztályosok részére kézműves szakkört
működtettünk Ügyes kezek elnevezéssel,
ahol megismerkedhetnek különböző technikákkal, ajándékot készíthetnek, kiélhetik
kísérletező és alkotóvágyukat.
Az iskolaköteles gyermekeknél fontosnak tartjuk a grafo- és vizuomotorikus,
valamint a nagymozgások fejlesztését, a
helyes beszédet és kiejtést. Éppen ezért stimulációs, fejlesztő programot használunk
a megfelelő képességek elérésére, valamint
logopédiai gyakorlatokat végzünk. Munkánkat pszichológus és logopédus segíti.

helyszűke miatt nem tudtuk teljes egészében közölni.
Nos, ebben a számunkban teszünk
eleget kötelességünknek: teret és helyet biztosítunk az óvodák bemutatásának, az óvópedagógusok beszámolóinak, s egyúttal biztatjuk is az óvónőket,
továbbra is írjanak, számoljanak be az
óvodákban folyó pedagógiai tevékenységről, s osszák meg az olvasókkal örömeiket, gondjaikat és tapasztalataikat.
- hábé -

A vidám óvodás napokat – úgy gondoltuk –, hogy még színesebbé és változatosabbá tesszük, ha munkánkba bekapcsoljuk a családokat, a tömegszervezeteket
és a faluban működő többi intézményt is.
Az őszi hónapokban új képzőművészeti
technikákat próbáltunk ki, megrendeztük
a Tök jó napot – vendégeink voltak a speciális egyesített iskola diákjai. Műsorral köszöntöttük a falu nyugdíjasait, akiket tiszteletbeli nagyszüleinknek választottunk.
Meseelőadáson vettünk részt az ekecsi kultúrházban, ahol a Kuttyomfitty Társulat
Eltáncolt cipőjét néztük meg, de a meseelőadás végére a gyerekek is táncra perdültek. Az ördög is elhozta vendégét, a Mikulást, aki megígérte, hogy másnap személyesen is meglátogat minket. A Mikulás
megérkezett, sok szépet mesélt, mindenkinek hozott ajándékot – az önkormányzat
jóvoltából mozgásfejlesztő játékokkal és
didaktikus játékokkal gazdagodtunk.
Ebben az évben is megrendeztük
a Csodás Advent jótékonysági vásárt.
A készülődésből mindenki kivette a részét: az oviban sült a mézeskalács, a kultúrházban pedig a finom lepény és pogácsa. A vásárunkra sok felajánlás érkezett: szülők, a SI pedagógusai, a Csemadok
helyi szervezete és az óvoda dolgozói örvendeztettek meg minket szemet és lelket
gyönyörködtető csodáikkal. A rendezvényünket az apró figyelmességek vásárának
neveztük el, hisz a felajánlott dolgok értéke
felbecsülhetetlen. Alapanyaguk a szeretet
és a segítő szándék. Az est beköszöntével
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meggyújtottuk az ünnepváró gyertyát, szavaltunk és énekeltünk – elhoztuk Advent
csodáját. A vásár termékeit a szülői munkaközösség tagjai árusították. Ebben az
évben is vendégeink voltak a nyugdíjasklub tagjai, akiknek ünnepi műsorral és
apró ajándékkal kívántunk kellemes ünnepeket.
Jelenlegi és jövendőbeli óvodásainkat a
Rákóczi Szövetség ebben az évben is ajándékcsomaggal örvendeztette meg. Farsangi bált tartottunk, Mesedélelőttöt szerveztünk, ahol az Aranykert bábszínház
2 meseelőadásának lehettünk mi és jövendőbeli óvodásaink aktív résztvevői. A
könyv hónapja alkalmából meglátogattuk
a falu és a SI könyvtárait. Író-olvasó találkozót szerveztünk a Nagymegyeri Városi
Könyvtárral közösen: Drozdík Katalin és
Kremmer Júlia voltak a vendégeink, akik a
Sétálni ment a csiga című könyvüket mutatták be. Húsvétváró hetet tartottunk – készültek az asztali díszek és hímes tojások.
Bekapcsolódtunk a DM Markt Vidám fogacskák projektjébe, minden óvodásunk
ajándékcsomagot kapott. A Bethlen Gábor
ZRT támogatására 35 óvodásunk pályázott. Ebben az évben is aktív résztvevői
voltunk A Föld napja alkalmából megrendezett délelőttnek a speciális iskolában.
Édesanya – a legszebb szó a világon.
Az év legszebb ünnepére, az anyák napjára együtt készült az egész óvoda. Május
5-én a Csemadok helyi alapszerveze-

tével együtt köszöntöttük az édesanyákat
és a nagymamákat. Saját készítésű ajándékkal és ünnepi műsorral köszöntük
meg a sok gondoskodást és szeretetet. Az
óvoda éves tűzvédelmi gyakorlatát május
5-én tartottunk. 7 óvodásunkkal bekapcsolódtunk a Tűzoltószervezett által meghirdetett rajzversenybe. A gyermeknapot
vidáman töltöttük a Nagymegyeri Termálfürdő Ugri parkjában. Bekapcsolódtunk SZOI meghirdetett olimpiai aktivitásaiba: Oviolimpiát tartottunk. A hét folyamán megfestettük az olimpiai zászlót,
az öt karikát és az olimpiai lángot. Turisztikai sétát tettünk, a Katica osztályosokkal
meglátogattuk az Arany János MTNYA elsőseit. Ezalatt a Csiga osztály óvodásai vidáman hintáztak a falu parkjában. Ünnepélyes megnyitót tartottunk, versenyeztünk, beszélgetés keretében ismerkedtünk
az Olimpia fogalmával. Drogmegelőző,
biztonságos közlekedést fejlesztő, kutyás
rendőrségi napot tartottunk ezen a héten,
lerajzoltuk legkedvesebb élményeinket.
Az Olimpiai hét záróünnepségét június
21-én tartottuk a helyi kultúrházban. Az
elismerő oklevelet, tortát, üdítőt az önkormányzat biztosította. Egy helyi magánvállalkozó üdítővel, a szülők pedig pogácsával támogatták rendezvényünket. Az
Oviolimpia érmeit az óvodánk takarító
nénije készítette mézeskalácsból. Az ünnepségen részt vett a falu alpolgármestere.
A rendezvénynek nem voltak helyezettjei,
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mert mindenki nyertes volt. Élményekben
gazdagodtunk, sportoltunk, tartalmasan
kitöltöttük napjainkat.
Az óvoda búcsúünnepélyét minden
évben a helyi kultúrházban tartjuk. A búcsúzó óvodások tarisznyáját a Speciális Iskola varrónői készítik, a kifestő, színes
ceruza, toll, olló szponzori ajándék. Az
óvoda pedagógusai az életen át tartó tanulás keretén belül Grafomotorikai, IKT
továbbképzésből tettek sikeres záróvizsgát.
A nyári szünet folyamán egy bojlert szereltettünk fel. A vízszerelési és villanyszerelési munkálatokat ajándékként kaptuk.
Az apróbb asztalos munkákat – pl. a bútorjavítást is felajánlásként kaptuk. Az ősz
folyamán az aktivációs munkások újjávarázsolták az óvoda környékét. Letakarították a tetőt, az óvoda csatornáit kitisztították, megmetszették a fákat, új vízelvezető csatornát ástak. A speciális iskola diákjai gyakorlat keretében ebben az évben
is befestették a kerítést és a kaput. Felújították az egyik bejárati ajtónkat, valamint
újravakolták a kazánház mennyezetét, kimeszeltek.
Röviden így telt az elmúlt iskolai év a mi
kis óvodánkban. Kérésünk a Pedagógusszövetség felé: szeretnénk, ha több olyan
szakmai találkozót szervezne, ahol lehetőségünk adódna új ismereteket szereznünk.
Kiss Katalin

Csallóközkürti Óvoda
A Csallóközkürti MTNY Óvoda fenntartója a helyi község. Jelenleg 43 beíratott gyermekünk van, 41 gyerkőc rendszeresen látogatja az óvodát. Kétosztályos óvodánkat rendszeresen látogatják
szlovák anyanyelvű gyermekek – évente 2–3.
A 2014-es beíratásra 8–10 gyermeket várunk.
Óvodánk profilja a hagyományos, erkölcsi értékek mentén
történő nevelés, oktatás.
Példamutató, biztonságot sugárzó légkör jellemző ránk –
a gyerekek és az összes dolgozó részéről irigylésre méltó, jó csapat
vagyunk.
A szokásos tevékenységeken kívül sok közös programunk van
a szülőkkel, a Csemadokkal, az iskolával és a baráti dunaszerdahelyi
óvodával.
Zsebibaba beszoktató program működik nálunk már 8 éve, iskola-előkészítő foglalkozásokat szervezünk a szülőkkel együtt már
10 éve, januártól márciusig. Ősszel rendszeres látogatást teszünk

az iskolásokkal együtt a Csallóközi Múzeumban, egésznapos természetjárásokat valósítunk meg a Kis-Duna tőkési ágánál – évente
3-szor. Nagyon népszerű a gyerekek és a szülők körében a dunai
hajózásunk. Hagyomány, hogy az Apáink öröksége nemzetközi
népzenei fesztiválon odaillő műsorral szerepelünk.
Óvodánkból 95%-ban magyar alapiskolába mennek a gyerekek.
Óvodánk felszereltsége minden szempontból megfelelő;
a közeljövőben az ablakok cseréjére számítunk. Mindenkivel
együttműködünk, akinek erre igénye van, nyitottak és befogadók vagyunk – csak a szépre és jóra. Ez eddig még működött,
s így legyen a jövőben is!
A Pedagógusszövetségtől tartalmas találkozásokat várunk,
hazai szakemberekkel, naprakész információkat, több olyan
endezvényt várunk, amely a szűkebb régióhoz kötődik.
Gányovics Jolán, az óvoda igazgatónője
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Berzétekőrösi Óvoda
A mi óvodánk egy Rozsnyó melletti településen, Berzétekőrösön működik már
több évtizedre visszamenőleg. Mindig is
magyar tannyelvű óvoda volt a magyar kisiskolával egyetemben, és szerencsére most
is az, bár a kisiskola már másfél évtizede
nem működik a településen.
Az óvoda már 2000-től egycsoportosként működik, és második éve félnaposként üzemel, mivel a gyermeklétszám alig
közelíti meg a10-et, vagy – sajnos – alatta
van. Jelenleg 7 gyermek látogatja óvodánkat, ezért 1 vegyes csoportot tartunk
fenn.
A gyermekek korösszetétele alapján
jelenleg lényegében kiscsoporttal üzemelünk, ugyanis a 7 gyermekből 5 gyermek
3 év alatti. Az idén, 2014-ben töltik be a 3.
életévüket. Rajtuk kívül van egy középcsoportosnak megfelelő 4 éves, és egy iskolai
előkészítősnek számító 6 éves gyerkőcünk.
Az óvoda Kőrös község fennhatósága
alá tartozik, a község az intézmény fenntartója. A község a tulajdonában lévő volt iskolaépületet jelölte ki az óvoda székhelyéül,
ez változatlan már több mint másfél évtizede. Régebbi épületről lévén szó, az épület
sokszor tatarozásra, kisebb-nagyobb javításokra szorul, ám a község magas szintű
törődést mutat ilyen téren, és bárminemű
műszaki gondot amilyen hamar csak lehetséges, elhárít. Az óvoda felszereltségét illetően nincsenek hiányosságok, a tanterem
és a hálóterem korszerűen van berendezve,
illetve felszerelve. A tanteremben található
számítógép, illetve digitális technológia,
TV, DVD-, VHS-lejátszó. Az energiahasználatot illetően is korszerű a működtetés,
a fűtés gázfűtéssel van kivitelezve, a vizet
saját kútból nyerjük, amelynek vize rendszeresen vizsgálva és fertőtlenítve van Az
épület rendelkezik továbbá konyhával is,
ám ebben az iskolai évben csak részben
üzemel, a félnapos óvodai működés végett.
Továbbá tartozik az épülethez egy udvar is,
homokozóval, mászókákkal, hintával.
A jelenleg minket látogató gyermekek nemzitéségét tekintve: 6 magyar
és 1 szlovák anyanyelvű gyermekünk van.
Az oktatás nyelve magyar, természetesen
szlovák nyelvű foglalkozásokkal karöltve.
Az az egy szlovák gyermek is tud „konyha
magyarul”, azonban az óvodapedagógus
többnyire szlovákul foglalkozik vele. Eddig
nem volt igény a községben, illetve a szom-

szédos településről óvodánkat látogató
gyermekek szüleinek részéről szlovák csoport létrehozására, a szomszédos településen ugyanis van egy szlovák tannyelvű
óvoda. Ez a település mindössze 3 km-re
van tőlünk, ezért a bevált gyakorlat azt
mutatja, hogy azok a szülők, akik magyar
óvodába szeretnék íratni a gyermekeiket,
hozzánk hozzák a csemetéiket ebből és
a szomszéd településről is, azonban lehetőségük van a 8 km-re lévő városba, Rozsnyóra is íratni a gyermekeiket, de magyar
óvoda esetén ez nem jellemző. Szlovák
óvodába íratás esetén már inkább Rozsnyóra viszik a gyermekeiket a szülők, mint
a szomszéd település szlovák óvodájába,
ugyanis zömében roma származású gyerekek látogatják azt.
Ebből kifolyólag úgy gondolom, fontos
megemlítenem, hogy a mi magyar tannyelvű óvodánkat nem látogatja roma
származású gyermek. Ez is fontos szempontnak számít a maroknyi magyar szülő
számára, mikor csemetéiket készülnek beíratni valamely környéken működő nevelési-oktatási intézménybe.
Az óvodánkat látogató gyermekek iskolakezdését illetően a gyakorlat azt mutatja, hogy 50–50 %-ban íratják be a gyerekeket magyar, illetve szlovák alapiskolákba.
A magyar alapiskolába történő beíratással kapcsolatosan elmondható, hogy
szinte 100 százalékban a Rozsnyói Református Egyházközösség Magyar Tannyelvű Alapiskolájába íratják a gyermekeiket a szülők. Elvétve fordul csak elő, hogy
a másik, a Fábry Zoltán MTNY Alapiskolába íratnák a csemetéiket a szülők, szintén
a zömmel roma származású gyerekek látogatása miatt. A szlovák iskolák esetében
a választás egyénileg megoszlik, a szülők
szabadon választhatnak a 6 szlovák nyelvű
alapiskola közül.
Óvodánk egyébként mind a két magyar alapiskolával együttműködik, vettünk
már részt a rendezvényeiken, így az együttműködésünk megfelelőnek, jónak mondható. Viszont a szomszéd településen lévő
szlovák tannyelvű, zömmel roma gyerkőcök által látogatott óvodával nem ápolunk szorosabb kapcsolatot, az együttműködésünk elhanyagolhatóan csekély.
A mostani óvodai beíratásokkal kapcsolatosan bizakodóak vagyunk, várjuk

a helyi és a szomszédos község magyar,
illetve magyar nevelést kívánó szülők és
gyermekeik jelentkezését, a helyi hírla
pokban és egyéb fórumokon keresztül tudatunk is magunkról. Amennyiben valósnak bizonyulnak majd a becsléseink,
a mostani vegyes csoportunkból egy
gyerkőc már iskolába megy, de 2–3 új, 3.
életévét még be nem töltött kisgyermek
csatlakozik a családias hangulatú óvodás
csoportunkhoz. Így tehát 8–9 gyerkőcre
számítunk szeptembertől.
Falusi hangulatú óvodáról lévén szó,
a hangsúlyt főként a családias légkörre
fektetjük, a kis közösségek ápolására és
a körülöttünk lévő világ kényelmes, nem
erőszakos megismerésére. Ezért is neveztük el az óvoda egyéni programját-profilját „Kíváncsi méhecskének” Ugyanúgy,
mint a méhecske, nyugodtan, rendeltetésszerűen, szabadon fedezzük fel a környezetünket. Sok szülőt éppen ez a családias hangulatú és természetbarát hozzáállás szólít meg, szeretnék kisgyermekeiket biztonságos, családias légkörben tudni
amíg dolgoznak és a mai kor követeléseit
teljesítik. Továbbá nem mellékes szempont az anyanyelven való nevelés, illetve
a magyar identitástudat megőrzése sem,
ugyanis a gyakorlat azt mutatja, hogy azok
a szülők, akik maguk is magyar iskolát végeztek, fontosnak tartják a csemetéjük
magyar óvodába való beíratását. A jelenlegi 6 magyar gyermek anyukája, szülője,
ugyanis mind magyar alapiskolát végzett.
Az óvodát két óvodapedagógus vezeti, ebből az egyik óvónő megbízott
igazgatónő. Életkoruk 30 és 35 év. Mind
a kettő magyar tannyelvű középiskolát, illetve az egyik óvónő magyarországi főiskolát végzett.
Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy az
óvodánknak nagyon is helye van a helyi
létezésben, mind a maroknyi magyar
szülő és gyermekeik, mind a felvidéki magyar pedagógustársadalom szemszögéből
nézve. Működésünk esetleges veszélyeztetését csak a gyermekek sajnálatosan alacsony létszáma, illetve költségvetési buktatók nehezítik.
Bernáth Renáta,
szülési szabadságon lévő igazgatónő,
Fábián Mónika, óvodapedagógus,
jelenleg megbízott igazgatónő
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Farkasdi
Óvoda
Óvodánk 2004 óta a helyi alapiskola
részeként működik két magyar nyelvű
osztállyal.
A két csoportunkba összesen 42
gyerek jár. A kisebbek csoportját 20-an,
a nagyobbakét pedig 22-en látogatják.
Ebben a tanévben egy 3 éven aluli gyermekünk van, de tavasszal ő is betölti a 3.
életévét.
Az óvoda fenntartója a községi hivatal.
A magyar alapiskola igazgatósága vezetésével működünk. Velünk egy folyosón van
a szlovák óvoda két csoportja is. A falu
többségében magyar anyanyelvű, de itt
is érvényes az a megállapítás, hogy „csak
akkkor fog tudni a gyerek szlovákul és lesz
okos, ha szlovák óvodába megy“, annak
ellenére is, ha az iskolát magyar nyelven
fogja folytatni. A gyerekeket a vegyes házasságok esetén is többnyire szlovák intézménybe íratják.
Otthon magyarul beszélnek, de az
óvodától elvárják, hogy megtanítsa
a gyermeküket szlovákul. De miért? Ha
szeretnék, hogy a gyerekük más idegen
nyelvet is tudjon, hogyan fogják eldönteni vagy beosztani, hogy mikor milyen
nyelvű óvodába írassák? Elpazarolják az
anyanyelv nevelő, óvó, gyönyörködtető,
vigasztaló, gyógyító erejét. Megfosztják
gyermeküket attól, hogy megértsék társaik beszédét, a mesék humorát, tanulságát, a mondókák ritmusát. Hallgatnak,
szótlanná, befelé fordulóvá válnak.
Már az iskolai beíratkozás alkalmával is
látszik, hogy az idegen nyelvű óvodából érkezettek visszahúzódnak. A tanulás kezdeti
nehézségei mellé még az idegenekkel való
együttlét is párosul. Fájó, amikor a szlovák
óvodából is magyar beszédet hallok, s mi,
magyarok egyre kevesebben vagyunk.
Hiába a sok fellépés, szülőkkel való közös
program, műsor. Senkit nem fog meg : „ Az
a fontos, hogy tudjon szlovákul!“
A 2014-es beíratások alkalmával tíz
gyerek beíratásában bízunk. Sajnos, egyre
kevesebb gyerek születik. A beíratkozás

előtt többször (karácsonykor, farsangkor,
gyermeknapra) meghívjuk a 3 év fölötti
gyerekeket az óvodába, hogy ismerkedjenek az óvodai élettel.
A magyar óvodából nálunk mindenki
magyar iskolába megy, a szlovákból pedig
többnyire 2–3.
A helyi alapiskolával és a fenntartóval
jó a kapcsolatunk. A lehetőségeik szerint teljesítik kéréseinket. Az óvoda felszereltsége nagyon jó. Van interaktív táblánk, számítógépünk, sok technikai segédeszközünk és szépen felújított udvarunk. Nemrég cserélték ki az ablakainkat
is. Csak az a gondunk, hogy kevés a helyünk, és egyre kisebb a születések száma.
Az óvodai munkában sokféle módszert alkalmazunk, és a gyerekektől függ
a hatékonyságuk. Gyakran mesélünk,
sokat énekelünk, mozgásos fejlesztő játékokat játszunk. Egyre több kutatás támasztja alá, hogy sok esetben nem az
értelmi fejlesztés a célravezető, hanem
a nagymozgások és a finommozgások fejlesztése hozza meg a kívánt eredményt.
A Pedagógusszövetség abban tudná segíteni az óvodai munkát, hogy a nyilvános fórumokon az iskolai beíratásokkal
egyidőben tudatosíttatnák az emberekkel,
hogy nemcsak az iskola első osztályától
fontos anyanyelven tanulni, hanem már
az óvodától is. Nem szabad megszakítani
az anyanyelven elkezdett nevelést, mert
beláthatatlan következményei lehetnek.
Egymás közt szólva, egy idő után már az
anyanyelvi iskolát sem fogják fontosnak
tartani, ha a gyerek beilleszkedik a szlovák
közösségbe, és így nemcsak a magyar
nyelvű óvodák, hanem az iskolák is szép
lassan megszűnhetnek.
Utána mi magyarok is megszűnünk
létezni Szlovákiában. Ez egy nagyon
borús gondolat, de sajnos, így alakulnak
a dolgok.
Kőrös Emese

Nagykaposi
Óvoda
Óvodánk, a Nagykaposi Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda a Tolsztoj lakótelepen
található. Intézményünk három épületkomplexumból áll, mely magyar tanítási
nyelvű intézményként 2005-től nyitotta
meg kapuit a magyar ajkú gyerekek számára. Óvodánkat a városi önkormányzati
hivatal üzemelteti.
Az intézményben 4 óvodai csoport
működik, az osztályokhoz tartozó öltözőkkel és hálószobával, jól felszerelt tornateremmel, valamint mellékhelyiségekkel.
Az óvodát jelenleg 85 gyerek látogatja. Az
épület konyhával és higiéniai helyiségekkel
működik. Az osztályokban modern berendezések, jól felszerelt játéksarkok vannak,
melyek megfelelnek a mai kor követelményeinek.
Az óvodához tágas udvar is tartozik.
Minden osztálynak külön homokozója
van, valamint fából készült mászkálók,
hinták, csúszdák biztosítják a gyermekek
mozgásigényének kielégítését. Az óvoda
egész napos, valamint félnapos oktatást
biztosít a gyermekek számára 2–6 éves
korig.
Az óvoda saját óvodai program szerint
dolgozik „Okosodj mozogva” címmel, melyet a minisztérium által kiadott pedagógiai program, az ISCED 0 szerint dolgoztunk ki. A program a nevéből adódóan
a hangsúlyt a mozgásra fekteti. Az óvodát
a családias légkör jellemzi, mivel a szülők
bekapcsolódnak az óvoda mindennapi
életébe. Óvodánk együttműködik a helyi
civil szervezetekkel, mint pl. Magyar ház,
Csemadok, Erdélyi János Alapiskola stb.
Ünnepélyekkel, kirándulásokkal, színházlátogatással igyekszünk a mindennapokat
színesebbé tenni.
Jecko Ildikó, igazgatónő
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Mátyócvajkóci Óvoda
Mátyóc-Vajkóc kis lélekszámú község.
Óvodánk egyosztályos. Külön intézményként osztozik velünk a földszintes épületen az alapiskola (magyar) 1–4.-osztályával, külön bejárattal. Az intézmények
irányítója, fenntartója a község. Az elmúlt
15 év alatt az épület arculata kívül-belül
jelentősen (pozitív vonatkozásban) megváltozott, az egykori és jelenlegi fenntartói
képviseletnek köszönhetően. A működéshez szükséges segédeszközöket (tisztítószerek, képzőművészeti eszközök, tanítási jellegű segédeszközök) is részben
biztosítja a fenntartó, másrészt egyéb forrásokat veszünk igénybe (vállalkozók,
szervezetek, szülői szövetség, 2%-os adóvisszaigénylés stb.).
Óvodánk kapacitása 20 gyermek létszámának felel meg. Egész napos ellátást
biztosít 3–6 éves korig, de lehetőség van
a félnapos ellátásra is, valamint 2 éves
gyermekek adaptálására is az erre vonatkozó törvények értelmében.
Az alacsony születési arányoknak
köszönhetően a valamikor 20–24 gyerekkel működő óvoda a 2013/2014-es
iskolai évet 9 gyermekkel kezdte. Jelenleg csak 3 év fölötti gyerekek látogatják az óvodát, szlovák nemzetiségű
gyermek nincs az óvodában és az innen
kikerülő gyermekek évek óta magyar iskolában folytatják tanulmányaikat. Bár
van a községben még egy-két óvodáskorú gyermek, de mivel őket szlovák iskolába kívánják beíratni a szülők, a legközelebbi városban, Nagykaposon látogatják
a szlovák óvodát. Sajnos, az is csökkentette idén a gyerekek létszámát, hogy
magyar szülők a nagykaposi magyar óvodába járatják gyermekeiket, gondolván,
hogy a mi óvodánkban, ebben a miliőben nem kapna gyermekük megfelelő,
harmonikus fejlődéséhez szükséges törődést, felkészülést az iskolára (egyre több
a hátrányos helyzetben élő és az etnikai
kisebbséghez tartozó gyermek – ez lehet
az ok forrása, és hadd ne mondjuk, ezzel
nem értünk egyet). A 2013/2014-es iskolai évben egy gyermek lesz iskolaköteles és a jelenlegi beiratkozások száma
a következő iskolai évre négy magyar
gyermek, tehát remélhetőleg növekedik
a létszám.
A helyi 1–4. évfolyamos alapiskolával, a szakmai kapcsolaton túl közös aktivitások (gyereknap, évszakonkénti ját-

szónap, sportnapok, irodalmi aktivitás,
látogatás) által tartjuk a jó kapcsolatot.
Sajnos, az évek folyamán a helyi óvodából kikerülő gyermekek 50–60%-a
a nagykaposi magyar iskolába megy.
A helyi iskolában leginkább a hátrányos
helyzetű és az etnikai kisebbséghez tartozó családok gyermekei járnak.
Tudatában vagyunk annak, hogy
a gyermek óvodába lépése jelentős esemény számára. Meg kell tanulnia a közösségben élni, respektálni más tekintélyt
(óvónő), mint a szüleit. Ezért fő célunk
olyan érzelmi hátteret biztosítani a gyerekeknek, amelyben jól, otthonosan érzik
magukat, amelyben játékos formában
szerezhetnek ismereteket, praktikus képességeket és amelyben fejlődik emocionális intelligenciájuk.
Óvodánk arculatát a művészetek
eszközeinek kihasználásával tesszük
egyedivé. Feltételezzük, hogy minden
gyermek vonzódik az élményekhez,
a mesékhez, zenéhez, alkotó tevékenységekhez. Ha mindezt megkapja az óvodában, önálló, nyugodt, kiegyensúlyozott gyermekeket nevelhetünk. Nevet,
felfedez, csodálkozik. Ezért választottuk
a Varázskapu elnevezést. Bővebben ez
azt jelenti, hogy felhasználjuk a verset,
a mesét, a dramatikus játékokat, az énekeket, a ritmikus és az énekes játékokat,
zenehallgatást, a rajzot, a festést, a mintázást, egyszóval a művészetek léleknemesítő erejét. Fontos számunkra, hogy
a tevékenységekben való részvétel nem
„muszáj”, hanem „szabad”. Arculatunk
kialakításában nagy hangsúlyt kapott
a néphagyományok felelevenítése, megismertetése, megőrzése.
Célunk: a gyermekekben tudatosan
és fokozatosan kialakítani a népi, nemzeti értékeinkhez, valamint a szülőföldjükhöz, az itt élő magyar és más nemzetiséghez való viszonyukat. A gyermekek ismerjék meg a népi kultúrát. Ehhez nagy
segítségünkre vannak az ünnepek és
jeles napok, melyeket hagyományszerűen valósítunk meg a nyilvánosság bevonásával.
Az óvoda felszereltsége megfelel a kor
követelményeinek. Vannak ugyan még
hiányosságok, de sok területen színvonala vetekszik akár egy városi óvodáéval.
Sajnos, a gazdasági helyzet rányomja bélyegét erre az intézményre is. A kataló-

gusok által kínált tanítási segédeszközöket, a borsos árak miatt, nem tudjuk
bebiztosítani a legtöbb oktatási-nevelési
területen. De ebből nem csinálunk problémát. Nagyon sok saját készítésű segédeszközzel dolgozunk (ellessük a katalógusokból a mintákat) és sokkal kevesebb
anyagi ráfordítással készítünk a célnak
megfelelő eszközöket (ezek még kedvesebbek is számunkra és a gyerekeink számára is, hiszen sok esetben őket is bevonjuk az elkészítésbe). Ez csak egy példa
arra, hogy nem kell mindent nélkülöznie
az ilyen kis intézménynek sem – csak egy
kis kreativitás és akarat kell hozzá.
Amit még hátrányként könyvelünk el,
hogy jelenleg még nincs internet hozzáférése az óvodának, ami sok esetben hátráltatja az adminisztrációs munkát és az
oktató-nevelő tevékenységet is (az igazgatónő megjegyzése: az otthoni számítógépen – interneten – vagyok kénytelen az intézménnyel összefüggő adminisztrációs tevékenységeket elintézni). Itt
azért hozzátenném még azt, hogy a legtöbb intézmény már interaktív táblán
képzeli el a közeljövőben az oktatást, mi
oktatási jellegű prezentációkat készítünk,
valamint különböző programok segítségével a gyerekek megismerkedhetnek
a digitális technológiával is. Egyszóval
minden tőlünk telhetőt megteszünk,
hogy a szülők ne érezzék hátrányos helyzetben gyermekeiket csak azért, mert
„egy kis falusi” óvodába járnak.
Hogy mit tartunk jó gyakorlatnak,
amely hatékonyan segíti az óvodai
munkát…?
Nem hisszük, hogy egyértelmű, kész
példát lehetne erre felvázolni. Minden
óvoda más, minden pedagógus más-más
módszerekre, eszközökre esküszik. A mi
munkánk hatékonyságát abban látom,
hogy a nehéz körülmények ellenére
is képesek vagyunk nyitni az új dolgok
felé, nem jajveszékelni a nincstelenség
miatt, hanem együttműködő hozzáállással megoldani a problémákat, figyelembe véve a kor (és a gyerekek) kihívásait. Ebben segítségünkre vannak a szakirodalmi könyvek és a szakfolyóiratokon
keresztül szerzett ismeretek, mások tapasztalatai.
Egyetlen olyan pont van, ami igazán
fájó, vagy érzékenyen érint minket (gondolom, nem vagyunk egyedül), bár
tudjuk, hogy a lehető legtöbbet megtes�szük azért, hogy az óvoda fennmaradjon
és színvonalasan működjön, mindezek ellenére a pedagógusi státusz nincs igazán
megbecsülve…
Bercik Mónika
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Karvai Alapiskola
és Óvoda
A mi „Napsugár” óvodánk egy Duna menti kis faluban,
Karván helyezkedik el. Óvodánk támogatja a gyermekek személyiségének fejlődését, továbbá testi, erkölcsi, intellektuális, esztétikai készségeik fejlődését. Felkészíti a gyermekeket
a közösségi élethez. Fenntartónk a Karvai Községi Hivatal.
Az óvoda a helyi alapiskolával közös igazgatóság alatt
működik. Az alapiskolával közösen kultúrműsorokat rendezünk, ellátogatunk évente 2 alkalommal a komáromi
Jókai Színházba, meseelőadásra, év végi kirándulást szervezünk. Rendszeres a konzultáció a két intézmény között.
Az óvodás és iskolás gyermekek minden nap közösen játszanak az udvaron, óvodásaink jól ismerik az iskolás gyerekeket, ennek köszönhetően az iskolakezdés általában zökkenőmentes.
Az óvoda 1979-től működik ebben a jelenlegi épületben.
Egész napos ellátásban részesülnek 3-tól 6 éves korig a gyermekek. Az épület egyemeletes, amelyben a magyar nyelvű
alapiskola és az óvoda kapott helyet. Szlovák óvodai csoport 2004 óta nem működik, a gyerekek csökkenő létszáma
miatt. A földszinten van az alapiskola, étterem, konyha, az
emeleten pedig az óvoda, ahol külön szociális helyiségek
vannak az óvodások részére. Van egy osztályterem, tornaterem, öltöző, iroda. Az étkeztetés az étteremben és a konyhában van biztosítva a gyermekeknek és az alkalmazottaknak, amely a higiéniai előírásoknak megfelel. Az óvoda
felszereltsége módszertani és gyermekirodalom szempontjából megfelelőnek mondható. A bútorokat igyekszünk ap-
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ránként lecserélni, felújítani. Úgy rendeztük el, hogy a gyermekeknek megfelelőek és esztétikusak legyenek. a nevelő-oktató munkát segítik a DVD és CD-lejátszók, számítógépek, televízió. Az óvoda udvara fákkal, bokrokkal van
beültetve, szép és egészséges környezetet biztosítva a gyermekeknek. Az udvaron találhatóak a mászókák, házikó, homokozó, hinták. Az óvoda közelében van egy kis erdő, park
és a Duna, ahol a gyermekek megfigyelhetik a természet
változásait,a madarakat és a vízi közlekedést. A faluban található a kultúrház, körzeti orvos, gazdasági szakközépiskola, posta, üzletek, kisebb vállalkozások, ahol lehetőségünk van új ismereteket szerezni tanulmányi kirándulás keretében. Óvodánk a Tejprogramban, az Egészséges óvoda
programban, valamint a Gyümölcsprogramban vesz részt.
Célja a gyermekek egészséges életmódra nevelése, szervezetük ellenállóbbá tétele a betegségekkel szemben. Fontos
a megfelelő mennyiségű folyadék bevitele a szervezetbe,
erre nagy figyelmet fordítunk minden évszakban.
A segédeszközök és játékok úgy vannak elhelyezve, hogy
a gyerekek lássák és könnyen hozzáférhessenek. A gyermekek életkorának megfelelőek. Játéksarkok vannak kialakítva, amelyekben szabadon játszhatnak társaikkal, vagy az
óvónővel a nevelő-oktató munka keretein belül. Az óvoda
gyermek- és szakirodalommal, játékokkal, segédeszközökkel, tornaszerekkel, ritmikai eszközökkel és kölönféle
technikai segédeszközökkel van felszerelve. A képzőművészeti segédeszközökkel, munkalapokkal a gyermekek az
egész nap folyamán dolgozhatnak, gyurmázhatnak. Mindenkinek van munkafüzete (életkorának megfelelő), amit
a nap folyamán bármikor használhat az óvónő felügyelete,
utasítása alapján.
Más anyagi és technikai segítséget a karvai községi hivataltól kapunk és pályázatokon keresztül próbálkozunk.
Jelenleg 19 gyermek látogatja az óvodánkat, 3–6 éves
korúak. 3 évesnél fiatalabb gyermek nincs az óvodában.
a 19 gyermekből 2 szlovák nemzetiségű.
A gyermekek heti 3 alkalommal angol, heti 1 alkalommal
képzőművészeti szakkörön vehetnek részt. A nagycsoportos gyerekekkel a Sindelar részképesség-fejlesztő gyakorlatokat végzünk. A beszédhibával rendelkező gyermekekkel kéthetente logopédus foglalkozik. Az iskolába való
beiratkozást megelőzően pszichológus méri fel az iskolaköteles gyermekek értelmi szintjét.
Az iskolaköteles gyermekeket általában a helyi magyar tannyelvű alapiskolába íratják a szüleik. Az iskola
a beíratkozás előtt nyitott napot rendez, amelyre szeretettel várják a leendő iskolások szüleit. Az iskolásokkal közösen rendezett programok által a szülők megismerhetik
gyermekeik leendő pedagógusait. Évente átlagosan 1 gyermeket íratnak szlovák iskolába. Ennek oka, hogy szüleik
is szlovák iskolát végeztek. Az óvodánkat látogató szlovák
nemzetiségű gyerekek anyanyelvi szinten beszélik a magyar nyelvet.
A következő óvodai évben 5 új óvodást várunk.
Fenntartónk, a községi hivatal elvárása óvodánkkal
szemben az, hogy a faluban élő gyermekek óvodai nevelését, kellő figyelmet fordítva az intézményt látogatók elégedettségére, magas színvonalon lássuk el.
Mázsár Irén, óvodavezető
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Hét évtized útvesztőiben
Azok a pályakezdő pedagógusok,
akik részt vettek a Csehszlovákiai,
1993-tól Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, alakuló közgyűlésén,
Nyitrán, ma már túl vannak életpályájuk derekán, az alapító tagok többsége pedig nyugdíjas, köztük a Szövetség első szóvivője, illetve első országos elnöke, Pukkai László is.
A társadalomban semmi sem jön létre
emberi beavatkozás nélkül, csak úgy, magától. Egyesületek, pártok, szakmai tömörülések, (tömeg)szervezetek pláne nem,
márpedig a Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség az utóbbi kategóriába tartozik.
Kik indítottak el immáron negyed évszázada tartó, küzdelmekkel teli utadon?
Válaszként javaslom, idézzünk fel a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
1990–2000 címen megjelent publikációból
általam írt néhány sort – mondja az egykori
elnök. Íme:
„1989. december 20-án indultunk.
A Csemadok székházában gyülekezett egy focicsapatra való pedagógus – Csáky Károly,
Fehér József, Keszegh István, Kovács László,
László Béla, Máté László, M. Molnár László,
Oláh György, Pukkai László, Rudas Dóra és
Szkladányi Endre –, hogy a több mint négyezer magyar pedagógus „óhaját” közös nevezőre hozza, érdekeit képviselje. A találkozó
megszervezésében nagy szerepe volt a Csemadok tisztségviselőinek: Sidó Zoltánnak,
Neszméri Sándornak és Gyurcsík Ivánnak.”
Abban állapodtunk meg, hogy mihamarabb
létre kell hozni egy magyar szakmai szervezetet. Az alapító ülés összehívását 1990.
január13-ra terveztük, ami meg is történt.
A kollégáknak 200 meghívót küldtünk ki, de
Nyitrára több mint ötszázan jöttek el.
Folytassuk azzal – merthogy a közgyűlésnek én is küldötte voltam –, milyen célokat tűztünk ki magunk elé?
„Nagyon röviden így foglalhatnánk össze
az SZMPSZ első közgyűlése által kitűzött feladatokat: a tanítók szakmai színvonalának
emelése, az oktatási folyamat reformjának a
támogatása, az oktatásügy önigazgatásának
kiharcolása. A 40 év sérelmeinek orvoslása,
az összevont igazgatóságoknak a szétválasztása, és a megszüntetett magyar kisiskolák
újraindítása.”(idézet a kiadványból).
Hogy ebből mit sikerült megvalósítani
és mit nem, ma már mindenki tudja, de
azt talán mégsem, hogy a Szövetég kezde-

ményezésére akkoriban hány iskola nyílhatott meg újra?
Ez is megtalálható az említett jegyzetemben: „Az 1990/91-es és az 1991/92-es
tanévben, a 15 dél-szlovákiai járásban közös
igyekezettel és erővel felújítottuk 22 alsó tagozatos (1–4-es) és 3 felső tagozatos (1–8-as) iskola működését”
Az összevont igazgatás alá tartozó iskolák szétválasztásáról az ország politikai
vezetése hallani sem akart, a sérelmek
„orvoslásáról” pedig jobb, ha nem beszélünk, ráadásul most készülnek lerombolni
az egész iskolahálózatunkat. Viszont okvetlenül szólnunk kell a pedagógusok továbbképzéséről, mert a máig tartó nyári
egyetemek koncepciójának kidolgozása
mindenekelőtt a te érdemed, s persze az
elsőnek a megszervezése is Deákin. Mik
voltak az előzmények?
Az 1990-es, decemberi választmányi
ülésünkön megjelent Beke Kata oktatási államtitkár asszony, aki átadta Andrásfalvy
Bertalan miniszter úr meghívóját egy budapesti találkozóra. Ezzel kezdetét vette
a Kárpát-medencei magyarok képviselőinek rendszeres találkozója. A nyári egyetemet Kálmán Attila államtitkár és Töttösy
Istvánné főosztályvezető asszony közreműködésével szerveztük meg: témákat javasoltak, és hozzájuk előadókat, akiket meghívtunk, és persze, minden érdeklődő kollégát is. Kérésünkre az akkor még létező
földműves-szövetkezetek látták el a konyhát
minden szükséges nyersanyaggal.
De ennél is fontosabb: egyezségre jutottunk Andrásfalvy miniszter úrral, miszerint Kassán és Komáromban megszerveztük
a pedagógusok (óvónők és alsó tagozatos tanítók) főiskolai képzését. A munkában részt
vállaló magyarországi intézmények, a győri
tanárképző, a sárospataki, a soproni, a kecskeméti, majd más főiskolák is, évfolyamonként másfél millió forint támogatást kaptak
az előadók honorálására és utaztatására.
Tehát megindult eg y folyamat,
amelynek fő mozgatórugója voltál. Egyszer csak valakik megkíséreltek kikezdeni.
1992-ben, a második megválasztásom
alkalmával valóban úgy nézett ki a dolog,
hogy egy számomra addig ismeretlen küldött – hogy kinek a megbízásából, sosem
kutattam – provokációs kérdéseket tett fel,
s akadtak, akik rákapcsolódtak, de gyorsan
abba is hagyták. Az egyszerű emberek is
tudhatták, akik jelentenek valamit a közéletben, és minden körülmények között ki-

mondják a nézeteiket, azokat az elhárítás figyelte, figyeli, és ugyanezt teszi a jövőben is.
Ez márciusban történt Szőlőskén.
Mondod, abbahagyták, de nyáron Deákin
– igaz, más témával – folytatódott a dolog,
mire te úgy döntöttél, visszavonulsz.
Nos, ez úgy történt, hogy első önállóan
megjelent könyvem, a Galántai Hanza Áruközpont írásával kapcsolatos alkotószabadságom letelte után visszatérve, éppen a deáki
nyári egyetemen (a másodikon) kérték
tőlem az elszámolást a „barátaim”. Mégpedig
úgy, hogy vajon hová lett az a 6–7 millió forint, amit támogatásra kaptunk? A vicc az
volt, hogy az ott lévő ellenőrző bizottság elnöke, akinek vezetésével a bizottság mindent
ellenőrzött és írásban rögzített, meg se mukkant. Ez tényleg övön aluli ütés volt. Azt is
megmondom, miért. Én egyszerű falusi családban születtem 1941-ben, Alsószeliben.
A szüleim engem is – mint a korabeli szülők
zöme – igazmondásra, mások tiszteletére,
emberszeretetre és becsületességre neveltek.
Példának okáért hadd mondjak egy esetet.
Gyerekkoromban, ha találtam egy bicskát
(minden falusi gyerek leghőbb vágyát), a fiúkat az utcából sorra meg kellett kérdezni,
vajon nem veszítette-e el valamelyikük.
Voltak ügyesek, akik azonnal felismerték
benne a saját „tulajdonukat” amit én készségesen visszaadtam, aztán a rafináltak jót nevettek a balgaságomon.
Családi neveltetéseden kívül mit
kaptál még a szülőfaludtól?
Alsószeli – helytörténeti kutatásaim is
ezt bizonyítják – az emberszeretet, a kultúra, a dolgosság terén Mátyusföld településeinek az élvonalába tartozott. A községben
gazdag népművelő, kulturális tevékenységet
fejtett ki a két (evangélikus és katolikus) iskola tantestülete, és a harmincas évek elejétől a „proletár testedző egyesület” is. Ezt
a morált, az emberekhez fűződő pozitív magatartást próbáltam a négy évtizedes tanári
pályámon is érvényesíteni, a tanítványaimba
plántálni.
Születési évedből kiindulva, 1947-ben
kezdtél el iskolába járni.
Igen. A mi korosztályunk volt az első,
amelyiknek „megengedtetett”, hogy magyar
létére szlovák tanítási nyelvű iskolába járhasson, majd 1949 márciusától ún. tagozatos iskolába, 1950-től pedig már önálló
szervezettségű magyar tanítási nyelvű alapiskolába.
Álljunk meg egy pillanatra! Ezek szerint Alsószeli is azon magyar települések közé tartozott, ahol tanév közben
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a szlovák iskolában „kísérletképpen” magyar osztályt is nyitottak, s téged a szüleid
nyomban át is írattak?
Pontosan. Így aztán (az egyetemet kivéve) a főiskolán is magyar nyelven tanultam, de a szlovák nyelvet is tökéletesen
elsajátítottam, miközben folyvást kísérleteztek velünk, már ami az iskolarendszer átalakítgatásait illette. Tizenegyéves középiskolába (később gimnázium) Mátyusföld
központjába, Galántára mentem. Az 1958ban letett érettségi után felvételt nyertem
a Pozsonyi Pedagógiai Főiskola Társadalomtudományi Karának, magyar–történelem szakára. A második évet viszont már
a Komenský Egyetem Bölcsésztudományi
Karán folytattam, mivel a négyéves tanárképzőt megszüntették, de így is négy év alatt
fejezhettük be a tanulmányainkat.
Vagyis 1962-ben. Ettől kezdve, hogyan
folytatódott az életed?
1962. február 1-jével, dékáni engedél�lyel kineveztek a Pozsonyból Nyitrára áthelyezett pedagógiai főiskola (akkor még
intézet, pontosabban „inštitút”) szakképzetlen előadójának, viszont júniustól már
tanársegéd lettem. Szeptemberben be kellett vonulnom a csehszlovák hadseregbe
tényleges katonának, de mint a legtöbb főiskolát végzett fiatalt, tartalékos tisztjelöltként engem is politikai képzésre küldtek,
szakszóval élve, átvezényeltek Prágába, ahol

kitűnő, világot járt, sok nyelvet és népet ismerő katona tanáraim lettek, akik mentesek
voltak a filozófia, a tudományos kommunizmus lenini-sztálini dogmatikus értelmezésétől. Tudtommal a konszolidáció után
(1970-es évek eleje) ezt a prágai intézetet
megszüntették, illetve Pozsonyba helyezték
át, a tanárait elbocsátották, vagy más alakulatokhoz parancsolták át őket.
Nos, leszerelve, Nyitrán az ott tanultak
szellemében tartottam az előadásaimat. Egyszer a levelező hallgatók 50–60 fős csoportja
egyik, (négyórás) előadásomat tapssal jutalmazta. Az intézet igazgatója (később dékánja) és a helyettese éppen az előadóterem
előtt tartózkodva megtudta az ováció okát,
a legközelebbi tanári értekezleten kijelentette: „Najlepším asistentom na celej fakulte
je Lacko Pukkai”. („A fakultásunk legjobb
tanársegédje Pukkai Laci.”)
Azonban 1963 őszén, hetedmagammal
kidolgoztunk egy elemzést a csehszlovákiai magyar oktatásügy helyzetéről. A 35
oldalas munkát elküldtük a párt- és az állami szerveknek, valamint az újságok szerkesztőségeinek is. Négyen közülünk megijedtek és sietve visszavonták az aláírásukat,
így hát a gárdából, néhai Teleki Tiborral
és Kardos Istvánnal hárman maradtunk.
Aztán ugyanaz a dékán, aki előbb megdicsért, szintén nyilvánosan, a következőket
mondta: „Čo chce taký Pukkai, však nemá

ani učebnicové vedomosti? (Mit akar egy
ilyen Pukkai, akinek a tankönyvi ismeretekkel egyenértékű tudása sincs?”) A tanév
végén pedig mind a hármunknak útilaput
kötöttek a talpára. A két kolléga a Galántai
járásban kapott helyet; nekem viszont szerencsém volt, mert az egykori alma materem
fogadott be.
Úgy ismerlek, nyughatatlan ember
vagy, gondolom, nem unatkoztál, ahogyan
később sem. Mikor kezdtél el publikálni?
A 70-es évektől az Irodalmi Szemle és
a Galántai Járási Múzeum által kiadott, havonta megjelenő füzetek közölték tőlem a
mátyusföldi baloldal – Kosút és Tornóc –
eseményeit. Tegyem hozzá, hogy azóta hét
önálló kötetem jelent meg; tizenkettőnek
szerkesztője, társszerzője vagyok, és Boros
Béla hagyatékát – Magyar tanító a Kárpátok alatt – pedig sajtó alá rendeztem.
Ma is eléggé elfoglalt vagyok, bár ebben a
korban már minden lassabban megy, de
egykori tanítványaim nem hagynak tétlenül. A nyitrai és a komáromi egyetemről
a helytörténeti munkák feldolgozásánál segítek, konzultálok.
Kívánom, hogy még hosszú ideig legyen erőd és egészséged hozzá!
Csicsay Alajos
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„Fölösleges tudás

nincs a világon”
„Minél több tudás rejlik egy-egy dologban, annál
nagyobb a szeretet… Aki azt képzeli, hogy minden
gyümölcs ugyanakkor érik meg, mint a szamóca, az
semmit sem tud a szőlőről.”
Paracelsus
Fűr községre az Érsekújvári járásban bukkanhatunk rá, megközelítőleg azonos távolságra Párkánytól és Újvártól. Szomszédos
falvai Kürt és Csúz. Lakosai száma nagyjából ezer főre tehető.
Ebben a – mondhatni – festői környezetben (amelyhez egy kastély is tartozik) működik egy aprócska alapiskola, ahová a helyiek
járatják gyermekeiket.
Az iskola múltja egészen az 1703-as évre nyúlik vissza, ekkor
kezdődött meg a tanítás, az akkoriban még egyházi iskolában. Az
1800-as években a faluban tűzvész pusztított, ekkor az iskola épülete is elpusztult, amit nem sokkal később, a templom mellett építettek újjá. A második világháborúban tányéraknák robbantak
fel az épület mellett, így az sokáig elhagyatottan állt. S bár az iskolát újjáépítették, az újonnan létrejött csehszlovák állam rendelete alapján betiltották a magyar anyanyelvű iskolákat. 1950-ben
újra megkezdődhetett a magyar nyelvű oktatás. 1987-ben az iskolát rövid időre megszüntették, ám a szülők 1990-ben kiharcolták
annak újraindítását. Az iskola azóta is működik megszakítás nélkül.
Jelenleg a Fűri Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola összevont
osztállyal és egy tucatnyi tanulóval dolgozik, amely bár megnehezíti az oktatómunkát, de a kis létszámnak köszönhetően sokkal

családiasabbá tudja tenni az oktatást. Az iskola igazgatónője,
Orsulík Timea bízik abban, hogy ez a létszám csak növekedni fog.
Reméli, hogy a fűri szülők értékelik az iskolában folyó oktató-nevelő munkát, és megtesznek mindent az iskola fennmaradásának
érdekében. A megszűnés veszélye ugyanis, sajnos, az iskola felett lebeg, Damoklész kardjaként. A diákok mindezek ellenére
kiveszik részüket a versenyekből: Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny, a szlovák nyelvi (Poznaj slovenskú reč), matematikai (Pitagorász) és egyéb, rajz, valamint énekversenyek. Műsoros
fellépéseikkel nagyban hozzájárulnak a falu kulturális színvonalának emeléséhez. Az iskola az alacsony létszám ellenére a különféle pályázatokba is igyekszik bekapcsolódni, kisebb-nagyobb sikerrel.Az oktató-nevelő munkát két pedagógus irányítja, Orsulík
Tímea igazgatónő és Horváth Andrea pedagógus. Az angolt, mint
idegen nyelvet Hakke Monika pedagógus oktatja.
Az iskola a falu irányítása alatt működik, mint nem teljes szervezettségű iskolai intézmény. A falu polgármesternője, Ing. Stepánka
Zacharová a falu képviselőivel együtt a lehetőségekhez mérten
minden téren támogatja és segíti az iskola működését. A helyi
óvodával, valamint a szülőkkel való együttműködés is sikeresnek
mondható, hiszen több közös, sikeres rendezvényt mondhatnak
már magukénak, mint az anyák napja, karácsony, gyermeknap…
Február elején megrendezésre került a lassan hagyományossá
vált szülők-tanítók bálja, amelyet jó hangulatban töltöttek el, s az
iskola diákjai a bál nyitótáncaként a manapság oly divatos zumba
„tornával” mutatkoztak be.
Ezt követte az iskolai jelmezbál, ahol a kicsik beöltözhettek,
majd táncolhattak és különféle ügyességi feladatokat játszhattak.
Májusban, akárcsak tavaly is, terveik között szerepel az úszótanfolyam megvalósítása Párkányban, amit az év végi osztálykirándulás követ majd. Addig viszont még mindenkire vár a kitartó
kemény munka.
Juhász Tamás
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Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda,
Diósförgepatony
Diósförgepatony a Csallóköz szívében,
Szlovákia délnyugati részén fekszik, a Nagyszombati kerületben, a Dunaszerdahelyi járásban.
Óvodánk és a vele közös igazgatású
alapiskola földrajzi elhelyezkedése különleges adottság: a falu központjában, nyugodt, csendes környezetben található. Kön�nyen megközelíthető minden oldalról. A beutazóknak külön előny az intézmény előtt
lévő buszmegálló. Különös adottsága még
a ritkaságszámba menő gondozott, szabad
zöldterület. Az 1984-ben átadott óvodaépületet a tavalyi évben felújítottuk. Új nyílászárók – ablakok és ajtók – cseréje mellett az óvoda teljes kifestésére is sor került.
Három osztályt befogadó tipizált épületben
jelenleg az óvoda, sajnos, csak két osztál�lyal működik. Óvodánk hétköznapokon
napi tíz órában áll a gyermekek és szüleik
szolgálatában. Szívesen járnak ide a gyerekek a környező községekből is. Főleg azok
a szülők használják ki az óvoda által nyújtott lehetőségeket, akik a majdan iskolakötelessé váló csemetéjüket a helyi alapiskolába íratják. Ezzel lehetőséget adnak gyermekeiknek arra, hogy még az iskolába lépés
előtt megismerjék a környezetet, amely kilenc évig lesz a második otthonuk.
Falunkban nagyon sok az újonnan ideköltözött szlovák család, akik gyermekeiket szintén a mi intézményünkbe járatják.
A gyermekek könnyen beilleszkednek közösségünk életébe, mindennapjaiba.

•

•

•

Mit kínál az óvoda gyermekeinknek?
•

•
•

•
•
•

gyermekközpontú, családcentrikus,
szorongásmentes, szeretetben gazdag,
a gyermek egyéniségét figyelembe vevő
légkört;
a szülőkkel és gyermekekkel való nyitott
kommunikációt;
mesékkel, versekkel, énekekkel, mozgással, tánccal és képzőművészettel
a kultúra és a művészetek iránti vonzalomra nevelést: „Varázsceruza” képzőművészeti kör; Diócska néptáncegyüttes;
megszerettetjük velük a természetet;
óvodánk kiemelkedő célja gyermekeink
egészséges életmódra nevelése;
a gyermekeket a könyv, az anyanyelv
szeretetére neveljük, fejlesztjük a kom-

•

munikatív kompetenciájukat, játékos
formában az államnyelven is;
közös élményekkel elmélyítjük az
együttérzést, a figyelmességet, a segítőkészséget, az őszinteséget, az önzetlenséget, a kitartást, a felelősségérzetet, szabályok betartását, az igazságérzetet, az
igazmondást és a türelmességet mások
iránt;

a gyermekeket úgy neveljük, hogy szeressék, tiszteljék és becsüljék önmagukat és másokat;
rendszeresen szervezünk kirándulásokat a szülőkkel együtt, bábszínházi
előadásokat és kiállításokat látogatunk;
szülőkkel közös óvodai programjaink –
Tökfesztivál, Karácsonyváró, Almanap,
Anyák napi ünnepség, Ballagás, kirándulások, egyéb Mikulásváró, Farsangi
álarcosbál, Gyermeknap.

Az óvodások rendszeresen használhatják az iskola műfüves pályáját és tornatermét. A nagyobbak hosszabb sétákat
is tesznek a közeli kis erdőben, a természetben figyelik meg az évszakok váltakozását, a sétáik során összegyűjtött terményekből kézműveskednek. Az előző évek
során gyermeknap alkalmából meseországgá varázsoltuk az óvodaudvart. Miután a kicsik megismerkedtek a játékban
szereplő mesékkel, meseországi kalandozás
következett. Szüleik segítségével hétpróbát
kellett kiállniuk, hét akadályt legyőzniük.
Közkedveltek a már hagyománnyá vált közösségépítő programjaink.
Folyamatosan fejlesztjük iskolakonyhánkat, ahol szakácsnőink mindig bőséges
és nagyon ízletes, csak friss alapanyagokból
készített ételeket tálalnak.
Az óvodánkat fontos intézményként
tartják számon a közösségen belül. Nemcsak oktató, nevelő és közösségformáló hatása, de családias légköre, az óvónők hozzáállása és értékrendje, az óvoda felszereltsége mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy
a ránk bízott gyermekekből az iskolai életre
felkészült, egészséges lelkületű és gondolkodású felnőtt válhasson, aki teljes jogú és értékű tagjává válik a társadalomnak.
Azt szeretnénk, legyen nagyon boldog
gyermekkora minden hozzánk járó gyereknek!

A Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda
igazgatónője: Fekete Anikó
Az óvoda igazgatóhelyettese: Csiba Katalin
Óvónők: Godó Zsuzsanna, Kecskés Márta,
Kovács Rozália
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Perbenyiki Óvoda
A Perbenyiki Óvoda Bodrogköz legrégebbi óvodái közé tartozik. A grófi
Mailáth család jóvoltából már 1900-ban
működött itt egész napos óvoda, ahol
a náluk dolgozó cselédek, zsellérek gyerekeire ügyeltek. 1905-ben épült a községi állami óvoda, ami 1918-ig üzemelt
75–80 gyerekkel. 1931-ben újból megnyitották szlovák nyelvű óvodaként. Változás 1939-ben történt, amikor magyar
nyelvűvé vált az óvoda. Egész napos ellátást 1967-től kaptak a gyerekek, ekkor
közel 100 gyerek látogatta az óvodát.
Az 1970-es, ´80-as években a szülők
kérésére, párhuzamosan szlovák osztály is működött. 1993-ban a gyerekek
létszáma lecsökkent, azóta egy magyar
osztályban történik a gyermekek oktatása, nevelése. 1995-ben az óvodát átköltöztették a kultúrház emeleti helyiségeibe. Erre azért volt szükség, mert
a gyerekek létszáma nagyon lecsökkent
és gazdasági szempontokat figyelembe
véve ez a helyzet akkoriban jó megoldásnak bizonyult.
Nagy örömünkre, a 2011–2012-es
tanévben megszaporodott a gyermekek
létszáma, ezáltal egy újabb magyar csoportot tudtunk indítani. Így a gyerekekkel
korcsoportokra osztva anyanyelvükön tudunk foglalkozni. Külön büszkék vagyunk
arra a néhány szlovák anyanyelvű gyerekünkre, akik problémamentesen beilleszkednek a csoportba. Jó hatással vannak
a magyar anyanyelvű gyerekekre, akik
játék közben játszva tanulják a szlovák
nyelvet.
Jelenleg 26 gyermek látogatja intézményünket, ebből 11 az iskolaköteles gyermek. A jelenlegi állások szerint
mondhatjuk, hogy szlovák nyelvű iskolába 3 , míg a magyar tanítási nyelvű iskolába 8 gyermeket írattak be a szülők.
Kilátások szerint óvodánkba a jövő iskolai évre 8–9 gyermeket fognak beíratni, ami nem számít rossz aránynak.
Óvodánk programja a környezetünk és a természet megóvására irányul. Igyekszünk minden lehetőséget kihasználni, hogy a gyerekek közvetlenül

ismerjék meg a természet csodáit, és
ebből kifolyólag óvják, védjék a bennük
rejlő értékeiket. A játszótér mellett található lápos mocsár sok élőlénynek ad
otthont, így közelről figyelhetjük meg az
ott fészkelő madarakat, bogarakat. Az
óvoda ablakából egészen közelről tudjuk
megfigyelni a gólyák életét. A Mailáthkastély parkja az egyik kedvenc játszóterünk, ahol nemcsak a több százéves
fákra csodálkozhatunk rá, de megfigyelhetjük a lovak életét is. A természet szépségeinek felfedezése mellett másik feladatunk a hagyományőrzés. Azokat az
értékeket, amelyet elődeink ránk hagyományoztak, igyekszünk megtartani,
és a gyermekek számára minél élvezetesebbé tenni, hogy később ők is igényeljék ezt továbbadni. A népi játékok,
mondókák, népdalok a gyerekek nagy
kedvencei. Ezért is vettünk részt a külhoni
magyar óvodák éve alkalmából megrendezett „Hétaranyalma” pedagógus-továbbképző programon, melynek célja
népi kultúránk, hagyományaink ápolása.
A nyugdíjasnapon általában néptánccal
kedveskedünk az időseknek, amit a gyerekek nagy élvezettel adnak elő.
Az őszi évszak csodáinak felfedezését
egy közös őszbúcsúztató ünnepléssel
zárjuk, ahol a termésbábokból kiállítást
készítünk, gyümölcsételeket, zöldségsalátákat fogyasztunk, és az ősz hangulatát
versekkel, dalokkal, táncokkal, na meg
a hagyományossá vált sütőtök fogyasztásával idézzük fel.
Decemberben a Mikulás-várást, az
adventi gyertyagyújtást, mézeskalácssütést és a napi ajándékozást a karácsonyfa feldíszítése és a szülőkkel való
közös ünneplés tetőzi be.
Januárban élvezzük a hóval való
játék örömeit, és készülünk a hagyományos, nagyszabású jelmezbálra, amit
a helyi alapiskolások pedagógusaival
és a szülőkkel közösen szervezünk. A mi
karneválunkon minden gyermek és pedagógus jelmezbe bújik, még a szülők
is, és közösen mulatunk a gyerekekkel.
A kultúrházban megtartott rendezvény

mindig ide vonzza azokat a gyerekeket is,
aki ugyan nem a községünkben laknak,
de valamilyen kötődésük van a faluhoz.
Fontos esemény az óvodába és az
iskolába való beiratkozás. Igyekszünk
a döntés előtt álló szülőket felvilágosítani, milyen hátrányokkal kell megküzdeniük a magyar anyanyelvű gyerekeknek
a szlovák iskolában. Nagy részük helyesen dönt. A tavaszvárás alkalmából
„kiszebabát” égetünk, így várjuk a tavasz
beköszöntét.
Márciusban könyvkiállítást rendezünk a gyerekek kedvenc könyveiből,
és a községi könyvtárba is ellátogatunk. Évente három község óvodájával
együtt versbemutatót rendezünk a gyerekeknek. A rendezvény mindig más helyszínen zajlik. Így alkalmuk van a gyerekeknek más óvodákba is ellátogatniuk,
ami nagy élményt nyújt a számukra.
A tavaszi ünnepkörben a húsvéti szokásokat is felelevenítjük, és próbáljuk
a gyerekeket, a szülőket is motiválni,
hogy tartsák meg e szép egyházi ünnepet, örömüket leljék a tojásfestésben,
locsolkodásban. Május elsejére a fiúkkal
meglepetésszerűen készítjük a lányoknak
a májusfát.
Az anyák napját szintén az iskolásokkal közösen ünnepeljük vasárnap
délután a kultúrházban. Gyerekeink
mindig telt ház előtt mutatják be műsorukat. Az év végi ballagás ünnepélyes
keretek között zajlik, felelevenítve a gyerekek óvodás élményeit, majd közös
megvendégeléssel zárul.
Anyanyelvünk, kultúránk, hagyományaink ápolása kötelességünk, és
ezt csak úgy tudjuk megvalósítani, ha
a gyermekeink továbbra is a magyar oktatási intézményeket látogatják, és színvonalas, élményekben gazdag oktatásban, nevelésben részesülnek.
Óvodánk pedagógusai közvetlen
kapcsolatban vannak a Via Nova ifjúsági szervezettel gyerekeink által is, akik
ugyancsak tagjai a szervezetnek.
Molnár Éva és Perbenyik község
óvodapedagógusai
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Nagyszarvai
Óvoda
,,Kisgyermekem csak nézzél szerteszét,
Éretted van itt minden , ami szép.,,
(Várnai Zseni)

Óvodánk, a Nagyszarvai Óvoda, két
vegyes csoporttal működő magyar tannyelvű intézmény. Fenntartónk Nagyszarva község. Községünktől – természetesen – az adott lehetőségek mértékében, minden anyagi és erkölcsi támogatást megkapunk, ami bizony a mai
időkben nem mindenütt mondható el.
Jelenleg 40 beíratott óvodásunk van,
ami nálunk a maximális létszámot jelenti, mivel az óvoda kapacitása az 1
gyermek számára meghatározott területi méretekhez kötött. Így 3 év alatti
kisgyermeket, helyszűke miatt, az
utóbbi években már nem tudunk felvenni. Nálunk magyar és szlovák nemzetiségű gyermekek egyaránt vannak.
A gyemekek elfogadják egymást, kölcsönösen elsajátítják egymás anyanyelvét
egy bizonyos szinten, és büszkén kijelenthetem, hogy ebből adódó konfliktusaink még nem voltak. Talán köszön-

Rimaszombati
Daxner utcai Óvoda
Óvodánk négy csoporttal működik,
ebből két csoport szlovák, kettő pedig magyar tannyelvű. Csoportonként 20, 22 a gyereklétszám, három évestől hat éves korig.
A 84 gyermekből kettő még nem töltötte be
a harmadik életévét. Az óvoda jogalanyi és
önálló igazgatósága van, a fenntartója Rimaszombat városa.
A városban még további 5 óvoda működik, legalább 4, legtöbb 7 csoporttal. Csak
az egyikben van egy magyar tannyelvű csoport. Kapacitásához mérten az összes óvoda
közül az egyedüli, mely 100%-os látogatottságú. A szlovák óvodákat is látogatják
magyar gyermekek és a magyar csoportokat is szlovák anyanyelvű gyermekek. Az
arányuk minden évben változó, általában

hető ez annak is, hogy közösségünkben
fontosnak tartjuk az egymás iránti tiszteletet, megértést, odafigyelést gyermek és
felnőtt kapcsolatokban egyaránt.
Na g y c s op or t o s ai n k at re n d s z e rint a helyi alapiskolába iratják, s a teljesen szlovák családok gyermekei a közeli
Somorja szlovák iskoláját látogatják.
Igyekszünk nagy figyelmet fordítani óvodánk jó hírnevére. Az új gyermekek megszólítása a karácsonyváró csomagok ünnepélyes kiosztásával veszi kezdetét, amely a Rákóczi Szövetség támogatásán keresztül valósul meg. Ezt követően
ezek a gyerekek is meghívást kaptak óvodánk jelmezbáljára a helyi kultúrházban.
Ezt követően veszi kezdetét a hivatalos
beíratkozás február 15-től március 15-ig.
Április folyamán ezt egy nyitott délelőttel
zárjuk, amikor a szülők átvehetik a gyermekek felvételéről szóló határozatot, információkat kapnak a beszoktatásáról és
az óvodánk szokásairól. A következő találkozónk majd a gyermeknap, amely családi
délután formájában valósul meg az óvoda,
az iskola és a község közös szervezésében.
Az idei évben 14–15 kisgyermeket várunk
az óvodai beíratkozásra.
Oktató-nevelő munkákban fontosnak
tartjuk a jó színvonalat, ami a legjobb vonzereje lehet egy oktatási intézménynek.
Munkánk eredményét próbáljuk a nyilvánosság felé is közvetíteni. Értem ezalatt
a falu rendezvényein való aktív részvételt,
a szülők folyamatos tájékoztatását és be-

vonását az óvodai életbe. Legfőbb eszközünk a szeretet és az odafigyelés.
S miben mérhető fel legjobban a jó
színvonal? Szerintem, s amit a tapasztalataim is igazolnak, az alapiskolákból
való jó visszajelzésben. Igyekszünk nagy
gondot fordítani az iskolaköteles gyermekek felkészítésére. Játékos feladatokkal, valamint a Dunaszerdahelyi Pedagógiai Pszichológiai Tanácsadás és
Megelőzés Központjának együttműködésével sikerül nagyon szép eredményeket elérnünk. S a jó visszajelzés
mindig új erőt és újabb ötleteket ad.
Fontosnak tartjuk, hogy az óvó
nénik képezzék magukat, legyen lehetőségük új ötleteket gyűjteniük, s mindig
kellemes és ösztönző környezetben foglalkozhassanak a kisgyermekekkel.
Óvodánk felújított belső tereivel és eszköztárával, a mindig bővülő gazdag könyvtárával próbálja ezt
a lehetőséget biztosítani. Látogatóinkat szép környezet fogadja, s az óvodába lépve láthatják a gyermekek és óvó
nénik szebbnél szebb munkáit, amelyek
szintén az óvodában zajló aktív életről
tanúskodnak.
Szeretem ezt az óvodát, s mint az
óvoda vezetője, mindig az óvodán belüli
jó kapcsolatokra fogok törekedni, hiszen
ez az alapja a további jó eredmények elérésének.
Ambrus Anasztázia
az óvoda vezetője

10–20% körüli, de kivételes esetben elérheti
az 50%-ot is. A magyar nyelvű csoportok
számának bővítését a szülők szorgalmazták.
A 2014-es beiratkozás alkalmával 34
gyermekkel számolunk, fele-fele arányban
vannak magyar és szlovák nemzetiségűek.
A mi óvodánk fő irányultsága az egészséges életre való nevelés, a hagyományőrzés
és a családdal való szoros együttműködés.
A két magyar óvodai csoportunkból a gyermekeink 100%-os arányban magyar iskolába
mennek, a szlovák csoportokból ez az arány
kb. 10%-os. A helyi magyar iskolával nagyon
jó az együttműködésünk, a beiratkozás alkalmával mindkét intézmény hasonló mértékben szólítja meg a szülőket. Az óvodánk
jól elérhető helyen, nyugodt és kellemes környezetben helyezkedik el, sok zölddel, nagy
fákkal és tágas udvarral. Az intézmény jól
felszerelt modern és digitális segédeszközökkel, bár maga az épület már felújításra

szorul: az épület statikájának megerősítése,
ablakcserék, higiéniai berendezések felújítása stb. A város polgármestere ígéretet tett
a helyzet megoldására.
A városban nagyon jó az együttműködés a különböző szervezetekkel, intézményekkel. Sok közös rendezvényen veszünk
részt, ahol a gyermekek méltón képviselik
óvodánkat. Az óvodai munka hatékonysága
érdekében a Pedagógusszövetség segítségünkre lehetne magyar módszertani szakirodalom ismertetésével, beszerzésével, pl. magyarországi zenetanítást, meseszövést, rajzoktatást, diagnosztikai módszereket bemutató szakirodalom, óvodai csoportnapló, oktatási tervek stb., valamint e témák neves
előadóinak meghívásával és előadásának bebiztosításával.
Horváth Zsuzsanna, óvodaigazgató
Varga Tünde, igazgatóhelyettes
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Gútai „Tündérkert” Óvoda
Óvodánkat, a Gúta-i Brünni téri magyar
tanítási nyelvű óvodát – a Tündérkert óvodát
– a város két helyszínén, hét osztályban 159
gyermek látogatja. Hat osztályban 24-24 és
egy osztályban 15 gyermek van elhelyezve (az
osztály befogadóképessége szerint). A Brünni
téri épületben homogén csoportokba, az Erdő
utcai kihelyezett osztályokban heterogén csoportokba vannak besorolva a gyermekek.
A 2013/2014 tanévben az óvodát látogató
iskolaköteles gyermek száma 57, ebből kifolyólag ennyi hely ürül meg a következő tanévre. Az igények szerint minden iskolaévben
van olyan gyermek, aki szeptemberig még nem,
de általában decemberig betölti a harmadik
életévét. Hosszú időre visszatekintve teljes létszámmal működik az óvoda.
A nemzetiségi arányokat figyelembe véve:
magyar anyanyelvű gyermekek látogatják az
óvodát, akik zömében magyar tannyelvű alapiskolában folytatják tanulmányaikat. Minden
iskolaévben van szlovák és kis létszámban
roma nemzetiségű gyermek.
Városunkban található egy hasonló,
6 osztályt működtető szlovák tannyelvű óvoda.
A magyar és a szlovák tannyelvű óvodák fenntartója a város. Az egyházi iskolaközpontban
működik az egyház fenntartásában magyar
tannyelvű egyosztályos óvoda.
Az óvoda – „a Tündérkert” – kapui egyes
szülőkkel közös akciók alkalmával a szélesebb
körű érdeklődők előtt is megnyílnak, amikor
is módjukban áll megismerkedni az óvoda alkalmazottaival, módszereivel, profiljával és feltehetik személyes kérdéseiket. A városi televízióban közzétett képeken a szervezett akciókba nyerhetnek betekintést a város lakosai. Az
óvoda honlapján, a képgalérián és az aktualitá-

sokon kívül nevelési szaktanácsokat, cikkeket
olvashatnak az érdeklődők. A kalendáriumi év
elején ún. „beiratkozási programon” a jövendőbeli kis óvodások játékos mesedélelőtt, ill.
-délután alkalmával barátkozhatnak óvodával
és óvó nénikkel, a szülőknek és érdeklődőknek
széleskörű információval szolgálnak az óvoda
pedagógusai.
A helyi magyar tannyelvű oktatási intézményekkel szoros kapcsolatot ápol az óvoda.
a tanév folyamán több közös rendezvényen van
módjuk részt venni az gyermeknek, mint pl.
mese-, kézműves- és sportdélelőtt, iskolalátogatások.
Az együttműködés a helyi intézményekkel
és a fenntartóval szorosnak és sikeresnek
mondható. A gondot az anyagi juttatások lecsökkenése, az épületek elavult, leromlott külső
és belső állaga jelenti, amelyet a fenntartóval
karöltve időről időre közös erőfeszítésekkel
igyekszik az óvoda megoldani. A szülők, az
óvoda mellett működő szülői szövetség jelent
segítséget pl. az óvoda játszóterének rendben
tartásában és felújításában.
Az óvodai munkát a fenntartóval, a városi intézményekkel, mint a kollektíva tagjaival, és –mivel óvodáról van szó – legfőképpen
a mai és jövőbeli szülőkkel való rugalmas, jó és
szoros együttműködés teszi hatékonnyá és lendíti egyre előbbre a mai rohanó gyorsasággal
fejlődő világban.
A Tündérkert pedagógusai és alkalmazottai az évek folyamán igyekeznek megtalálni
a leghatékonyabb módszereket az együttműködésre, megtartani, ápolni és tovább mélyíteni
a jó kapcsolatokat. E tevékenységük már hagyományosnak mondható.
Magyarics Szépe Ildikó, óvónő

Gútai Egyházi Óvoda

Feketenyéki
Óvoda
A feketenyéki magyar tanítási nyelvű
óvoda 24 éve működik a mostani épületben. Óvodánk két csoportos. A Katica,
azaz kiscsoportba 23, a Méhecske, vagyis
nagycsoportba 16 gyermek jár.
A kicsik 2,5 éves kortól 5 éves korig,
a nagyok 5-től 6 éves korig látogatják az
óvodát.
Minden évben vannak 3 évnél fiatalabb
gyerekek. Az idén hárman vannak, akik még
nem töltötték be a 3. életévüket.
A 2014-es tanévben a beíratott gyermekek száma a következő:
Katica csoport: 23 gyermek, ebből 3 év
alatti 3, szlovák nemzetiségű 1 gyermek.
Méhecske csoport: 16 gyermek.
Óvodánkban 4 szakképzett pedagógus tevékenykedik az általuk kidolgozott
program szerint. Célunk, hogy a gyermekek
számára gondtalan, vidám, boldog légkört
biztosítsunk, egészséges testi és lelki fejlődésük érdekében. Szorosan együttműködünk a fenntartóval, a helyi alapiskolával
és a szülőkkel.
Sajnos, az utóbbi évek tapasztalatai azt
mutatják, hogy a szülők szívesebben íratják
gyermekeiket szlovák tannyelvű, illetve
a környező magyar iskolákba, mint a helyi
alapiskolába.
Óvodánk rendszeresen bekapcsolódik
falunk kulturális életébe.
Mivel az épület már 24 éves, ráférne
egy kis korszerűsítés, legfőképp ablakcsere.
A fenntartótól lehetőségeikhez mérten
minden segítséget megkapunk.
Többen támogatják óvodánkat, szülők,
nagyszülők, óvodabarátok, akik adójuk 2%ával támogatnak minket. Az ő segítségükkel
korszerűsítettük az óvoda udvarát és bebútoroztuk a Méhecske csoportot.
Minden kedves támogatónknak ezúttal
is köszönjük!
a feketenyéki MTNYÓ pedagógusai

A gútai egyházi óvoda 2012. szeptember
1-jén kezdte meg működését egy óvodai osztállyal, az akkor megalakulásának huszadik
évfordulóját ünneplő egyházi gimnázium védőszárnyai alatt. A 2 óvodapedagógus irányításával működő óvodai osztály vegyes korcsoportú – 16 kisgyermekkel. Az óvoda az
egyházi gimnázium épületében található.
A megfelelő hely létrehozása érdekében egy,
az óvodások létszámához mért gimnáziumi
osztályterem került átalakításra. Az egész iskola izgalommal figyelte, hogyan veszik birtokukba az apróságok a nagyrészt közadakozásból berendezett, játékokkal felszerelt
óvodát.

Szinte minden ugyanúgy kezdődött, mint
minden más óvodában – a beszoktatással járó
nehézségek leküzdése után elkezdődött az érdemi munka, egy új gyermekközösség kialakítása, az óvodás lét tapasztalása, gyakorlása
napi szinten. Az évente ismétlődő jeles eseményeket aktívan megéljük, színházba, úszótanfolyamra, közlekedési parkba járunk, rajzversenyeken, szavalóversenyeken veszünk
részt. Különböző pénzeszközökből fokozatosan egy olyan eszköztárat alakítottunk ki,
amely feltétlenül szükséges az oktató-nevelői
munka színvonalának emeléséhez.
Tavaly nyáron több elemből álló játszóteret, óvodai székeket, asztalokat kaptunk

ajándékba. Hálával tartozunk minden adakozó embertársunknak. Mindenkinek, aki segíti, vagy bármilyen módon támogatja óvodánkat. Nagyon sok terv, elképzelés vár még
megvalósításra. Ezek között szerepel például
az óvodához tartozó udvar bekerítése és egy
homokozó kialakítása is.
Mindent elkövetünk annak érdekében,
hogy a ránk bízott gyermekek szeretetben, az
egymás és a mások iránti tiszteletben, odafigyelésben nevelődve felhőtlen óvodáskort élhessenek meg.
Horváth Edit óvodapedagógus
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Csodasarok átadása
Nemeskosúton és Gútán
Az elmúlt év folyamán zajlott a 2013
külhoni magyar kisiskolások éve program,
melynek keretén belül a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkársága a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. támogatásával meghirdette a Miénk a város! elnevezésű online
játékát az óvodások és kisiskolások részére.
A játékban öttől tíz éves korig vehettek

részt a gyerekek. A játék abban különbözött az egyéb versenyektől, hogy azon
túl, hogy minden résztvevő külön-külön
is ajándékban részesült, de azontúl a legügyesebb kisiskolásoknak lehetőségük
volt osztályuk számára is elnyerni egy százezer forint értékű Csodasarkot. Összesen
51 darab Csodasarok került szétosztásra
Kárpát-medence magyar ajkú iskoláiban.
2013 őszén iskolánk tanulói is bekapcsolódtak a fent nevezett játékba és szeptembertől november végéig becsületesen
dolgoztak, megoldották az összes kötelező feladatot, sőt még a nem kötelezőket
is, amelyek további plusz pontokkal gazdagították a teljesítményüket. A feladatok
nagyon változatosak voltak, több rajzot
kellett készíteniük, gyurmából figurákat,
papírból bábokat, gyümölcsöket, de akadt
a feladatok közt például fotózás is, rengeteg keresztrejtvény, szógyűjtés. A játék
során a gyerekeknek alkalmuk nyílt megismerni több magyar népmesét, verset,
mondókát. A feladatok úgy voltak összeállítva, hogy azok mindenképp a gyermek
fejlődését szolgálták. Tanulóink nagy
örömmel láttak hozzá a megoldásokhoz,
mindig kíváncsian várták a következő feladatot, és igyekeztek azokat tudásukhoz,
ügyességükhöz mérten a lehető legjobban elkészíteni. A nagy igyekezet ellenére sem gondoltuk, hogy az 51 Csodasarokból sikerül egyet elnyernünk, hiszen
ha belegondolunk a Kárpát-medencében

rengeteg magyar tanítási nyelvű alapiskola működik. De a csoda megtörtént! Iskolánkról öt tanuló kapcsolódott be a versenybe, akik közül Zsabka Norbert, negyedikes tanuló érte el a legmagasabb pontszámot, ezzel elnyerte az osztálya számára
a Csodasarkot, melyet január 27-én, a délelőtti órákban szállítottak ki az iskolánkba.
Az átadáson a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkársága képviseletében Hajnal Virág és
Pathó Marianna főreferensek voltak jelen.
Ez az eredmény ékes példája annak,
hogy a kisiskolákban is aktív munka folyik,
tanulóink képesek felvenni a versenyt más
iskolákkal, sőt, amint azt a példa mutatja,
akár nemzetközi szinten is. Esetünk azt is
bizonyítja, hogy egy versenyképes, jó színvonalú magyar tanítási nyelvű iskola működik Nemeskosúton.

A gyerekek nagyon élvezték az egész
versenyt, lelkesen kezdtek neki a rájuk váró
feladatoknak. A délutáni napközis foglalkozás keretén belül az egész osztályt bevontuk az izgalmas játékba, aminek mindenki nagyon örült. A verseny végén azok
között osztották szét az 51 csodasarkat,
akiknek a legtöbb pontot sikerült elérniük.
A játék főnyereménye, a Csodasarok fejlesztő játékokat, csocsóasztalt, társasjátékokat, CD-ket, könyveket tartalmazott.
A játék fő üzenete az volt, hogy akinek
sikerült megnyerni a csodasarkok egyikét,
az nem saját magának, hanem az osztályközösségnek nyerte meg az ajándékot, örömet
szerezve az osztálytársai számára is. Kis csa-

patunk a játékot kimagasló eredménnyel
fejezte be, a Csodasarkot azonban nem sikerült megnyernünk. A gyerekek mégsem
keseredtek el, hiszen az izgalmas feladatok
által játékosan bővíthették ismereteiket,
mindeközben remekül szórakoztak.
Végül egy Csodasarok azonban mégis
eljutott iskolánkba. Magyarországról, egészen pontosan Zalaegerszegről egy elsős
kisfiúnak, Szabó Bálintnak köszönhetjük,
A Nemzetpolitikai Államtitkárság a „2013
a külhoni magyar kisiskolások éve” program
keretén belül a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. támogatásával Miénk a város! címmel
online játékot indított óvodások és kisiskolások részére. A játékban a Kárpát-medencéből benevezett közel kétezer kisiskolás
szeptember végétől nyolc héten át különféle feladatokat oldott meg szülei vagy tanító nénijük segítségével.
Iskolánk, a Nagyboldogasszony Egyházi
Iskolaközpont is aktívan bekapcsolódott
ebbe a versenybe Csukás Karmen, Szántó
Anna és Varga Máté Gellért harmadik osztályos tanulókkal.
A verseny során mesékhez kapcsolódó
feladatokat kellett megoldani, volt köztük
anyanyelvi játék, rajzolás, kézimunkázás,
rövid fogalmazás, keresztrejtvény, kvízjáték
és sok más kreatív feladat. Miután a helyes
megoldásokat feltöltöttük az internetre,
a megszerzett pontok gyarapodásával fokozatosan kiszíneződött egy eredetileg szürke
város a játék honlapján.

aki felajánlotta iskolánk számára nyereményét. Nagy izgalommal várta az egész iskola
2014. január 27-én Bálintot, aki szülei kíséretében, valamint a Nemzetpolitikai Államtitkárságról Hajnal Virág és Pathó Marianna
társaságában érkezett, hogy átnyújtsa számunkra a Csodasarkot.
Az ajándékot a gyerekek nagy örömmel
fogadták, és egy kis műsorral kedveskedtek
a vendégeknek, utána lehetőség nyílt a gyerekeknek Bálinttal beszélgetni.
Pálinkás Ildikó, Pézman Enikő
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Teher alatt nő a pálma
Kis magyar horror, boldog végkifejlettel
A latin eredetű mondás – Palma sub
pondere crescit! – arra utal, hogy e szub
trópusi növény minél nagyobb leveleket növeszt, minél nagyobb a koronája, annál erősebb lesz a törzse, nehogy a megnövekedett
súly alatt összeroskadjon. Az ókori bölcsesség pontosan jelzi: az ember csak akkor
tudja elviselni a külső körülmények nyomását, a sors csapásait, ha testben és lélekben, magatartásban, erkölcsökben úgy
megerősödik, hogy minden kedvezőtlen körülmény ellenére sem roppan össze. Fokozottan vonatkozik ez a kisebbségben élőkre,
akiket a huszadik századi szörnyűségek hatványozottan utolértek: nem volt elég két világháború borzalmait és a válságokat túlvészelniük, de még a békeidőknek nevezett
korszak beköszöntével is újabb megpróbáltatásokkal kellett szembenézniük. Ha ehhez
még személyes tragédia is társul, kész csoda,
ha az ember képes talpra állni. Az élet egyik
csodája, hogy igenis lehetséges. Sőt továbblépni, építkezni, a jelent formálni és a jövőt
is kitalálni. Mindig akadnak olyanok, akiket
a legnagyobb megpróbáltatások sem képesek
megtörni, akik a terhek súlya alatt, az idézetbeli pálma módjára megerősödnek.
Pápay József 1939. június 29-én született az Érsekújvárhoz közel fekvő Fűr községben, jómódú nemesi gazdálkodó családban. Édesapja, képzett mezőgazdászként
háromszáz hold bérleményen gazdálkodott.
A színmagyar falu életét már ekkor beárnyékolta az egyre fenyegetőbb világháború
réme, amely hamarosan rettenetes valósággá
vált. Mindössze négyéves, amikor szörnyű
csapás éri: elveszíti édesanyját. Ezt követően
őt és bátyját édesapjuk egyedül neveli.
Az iskolát még anyanyelvén kezdheti
el, viszont a következő két évben – sok tízezer sorstársához hasonlóan – ez már nem
adatik meg számára: a magyar nyelv kitaszítottá, megvallói, hordozói üldözötté,
szabad prédává válnak. A falu egységes szövetét az embertelen hatalom kíméletlen eszközökkel bontja meg: azok, akiknek elorozható vagyona, telke, háza, hazája van, nemkívánatosak abban az országban, amelyet
eddig szülőföldjüknek tudtak, hittek, gondoltak. Mivel édesapja nem hajlandó törleszkedni a brutális hatalomhoz, föladni
önmagát, ősei nyelvét, megfélemlítése céljából elszakítják két kisgyermeke mellől, az
ország északi vidékére munkatáborba hurcolják. Amikor hazakerül, csonka kis családjára vele együtt a marhavagon vár. Az utolsó

hullámban, 1948-ban telepítik őket Dél-Magyarországra, a Baja melletti Bácsbokodra,
ahol borzalmas körülmények fogadják őket:
minden használható ingatlan már másoké,
ők egy döngölt padlójú, nádfedeles, nedves
vályogházban húzhatják meg magukat. Már
ez is épp elég ok, hogy elveszítse az ember
a hitét. Pedig a megpróbáltatások következő
felvonása csak ezután következett: a berendezkedő új diktatúra mindent elkövetett
a parasztság tönkretételéért, hogy a szovjet
típusú kolhozokba kényszerítsék a képviselőit. Amikor édesapjuk épp nem volt otthon,
a rekvirálók – a padlássöprők, akikről a mai
fiatal nemzedék, nagy szerencséjére, mit sem
tud már –,elvitték a vetőmagot, lehetetlenné
téve a túlélést. E hatékony „meggyőzés” eredményeképpen sikerül rávenni a gazdag mezőgazdasági tapasztalatokkal rendelkező családfőt, hogy lépjen be a szövetkezetbe, sőt elnökként szervezze meg a működését. Közben
az ország feltartóztathatatlanul rohan a forradalomba. Csakhogy a mámoros két hetet –
amikor a helyi szövetkezet is felbomlik – hamarosan a brutális külföldi beavatkozás és
a kíméletlen megtorlás követi.
E történelmi események hátterében
Pápay József először elvégzi az általános iskolát, majd 1957-ben leérettségizik a bajai
III. Béla Gimnáziumban. Az Állatorvosi
Egyetemre készül, ahol ugyan a felvételi
vizsgát leteszi, sőt a legjobb eredményt éri
el, mégis elutasítják. Mint kiderült, rossz kádervéleményt adtak róla, egyrészt mivel a fa-

lusi pártbizottság a szocialista rendszer ellenségének tartotta, másrészt, hogy édesapját így kényszerítsék a termelőszövetkezet
újjászervezésére, mivel a parasztok nélküle
nem voltak hajlandók belépni. Amikor ő
erre hajlandónak mutatkozik, csodás módon
egyszerre a kádervélemény is megváltozik
az eddig megbízhatatlannak tartott fiáról.
Ennek hatására már szóba állnak Pápay Józseffel, viszont sajnálattal közlik, hogy az általa megjelölt szakon a létszám betelt, ezért
átmehet az agrármérnöki karra. Ezt a megoldást nem szeretné, mivel testközelből látja
azt a horrort, amely a korabeli mezőgazdaságban történik. Kétheti gondolkodás után
így lesz a Miskolci Egyetem Bányamérnöki Karának hallgatója. Némi vargabetű
után – egy ideig a földmérnöki karon tanul
–,amikor ezt a szakot áthelyezik Budapestre,
vissza kíván térni a bányászokhoz. Ezúttal
viszont itt ütközik falakba: csak az olajmérnöki szakon folytathatja tanulmányait.
A szörnyűségek sora itt lezárul: 1962-ben
megszerzi diplomáját, hogy végül az alkotó
munkának szentelhesse magát.
A közvélemény körében kevéssé tudott, hogy Magyarország a szénhidrogének felhasználásának kezdetétől, a tizenkilencedik század második felétől jelentős kőolaj- és földgáziparral rendelkezik.
Végső soron Eötvös Loránd nevezetes ingájának első gyakorlati felhasználása is az erdélyi Nagysármási, illetve az északi, Egbelli
(Gbely) kőolajmezők feltárásához kötődik.
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De az összezsugorodott ország területén is
jelentős nyersanyagmezők találhatók. A kitermelésen túl – természetesen – az új források feltárása is állandó feladatot ad a kutatóknak.
Pápay József is a gyakorlat oldaláról
kezdte pályafutását: négy éven át a nagyalföldi Kőolaj és Földgáztermelő Vállalat munkatársa volt, majd 1966-ban az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt Laboratórium Főosztályára került, ahol hamarosan műszaki gazdasági főtanácsadóként, majd osztályvezetőként dolgozott. Szakmai fejlődésével és tudományos tevékenységével összhangban több
megbízatásnak is eleget tett: 1980-ban a Magyar Szénhidrogénipari Kutató-Fejlesztő Intézet főosztályvezetőjévé nevezték ki. Nyolc
évvel később az ausztriai, leobeni Bányászati
Egyetem Johanneum kutatóintézetének tudományos tanácsadója, illetve a mérnöki
részlegének vezetője. Itt 1991-ig működött,
ekkor az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt
főtechnológusa lett. A következő évben kinevezték az Olaj- és Gázipari Laboratórium
vezetőjévé, ahol 1995-ig működött. Ezután
a cég kutatási-művelési mérnöki irodájának
helyettes vezetőjeként dolgozott, majd 2000ben főtanácsadói megbízásnak tett eleget.
Gyakorlati tevékenységével párhuzamosan indult el a tudományos pályán. Egyetemi doktori fokozatát 1967-ben szerezte
meg a miskolci egyetemen, a gázszállítás területén benyújtott disszertációjának megvédésével. A gáz harmatpontjának meghatározásáról szóló javaslatát hamarosan átültették a gyakorlatba, hogy a fűtőanyag továbbítható legyen a fogyasztókhoz.

könyvajánlÓ

1968-tól tíz éven át oktatta a miskolci egyetemen a jövő mérnökeit, közben
1969/70-ben elvégezte a milánói Scoula
Enrico Mattei posztgraduális képzését.
Ekkor sajátította el azokat az ismereteket,
amelyek lehetővé teszik a gáz elhelyezését
a földalatti tározókban. Az általa kidolgozott eljárásokat a későbbiek folyamán nemcsak hazájában, de külföldön is széles körben
hasznosították.
A műszaki tudományok kandidátusa címet 1974-ben szerezte meg, a gázelosztó hálózatok témakörében. Olyan úttörő
munkát végzett, hogy dolgozatát német és
orosz nyelvre is lefordították. Az egykori „béketábor” országaiban is az ő javaslata alapján
létesültek a helyi és a nemzetközi hálózatok.
Egy évtizeddel később az olaj- és gázkutak hőmérsékletviszonyainak meghatározásával szerezte meg a tudományok doktora fokozatot. Disszertációjának eredményeit ugyancsak széles körben alkalmazták
a nemzetközi gyakorlatban.
1986-ban címzetes egyetemi docens,
majd két évvel később címzetes egyetemi
tanár; rendes egyetemi tanárrá Göncz Árpád
köztársasági elnök nevezte ki 1992-ben.
A földalatti gáztárolás általa meghatározott gyakorlati megoldásaival olyan tekintélyt
vívott ki magának, hogy az olajmérnökök világszövetsége 1998-ban Egyesült Államokbeli előadókörútra hívta meg. Szívmelengető
érzés arra gondolni, hogy miközben mi idehaza félájultan követtük a Ewing család kalandjait a Dallas című sorozatban, a valódi
amerikai szakemberek Pápay professzortól
tanulták a szakma magasiskoláját. Méltán

lehet büszke erre a fegyvertényre! Saját szavaival: „Ez számomra akkora szakmai elismerés volt – sportnyelvre lefordítva–,mintha
egy magyar tréner oktatná az amerikai vagy
a kanadai válogatottat a kosárlabda vagy
a jéghoki szakmai fortélyaira”.
Tapasztalatait öt könyvben jelentette
meg – közülük háromnak a társszerzője volt
–, ezenkívül több mint háromszáztíz tudományos publikáció fűződik a nevéhez.
Nemzetközileg is jelentős munkássága
elismeréséül 1999-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának választotta, öt évvel később felvette rendes tagjainak a sorába.
Kivételes felkészültségét, szakmai tudását és gyakorlati tapasztalatait szerte a világon elismerik és nagyra értékelik. Ennek
egyik bizonysága, hogy több országba meghívták szakértőnek, valamint a külföldi egyetemek és nagy társaságok rendszeres vendégelőadója Németországtól Egyiptomig, Japántól Irakig, Líbiától Ausztriáig, de többször adott elő az Egyesült Államokban és Törökországban is.
Pápay József professzor, a dél-szlovákiai
faluból egykoron elűzött kisgyermek a közeljövőben ünnepli hetvenötödik születésnapját. E gazdag életút birtokában aligha
csodálható, hogy munkával ünnepel: jelenleg is tanít egykori Alma Materében,
a miskolci egyetemen. A jó pap – a mondás
szerint – holtig tanul. A jó szakember pedig
a gyakorlatban addig adja át gazdag tudását,
amíg van rá módja.
Ozogány Ernő

Rácz János: Állatnevek enciklopédiája
Alcíme: A gerincesek elnevezéseinek eredete, az állatok kultúrtörténete, néprajza és mitológiája
Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2012

A magyar állatnevek köznyelvi szókészlete az alapszókincs egyik számottevő rétege. A nevek vizsgálatának eredményei fontos adalékokkal szolgálnak egész népi kultúránk megismeréséhez. Az Állatnevek enciklopédiájában összegyűjtött névanyag szótárakból és szógyűjteményekből származik, az állatok gazdag világába és sokszínű elnevezéseik történetébe vezet be.
Az Állatnevek enciklopédiája 578 szócikket tartalmaz, és több részre tagolódik: nyelvészeti, zoológiai, gazdaságtörténeti, néprajzi és mitológiai részre. A kötet végén található a Magyar állatnevek mutatója, Szaknyelvi latin nevek mutatója és Német állatnevek mutatója. A szómutatók révén közel 3000
magyar, latin és német állatnevet kereshetünk vissza. A kötetben való tájékozódást a szócikkek végén
található utalások is segítik.
A szócikk megadja a címszó következő adatait: a jelentését, a magyar írásbeliségben való első megjelenését, a név szótörténetét és nyelvjárási adatait. Ezt követi a szó eredete, a névadás indítéka, az állatnév idegen nyelvi megfelelői, tájnyelvi alakváltozatai és társnevei. A hiedelemvilágból és a mitológiából sok érdekesség, valamint számos idézet is színesíti a szöveget.
Az Állatnevek enciklopédiája zoológusok, nyelvészek, pedagógusok és diákok számára egyaránt
hasznos és érdekes ismereteket tartalmaz. Ajánljuk mindazoknak, akik szeretik az állatokat, és kíváncsiak vagy szeretnének többet megtudni madaraink, halaink, emlőseink és egyéb gerinceseink magyar,
latin és német elnevezéseiről.
Chrenka Edit
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70 évvel ezelőtt történt

A birodalmi sas

Magyarország fölött
„A magyarországi fejlemények olyan pontra értek, amely parancsolóan megköveteli a gyors és erélyes cselekvést. (…) A jelenlegi magyar kormánypolitika és propaganda olyan alakot öltött, amely a Birodalom állandó, burkolt provokációját mutatja. Ha
erre válaszunk elmarad, azt a magyar és ellenséges részről is a gyengeség jelének tekintik…”
(Edmund Veesenmayer, 1943. december 10-én)
A Magyar Királyság 1941 nyarán a gyors győzelem reményében lépett be a Harmadik Birodalom oldalán a Szovjetunió elleni háborúba. S
persze, nem utolsósorban azért is: biztosítsa az 1938–1941 között megvalósult területszerzéseket. Hiszen ebben az időszakban Magyarország területe majdnem megduplázódott. A Wehrmacht és az azzal szövetséges
hadseregek kezdeti sikerei után azonban kudarcok sorozata következett. Sztálingrádot követően pedig végérvényesen veszni látszott minden.
1942 második felében a tengelyhatalmak a háború többi jelentős frontján
is döntőnek bizonyuló vereségeket szenvedtek a Szövetségesektől: a japánok júliusban a Midway-szigeteknél az amerikaiaktól, a német–olasz
afrikai haderő pedig októberben El-Alamein mellett a britektől. Ezzel az
erőviszonyok a második világháború fő hadszínterein alapvetően megváltoztak.
Sztálingrád után a Vörös Hadsereg ellentámadásba ment át, 1943
nyarán a szovjet győzelemmel végződött kurszki páncélos ütközet után
pedig kezdetét vette a németek kiszorítása a Szovjetunió területéről.
Nagyjából ezzel egy időben a britek és a segítségükre érkező amerikai
csapatok sikeres partraszállást hajtottak végre Szicíliában – Hitler elsőszámú szövetségese, az olasz Benito Mussolini megbukott. Olaszország
kapitulációja nagyon érzékenyen érintette a Führert. Ráadásul az olaszok
kiválása után a stratégiai szempontból felértékelődött Magyarországról is
rossz hírekkel szolgált a náci titkosszolgálat.
*
A Nyugat-barát konzervatív körök – ezen belül is főleg Bethlen
István, volt kormányfő – tanácsára Horthy Miklós 1942 márciusában
menesztette Bárdossy László miniszterelnököt, akinek regnálása idején
Magyarország a Szovjetunión kívül hadiállapotba került Nagy-Britanniával és az Egyesült Államokkal is. Bárdossy helyére a kormányzó saját
emberét, Kállay Miklóst nevezte ki a kormány élére. Az új miniszterelnök azt a feladatot kapta, hogy vegye fel a kapcsolatot a nyugati hatalmakkal a háborúból történő kiugrás céljából. Ekkor ugyanis már nyilvánvalóvá vált a német villámháborús tervek kudarca. Ez többek között
abban is megmutatkozott, hogy Hitler, aki a Szovjetunió megtámadásakor még nem igényelte a magyar segítséget, 1942 elején már sürgette
a nagyobb mértékű magyar részvételt „a bolsevizmus legyőzése” érdekében. Még Bárdossy kormányzása idején, 1942 januárjában egyezmény
született Wilhelm Keitel német vezértábornagy és Szombathelyi Ferenc
magyar vezérkari főnök között a 2. magyar hadsereg keleti frontra küldéséről. A megvalósításra már a Kállay-kormány alatt került sor április
11-e és július 28-a között, három lépcsőben. A 2. magyar hadsereg doni
katasztrófája közismert.
Ezen eseményekkel párhuzamosan azonban már folytak az előkészületek Magyarországnak az egyre terhesebbé váló német szövetségből történő kiválásáról. Kállay Miklós a nyugati hatalmak felé az első lépéseket
1942 nyarán megtette (a tárgyalásokban a magyar miniszterelnök megbízásából részt vett a Nobel-díjas tudós, Szent-Györgyi Albert is), de komolyabb béketapogatózásokra csak a doni katasztrófa után került sor.

A miniszterelnök elképzelése az volt, hogy az országnak az amerikai–brit
csapatok előtt kell kapitulálnia – ugyanez a Szovjetunió viszonylatában
akkor még szóba sem jöhetett. A németek 1943 tavaszán a Balkán megszállására szólították fel Magyarországot. Ez komoly vitákat váltott ki
a politikusok és a katonatisztek között. A vezérkar tekintélyes része nagyhatalmi ambícióktól vezérelve vevő lett volna az elképzelésre, ugyanakkor Szombathelyi Ferenc, már a háborúból való kiugrást szem előtt
tartva támogatta az elképzelést. Úgy gondolta, hogy a megszálló magyar honvédség Szaloniki térségében elősegíthetné a Szövetségesek balkáni partraszállását. Februártól már folytak a titkos brit–magyar tárgyalások (melybe hamarosan az amerikaiak is bekapcsolódtak) a háborúból történő kiugrásról. Az angolszászok elvetették a magyar hadsereg
esetleges balkáni szerepvállalásának ötletét. 1943. március 10-én a magyar minisztertanács is nemet mondott a honvédség Balkánra küldésére.
Szeptemberben az angolok Ankarában közölték Veress László diplomatával az előzetes fegyverszüneti feltételeket. Elvárták a magyar vezetéstől
a feltétel nélküli megadást, a magyar megszálló csapatok kivonását, továbbá azt, hogy a szövetségesek magyarországi megjelenése esetén a kormányzat üzenjen hadat Németországnak. Az angolszászok azt is egyértelművé tették, hogy nem támogatják a Kállay-kormány területi igényeit.
Horthy és Kállay elfogadta a feltételeket, viszont a magyar vezetés szerette volna titokban tartani az előzetes megállapodást. A külvilág mégis
korán tudomást szerzett a magyar elképzelésekről. Egyfelől a Csehszlovákia felújításán munkálkodó Edvard Beneš, akinek nem volt érdeke egy
brit–magyar megegyezés, a BBC rádióban „kibeszélte” a magyar törekvéseket, másfelől a londoni Times napilap közölte annak a titkos táviratnak
a szövegét, amely a magyar békefeltételeket tartalmazta.
*

QQ Kállay Miklós miniszterelnök
(1942–1944)

QQ Sztójay Döme, a kollaboráns
kormányfő
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Miközben március elejétől Bécs környékén német csapatösszevoná
sokra került sor, amely nyugtalanította a Kállay-kormányt, a Führer találkozóra hívta Horthy Miklóst, Csatay Lajos honvédelmi minisztert és
Szombathelyi Ferenc vezérkari főnököt Klessheimbe. Kállay miniszterelnök a meghívás elfogadása ellen foglalt állást, ám a kormányzó az elutazás mellett döntött.
Horthy és kísérete, amelyben helyet kapott Ghyczy Jenő külügyminiszter is, március 18-án érkezett Klessheimbe. A Magyar Királyság kormányzójának hirtelen szembesülnie kellett azzal, hogy az ország német
megszállása eldöntött tény. Horthy Miklós hamar befejezettnek nyilvánította a látogatást, és hazautazással fenyegetőzött. Csak Szombathelyi Ferenc vezérkari főnök rábeszélésére döntött a tárgyalás folytatása mellett.
Két további feszült hangvételű tárgyalás után végül Horthy ígéretet tett
Hitler egyik legfontosabb követelésének teljesítésére: meneszti Kállay miniszterelnököt, azt viszont elutasította, hogy helyére a németek által javasolt Imrédy Bélát nevezze ki. Elfogadta a megszállást is, de az erről készült jegyzéket nem volt hajlandó kézjegyével ellátni. A Horthy Miklósról
írt kismonográfiájában Turbucz Dávid arra a következtetésre jutott, hogy
a kormányzó valószínűleg azért fogadta el legalább szóban a megszállást,
mert a Führer ígéretet tett neki, hogy az csak ideiglenes lesz, s az ország
még visszaszerezheti szuverenitását, amennyiben igazolódik, hogy továbbra is megbízható szövetségese a Harmadik Birodalomnak.
A magyar delegáció elutazása előtt Joachim von Ribbentrop német
külügyminiszter a pályaudvaron még egy utolsó kísérletet tett arra, hogy
a kormányzóval aláírasson egy közleményt, mely szerint a német bevonulás közös megállapodással történik. Horthy Miklós újra nemet mondott. A késő esti órákban a kormányzót és kíséretét szállító különvonat
elindult Magyarországra, ám Budapestre érkezését a németek tudatosan hátráltatták. A szerelvény hosszabb ideig vesztegelt Salzburgban és
Linzben is. Az otthoni fejlemények miatt aggódó Szombathelyi Linzből
táviratozott a vezérkarnak, hogy a honvédség tartózkodjon az ellenállástól.
Március 19-én hajnalban Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter
azzal ébresztette a miniszterelnököt, hogy az országot nyugat, dél és
észak felől német támadás érte. Kállay Miklós válságstábot hívott össze
a külügy, a vezérkar, a honvédelmi tárca és a belügy embereinek bevonásával. Ekkorra már megérkezett a külügyminisztériumba Ghyczy Jenő
miniszter távirata az alábbi szöveggel: „Közöljék a feleségemmel, hogy jól
vagyok!” – ami az előzetes megállapodás szerint azt jelentette, német támadás várható az ország ellen. Ugyancsak kézhez kapta a katonai vezetés
Szombathelyi Ferenc Linzből küldött sürgönyét, melyben megtiltotta
a honvédségnek az ellenállást. A válságtanácskozáson Kállay számára
egyértelművé vált, hogy szervezett ellenállásra nincs lehetőség. Azonnal
utasítást adott a megszállók előtt súlyosan kompromittáló, a Szövetségesekkel folytatott tárgyalásokra vonatkozó dokumentumok megsemmisítésére. A miniszterelnöki hivatal továbbá igyekezett minél több olyan
személyt tájékoztatni, akiket a német megszállás nyomán közvetlen veszély fenyegetett.
Ugyanakkor Horthy különvonatán Jagow, a leköszönő budapesti német nagykövet bemutatta a kormányzónak utódját, Edmund
Veesenmayer teljhatalmú birodalmi megbízottat, aki 1943 nyarán és
őszén már járt Magyarországon, hogy feltérképezze az ottani viszonyokat. Veesenmayer azon melegében, még a vonaton rá akarta venni
Horthyt arra, hogy nevezze ki miniszterelnöknek Imrédyt. A kormányzó
azonban ezt, akárcsak Klessheimben, elutasította. Horthy Miklós Budapestre érkezése után Koronatanácsot tartott. Ezen Kállay Miklós miniszterelnök benyújtotta a lemondását. A Koronatanács után megvalósult magánkihallgatáson Kállay óvatosan felvetette Horthynak a kormányzói posztról való lemondást, mert szerinte, ha a helyén marad, legitimálja a kinevezendő bábkormányt és a többi, a németek akaratából
megszülető intézkedést. Horthy Miklós azonban közölte a volt miniszterelnökkel, hogy a helyén marad; ha lemond, kiteszi az országot a megszállók kénye-kedvének.
Horthy 1944. március 23-án nevezte ki az új kormányt, amelynek
vezetője Sztójay Döme, Magyarország korábbi berlini nagykövete lett.
Az ő személyét, kompromisszumos megoldásként a németek is elfogadták. A kormány további tagjait az 1938–1939-es Imrédy-kabinet egykori miniszterei, illetve a lemondani kényszerült Kállay-kormány német-

QQ Hitler és Horthy Klessheimben
barát politikusai alkották. Benne helyet kapott többek között Rátz Jenő
(miniszterelnök-helyettes), Jaross Andor (belügyminiszter), ReményiSchneller Lajos (pénzügyminiszter). Májustól rövid ideig Imrédy Béla is
a kabinet tagja lett – gazdasági csúcsminiszterként. A kormány egyetlen
Horthyhoz közelálló tagja Csatay Lajos honvédelmi miniszter volt.
*
Magyarország német megszállása, amely könnyűszerrel, ellenállás
nélkül ment végbe, nagyon súlyos következményekkel járt. Az ország
hadszíntérré vált, április elejétől angolszász légitámadások érték Magyarország stratégiai pontjait. Az ipari termelést a kollaboráns Sztójaykormány nagyrészt a németek szolgálatába állította. A Gestapo hajtóvadászatot indított a megbízhatatlannak tartott politikai, katonai és közéleti
személyiségek ellen. Magyarországra érkezett Adolf Eichmann, a zsidókérdés „szakértője”, aki magyar partnereivel karöltve a teljes magyarországi zsidóság likvidálását akarta elérni. Március 29-től – Horthy Miklós
kormányzó jóváhagyásával – zsidóellenes intézkedések sora vette kezdetét. Az akciók fő irányítói magyar részről Endre László és Baky László
belügyi államtitkárok voltak. Május 15-én megkezdődött a vidéki zsidóság deportálása a náci haláltáborokba. A következő hat hét alatt a magyar hatóságok mintegy 437 000 zsidót szállítottak (főleg) Auschwitzba,
embertelen körülmények között, olyan tempót diktálva, hogy a transzportok elhelyezése és „feldolgozása” komoly gondot jelentett a koncentrációs tábor vezetőjének, Rudolf Hössnek.
„Szégyen élni. Szégyen a napon járni. Szégyen élni.” – jegyezte be naplójába Márai Sándor az emberi aljasság tombolása közepette.
Pelle István

QQ Német megszálló csapatok Budán
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TANDEMugrás

Diákjaink az
Esterházyak
nyomában

Biztosan sokan ismerik azt az érzést, mikor az ember lánya a háta
közepére se kíván egy-egy szakmai napot, vagy éppen inkább csak
rémálmában mesélne az érzéseiről 15–20, számára ismeretlen ember
előtt. Ilyen, és ehhez hasonló gondolatok jártak a fejemben azon
a bizonyos csütörtöki napon, 2014. febr. 27-én, mikor az SZMPSZ
Galánta–Vágsellye Területi Választmánya által megszervezett, Az
Élet játék című osztályfőnököknek szóló módszertani szakmai napra
voltam hivatalos.
Nehézkesen, de kilenc óra előtt megérkeztem a galántai Pázmány Péter irodaházba. Az igazat megvallva, féltem. Féltem az ismeretlen emberektől, attól, hogy mint fiatal, a startvonal legelején álló
tanárt, hogy fognak fogadni a már sokat tapasztalt kollégák, men�nyire fogok tudni beilleszkedni egy olyan közösségbe, ahol így vagy
úgy, de ismerik már egymást az emberek.
Félelmem, negatív hozzáállásom alaptalan volt. A terembe belépve mosolygós arcok fogadtak, élükön két lendületes fiatallal,
a TANDEM munkatársaival, név szerint Horváth Molnár Andreával
és Hodossy Zoltánnal. Kilenc óra után pár perccel el is kezdődött
a program. Jegyzetfüzetemet és tollamat az ölemben tartva vártam
az előadást. Pár pillanat után, mikor Andrea elkezdett különféle témájú, színű, hangulatú képet szétrakni a padlón, világossá vált számomra, hogy itt most nem egy a már megszokott „én beszélek, te
jegyzetelsz” formájú előadásban lesz részünk, hanem valami egészen
más vár ránk. A feladatot megpillantva azonnal felcsillant a szemem,
mivel egy általam már jól ismert és nagyon kedvelt ismerkedős játék
következett. Egy olyan játék, amely által mindig újabb és újabb „titkunkat” fedezhetjük fel magunkban.
A szakmai nap központi témája az osztályközösség, a csoport,
a csoportos, kooperatív munka, tanulás, a nem formális módszerek
használata volt. E közösen eltöltött pár óra alatt különféle játékokban vettünk részt, melyek lehetővé tették, hogy mi is éppúgy
megtapasztaljuk saját bőrünkön azt, amit majd a gyakorlatban meg
szeretnénk valósítani diákjainkkal, ki-ki a maga iskolai közösségében.
Az ilyen fajta megtapasztalás által sokkal hatékonyabban tudjuk
majd levezetni ezeket és az ezekhez hasonló játékokat, feladatokat,
mivel már saját élményekkel rendelkezünk e téren.
A játék hevében szinte észre se vettük, hogy programunk végéhez közeledünk. Levezetésképpen megosztottuk egymással élményeinket, tapasztalatainkat, örömünket, esetleg bánatunkat. Élmény
volt hallgatni a beszámolókat, mennyi különféle egyéniség, személyiség van közöttünk, mennyire másképp élünk át egy-egy játékot,
beszélgetést, mennyire színes világban élünk.
Sokat kaptam ez alatt a pár óra alatt… hogy pontosan mit is? Elsősorban azt, hogy megtanultam, nem szabad engednem a tunyaságnak, a „nincs kedvem” érzésnek, mert sose tudhatom, milyen élményekről maradhatok le ez által. Másodsorban pedig, hogy a játék
felszabadít, a játék örömet ad, a játék tanít. Ne féljünk játszani, ne féljünk szabadjára engedni a bennünk lakó gyermeket!
Hálás vagyok a TANDEM munkatársainak, hogy ezt megmutatták nekem, hogy fiatalos lendületükkel, lelkesedésükkel lehetőséget adtak és adnak a játék örömének megtapasztalására sok-sok
pedagógus számára.
Köszönöm, hogy részese lehettem a Játéknak!

A búcsi Katona Mihály Alapiskola szervezésében izgalmas
tanulmányúton vehetett részt az a jó néhány diák, akik bekapcsolódtak a búcsiak által rendezett műveltségi vetélkedőbe,
melynek témája az egykor nagy befolyással bíró főúri Esterházy
család és a híres zeneszerző, Joseph Haydn.
A történelmi és egyben művészettörténeti téma nagyon
érdekesnek mutatkozott a diákok számára, mert lelkesen vetették bele magukat az időigényes kutatómunkába. A Katona
Mihály Napok keretében 2013. november 9-én megvalósuló
vetélkedőre készülvén a szervező iskola egy rendkívül értékes
tanulmányútra hívta meg a tanulókat. 2013. október 19-én kelt
útra a versenybe benevezett kilenc iskola mintegy 36 diákja
és felkészítő tanáraik, hogy végigjárják Ausztriában a kismartoni, valamint Magyarországon a fertődi Esterházy-kastélyt.
Mindkét kastélyban szakavatott tárlatvezetők vezették végig
őket a páratlan szépségű, barokk stílusú termeken, és közben
érdekes történeteket meséltek a hercegi család mindennapos
életéről. A gyerekek megcsodálhatták a gondosan berendezett dísztermeket, a pompás festményeket és mennyezeti freskókat. Kismartonban mindezek mellett az Esterházyak szolgálatában tevékenykedő zseniális zeneszerző, Joseph Haydn életével is megismerkedhettek, sőt még zeneműveibe is belehallgathattak… A két kastélyban a diákok rengeteg hasznos
információt szereztek, melyeket majd a versenyen fel is kell
használniuk. A tanulmányúton a versenyzőkkel tartott a vetélkedő főszervezője, Elek József, a komáromi Selye János Gimnázium kiváló történelemtanára, aki a nap folyamán fontos tudnivalókkal látta el a résztvevőket, és segítséget nyújtott nekik
abban, hogy a versenyre alaposan fel tudjanak készülni.
A tanulók mindannyian remekül érezték magukat, és kellemesen szórakoztak a tanulmányúton. Rengeteg élménnyel
gazdagodtak, s a megtapasztalt szépségek minden bizonnyal
maradandó értékekké válnak számukra.

Bukovszky Emese

Lacza Aranka
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Az iskola lelke a tanár
„Mert nem a félelemnek lelkét adta
nekünk az Isten,
hanem az erő, a szeretet és
a józanság lelkét.”
(2Tim 1,7)

A Tompa Mihály Református Gimnázium 1999. szeptember 1-jén kezdte
meg működését. Nem minden előzmény
nélkül való, hogy éppen Rimaszombatban jött létre 1945 után Szlovákiában
az első református középiskola.
A rimaszombati protestánsok korán
csatlakoztak a reformáció kálvini ágához.
Ebben az időben vált reformátussá a plébániai iskola is. A református egyház iskolájában később, a 17. és 18. században,
teológiát és filozófiát is tanítottak.
1771-ben egy korábbi sajnálatos incidens következtében az iskolát megszüntették, majd 1853-ban, a rimaszombati református gimnázium és a Kishonti
Evangélikus Esperesség osgyáni gimnáziumának összeolvadásával jött létre az
Egyesült Protestáns Algimnázium rimaszombati székhellyel. Az első érettségizők
1886-ban kerültek ki az akkor már Egyesült Protestáns Főgimnáziumból. A későbbi viszontagságos és sikeres évek után
az Egyesült Protestáns Gimnázium működését, a többi magyar iskolával együtt
1945 áprilisában tiltották be végleg.
A Tompa Mihály Református Gimnázium megalakulásától kezdődően az
Egyesült Protestáns Gimnázium szellemi örökségét kívánta tovább vinni. Az
iskola 1999-ben a nyolcosztályos gimnázium első osztályával indult, 30 kisdiákkal. A négyosztályos gimnáziumba
az első diákok 2001-ben iratkoztak be.
2002-ben kezdte meg működését az iskola saját diákotthona, amelyet a legelső
egyházi fenntartású kollégiumként 2004.
január 1-jén soroltak be az oktatási intézmények hálózatába.
Iskolai művelődési programunk címe
Litteris et virtutibus – a tudományért és
erkölcsért. Ennek megfelelően arra törekszünk, hogy minden diákunk megismerje és ápolja magyar és keresztyén
értékeinket, a választott tudományokban
felkészült legyen, a társadalomban érvényesülni tudjon.

Iskolánk az egyetlen magyar igazgatású gimnázium a városunkban. Gimnáziumunk jól felszerelt, két korszerű számítástechnikai szaktantermünk, kémiai
és fizikai laboratóriumunk, multimédiás szaktantermünk van. Az iskola ös�szejöveteleit, házi ünnepségeit a díszteremben tartjuk. A diákok saját elképzeléseiket, terveiket a Diákönkormányzaton
keresztül valósíthatják meg. Iskolánk tor-

naterme a maga nemében egyedülálló:
az ország legszebb szecessziós tornaterme. A műemlék iskolaépület mögött
hatalmas udvar és felújított sportpálya áll
diákjaink rendelkezésére.
A Tompa Mihály Református Gimnázium, mint a neve is mutatja, felekezeti intézmény, mely biztosítja a teljes vallásszabadságot, nem tesz különbséget a tanulók
között vallási hovatartozásuk szerint. Felvetődik a kérdés, mit jelent a református
magyar iskola, miben nyújt többet? Elsősorban az örök keresztyén és nemzeti
értékeink megismerésének a lehetőségét
jelenti. A hangsúly a lehetőségen van,
a magvetésen, hisz mindenkinek saját

akaratán múlik, mely lehetőségekkel él,
milyen utat választ. Ehhez a közösség is
támogató erejét nyújtja, ezt a célt szolgálja névadónk életének, munkásságának
diákjainkkal való megismertetése is.
A hozzánk érkező új diákok részt vesznek
a „Tompa-túrán”, melynek során meglátogatják Tompa Mihály életének állomásait, ismerkednek verseivel. Minden iskolai alkalmunkon, legyen az tanévnyitó,
szalagavató ünnepség, ballagás, elhangzik
egy-egy Tompa-idézet, melyekből diákjaink erőt meríthetnek az előttük álló feladatok megoldásához. A költő terrakotta
mellszobrát, amely a gimnázium előcsarnokában, , a szoborhoz méltó környezetben áll Borsos István, encsi szobrászművész készítette 2007-ben.
Tanulóink a diákkönyvtárat is szívesen látogatják, melynek könyvkészlete
egyre bővül. Gyakran szervezünk színházlátogatásokat, táborokat, tanulmányi
kirándulásokat. A TMRG saját diáklappal rendelkezik, melynek már a címe
is sokatmondó: Mz/X.
„Az iskola lelke a tanár. Igaz ez ma is,
midőn a jó tanintézet oly gazdag felszerelést kiván meg, a milyenre a mult századok még alig gondolhattak. Annál inkább igaz volt a multban, midőn a tanítás
eredménye egészen a tanár paedagogiai
és tudományos képzettségétől függött.
Innen van, hogy jeles, hirneves tanárok
müködése az intézetet felvirágoztatta.”
(Bodor István: a rimaszombati Egyesült
Protestáns Főgimnázium története, 1899)
A mi iskolánknak is alapkövei az elhivatott tanárok, akiknek ez a légkör, ez az
eszmeiség a többet nyújtás kötelességét is
jelenti, hisz a ránk bízott diákokat kötelességünk minden erőnkkel, legjobb tudásunk szerint vezetni.
Élő és éltető közösséget építünk,
ennek alapjait elődeinknek sikerült lerakniuk, s ezen kell fáradoznunk nekünk is.
Minden igyekezetünk arra irányul, hogy
az iskoláink padjaiban tanuló diákok, kicsik és nagyok, hitben erős, céltudatos,
gondolataikat anyanyelvükön és idegen
nyelveken kifejteni tudó felnőttek legyenek!
Sebők Attila

