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Főhajtás Czabán Samu szobra előtt

Évről évre mindig az előző évi díjazotté
volt a tisztesség, hogy Czabán Samu szobrának megkoszorúzása alkalmából szóljon
az összegyűltekhez. Idén a felettünk álló Hatalom azonban másképp rendelkezett: Jakab
tanár úrtól már nem hallhatjuk a rozsnyói
Pedagógustalálkozó ünnepzáró szavait. Legfeljebb onnan fentről figyeli féltőn nyelvhelyességünket. Ezért egy néma főhajtással
tisztelegjünk az emléke előtt!
A második főhajtás Czabán Samunak
szól, akiről sokan kérdik, hogy ki volt ő? Mi
hoz minket ide, a mellszobrához évről évre?
– És valóban, ki is volt Czabán Samu, vagy
ahogy végső nyughelyén, Nagyszőlősön nevezik, Czabán Sámuel?
Elemi iskolai tanító volt, emellett író, lapszerkesztő és – ma így mondanánk – oktatáspolitikus. 1878. szeptember 17-én született
Rozsnyón egy szegény kisiparos (csizmadia)
családjában. Eperjesen szerzett tanítói oklevelet 1899-ben, majd különböző helyeken
tanított. 64 évesen hunyt el, 1942. december
16-án, a kárpátaljai Nagyszőlősön.
Czabán Samu a 19–20. század fordulóján
kibontakozó szocialista tanítómozgalom
egyik vezető alakja volt. Pedagógiai munkásságát, mint egész életét, átszőtte a politika.
1912-ben az Állami Tanítók Országos Egyesületének elnöke lett, később az iskolaügyet
érintő, több jelentős állami funkciót is betöltött. A Szociáldemokrata Párt tagjaként követelte többek között a felekezeti és a községi
iskolák államosítását.
Tankönyveket és a gyermekek részére tanító célzatú színműveket írt. Tanítói működése mellett szakírói tevékenységet folytatott. 1933-tól l936-ig ő szerkesztette az Új
Korszak című tanügyi lapot. Alapító szer-

kesztője volt a Jó Barátom c. gyermeklapnak,
és Samu bácsi álnéven szerkesztette ugyanennek a lapnak a Jó Barátom Kiskönyvtárát.
Szakmai körökben nagyra értékelték az
Utasítás a fonomimikai módszer alapján
történő olvasás és írás tanításához munkáját, amely Tomcsányiné Czukrász Róza
„Phonomimikai gyakorlatok…” c. művének
felhasználásával jelent meg Beregszászban,
1935-ben.
Mi tehát nem az egykori politikus,
hanem a pedagógiai szakíró előtt hajtjuk
meg fejünket évről évre. Az előtt a közülünk
való pedagógiai szakíró előtt, akinek utóbb
említett munkáját máig jelentős műként
tartja számon a magyar pedagógiai szakirodalom. S bár sem az idő, sem az alkalom nem
arra való, hogy ezt a munkáját itt elemezzük,
csupán annyit jegyzek meg, hogy módszere
ma is nagyon hasznos lenne nálunk is, főleg
a sokszorosan hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó iskolákban.
„Miért énekeltél ortodoxul fiam? –
kérdi Sütő András hőse –, hogy megmaradjak, Uram.” Mielőtt pálcát törünk
Czabán Samu élete és vele együtt elutasított
elődeink fölött – ahogyan ma sokan megteszik, bár nem ismerik életét és munkásságát
–, fontos lenne megismernünk alaposan a
kort és a körülményeket, amelyben éltek és
alkottak. Ki kell kutatnunk, hogy miért énekeltek ortodoxul… Lehet, hogy félrevezetett meggyőződésből (gondoljunk csak a
Féja Géza Viharsarokjában szereplő, megtévesztett, első generációs értelmiségiekre),
de lehet, hogy olykor szembe mentek önmagukkal is, és ortodoxul énekeltek, hogy megmaradjanak, hogy megmaradjunk…

Fegyverek közt hallgatnak a múzsák –
mondja a latin közmondás. Ideje lenne már
békét kötni a múltunkkal, elődeinkkel, és
talán önmagunkkal is, hogy az alkotásra, iskoláink színvonalára, a pedagógiai hozzáadott értékekre összpontosíthassunk! Mert
egyszer majd tanítványaink vagy a kései
utódok nekünk is felteszik a kérdést, mint mi
a Czabán Samuknak, hogy miért? – Miért állt
be az aktuális politikai játszmába, ha ezzel
legalább annyi sebet ütött, mint amennyi
hasznot vélt hajtani. – És mi? Miért hagytunk elmenni annyi lehetőséget, miért kezdtünk mindig mindent elölről, egyedüli üdvözítő módszernek gondolván a miénket?
Miért nem építettünk elődeink alapozásaira?
És lehet, hogy a kérdező kérdez, de már nekünk se lesz módunk felelni rá!
Ha ma felmentjük – mert még mindig
felmentjük, sőt szellemi piedesztálra
emeljük! – a köztünk élő egykori besúgóinkat, miért nem tudjuk elismerni azoknak
az értékeit, akik már nem tudnak védekezni?
Természetesen, nem a feltétlen elfogadásról
beszélek, hanem arról, hogy ne seperjük ki
mindig újra meg újra a hibákkal együtt az
értékeket is.
A néplélek elleni bűnök alól nincs felmentés. Garai Gáborral együtt vallom:
Nem, nem a langy irgalmat hirdetem.
Nem hirdetek bocsánatot a rossznak,
kegyelmet a hazugnak,
nem tudok
mentséget a könnyes képmutatásra,
s az öngyilkos szenvelgést gyűlölöm,
akár a nyers önzés orvtámadását.
De hirdetem, hogy bűneink mulandók!
Mint a mammut és az ősgyík, a múltba
porlad a gyűlölet és a gyanakvás;
dühünk lehűl,
…
S halandó gyarlóságai között
csupán maga az ember halhatatlan.
Kérlelhetetlen gyötrelmei ellen
irgalmas vára bizalomból épül;
s az önmagával vívott küzdelemben
csak jósága szolgálhat menedékül.

Szanyi Mária
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A velünk
élő múlt
Idén 20. alkalommal került megrendezésre a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Rozsnyói találkozója. Az 1995-től
Czabán Samu Pedagógiai és Kulturális
Napok, majd Országos Pedagógustalálkozók keretében zajló szakmai konferenciák, előadások, díjátadással
egybekötött ünnepi estek és az elmaradhatatlan baráti találkozások
immár fogalommá váltak.
Felnőtt a gyermek. Húsz év már majdnem egy emberöltő. S e
kerek évforduló alkalmából eszembe jutnak a kezdeti évek, amikor a
rendszerváltás után óriási lelkesedéssel és hatalmas reményekkel indítottuk útjukra ezeket a találkozókat. Akkor úgy éreztük, minden elképzelésünket valóra tudjuk váltani. A cél az volt: teremtsünk olyan
fórumot, ahol a Felvidék összes magyar pedagógusa találkozhat, olyan
fórumot, mely a szakmaiság, az önrendelkezés, az érdekvédelem kérdései mellett az összetartozás, a hivatástudat és magyarságtudat megteremtésének kérdéseit is felvállalja.
A szándékunk az volt, hogy olyan fórumot hozzunk létre, mely
nemcsak szakmailag, de lélekben is erősíti a pedagógusokat. Amikor
az országos találkozó megrendezésének gondolata felmerült, Máté
László volt az Kassáról, aki vállalta, hogy kidolgozza az országos találkozó első koncepcióját. Ebből építkezve születt meg Fábián Edit, Máté
László, Ambrus Ferenc és szerény személyem közreműködésével az
első találkozó programja. Főszervezőnek a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségét kértük fel. Így indult a találkozó. Tudatában voltunk
annak, hogy vállalásunk veszélyeket is rejthet magában. A hatalom
nem nézte jó szemmel, hogy egy nemzeti közösség talpra kíván állni,
a pedagógustársadalom öntudatos ébredése pedig különösen zavaró.
Az első országos találkozót követő megtorlások megerősítettek bennünket abban a hitben, hogy folytatni kell.
Ezeknek a találkozásoknak a hangulatát szeretnénk ma felidézni,
s egyúttal emlékezni az indulás éveire, az azt követő megtorlásokra, a
bátor helytállásra és az önfeledt baráti találkozásokra. Húsz évvel ezelőtt fogalmaztuk meg igényeinket, elképzeléseinket: az igényesség
szándékával szolgálni a hazai magyar oktatásügyet. A kegyetlen
mečiari időkben a félelem és a megfélemlítés költözött az iskoláink
falai közé. A sovén hatalom emberei Šimek Máriákat, Szendi Klárákat,
Sipőcz urakat ültetett a nyakunkra, akik udvartartásaikkal kiszolgálói
lettek a hatalmi önkénynek. Hála, hogy teljhatalmuk tiszavirág életű
volt, s eltávolitásuk után láttuk a sötét alagút végén beszüremlő világosságot.
Ma, amikor 20 év történéseire emlékezünk, mélységes tisztelettel
és szeretettel kell gondolnunk azokra a kedves kollégákra, akik már
nincsenek közöttünk. Ki ne emlékezne Sidó Zoltán elnök úr higgadt,
a hatalommal szembeni nyugodt érveléseire, Kovács Péter fiatalos,
bátor helytállására, a magyar óvodák „védőangyalára“ – Vankó Terikére, Oláh György és Korpás Pál bölcs útmutatásaira, Agócs Béla tragédiájára, s Nagy Lívia mindenki felé szeretetet sugárzó lényére. Bizony,
hiányukat ma is érezzük. Ma rájuk is emlékezünk. Hála a szervezőknek
– az évenkénti találkozókat minden alkalommal egy-egy meghatározó
téma köré összpontosították, s hívták meg egy-egy szakterület kiválóságait. Felsorolni is nehéz lenne, ki mindenki tisztelte meg jelenlétével
az évenkénti találkozóinkat. A Rozsnyón elhangzottak termékeny
talajba hullottak, s iskoláinkban elindultak azok a komoly műhelymunkák, melyek gyökeresen változtatták meg a dolgos hétköznapjainkat. Az idei jubileumi találkozó a visszaemlékezések találkozója,
az eddig megtett út értékelése, de egyúttal útmutató a jövendő felé.
Tóth Sándor
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Rozsnyó jubilált
Idén április 5–6-án került sor
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége szervezésében a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XX. Országos Találkozójára, azaz – korábbi
elnevezése alapján – a Czabán Samu
Kulturális és Pedagógiai Napokra.
A rendezvénynek ebben az évben is
Rozsnyó város adott otthont, mint
azt már megszokhattuk az elmúlt 20
év alatt. Köszönettel tartozunk Rozsnyónak azért, hogy 20 éve helyet biztosít e ma már egész Közép-Kelet
Európában egyedülálló rangos eseménynek.
Jubilál az a kis csapat is, amelyik
évről évre biztosítja a konferencia
gördülékeny lebonyolítását. 20 év
óta Ádám Zita és Fodor Attila fejéből
pattannak ki azok a gondolatok, ötletek, amelyek a konferencia tartalmává növik ki magukat. Tamás Erzsébet, a rozsnyói TV elnöke mindig
meg tudja győzni a rozsnyói tagságból a kollégáit, hogy háttérmunkájukkal segítsék a résztvevőket, jó
hangulatúvá tegyék az eseményt. Köszönet Nekik! Mert fontos!
Fontos ez az országos esemény,
mert összetartó erő. Egy fórum, ahol
Kelet találkozik a Nyugattal. Ahol eszmecserét lehet folytatni, ahol – igaz,
csak pár órára – meg lehet váltani a
világot. Egy összejövetel, ahol tanulni
lehet egymástól, ahol fel lehet töltekezni. Ahol jól érezzük magunkat,
mert ez is fontos. De meddig? Lesz-e
utánpótlás? Lesznek-e fiatalok, akik
tovább viszik a Czabán Samu Napok
eszmeiségét, célkitűzéseit? Fiatalok,
akik képesek lesznek szembenézni
önmagukkal, egymással összefogni
és nem egymás ellen hadakozni.
Az idei konferencia az elmúlt
20 év tevékenységét igyekezett ös�szefoglalni, számot adni nemcsak a
Rozsnyón történtekről, hanem a Szövetség munkájáról is, egyben utat is
kívánt mutatni a jövőbe. Hogyan to-

vább Rozsnyó? Milyen pedagógusszövetségre lenne/van szükség?
A fenti kérdésre a választ csak úgy
kapjuk meg, ha szembenézünk és elszámolunk a múlttal: jóval és ros�szal egyaránt. Ádám Zita előadásában erre vállalkozott. A 20 év nagyon színes képet mutat. A felhalmozott tudás, az a sok szerteágazó
információ, ötlet, javaslat, innováció,
amit Rozsnyó kínált, és a lehetőség,
hogy mindezt megvalósítsuk, valahol
megfeneklett. A közoktatási konferencia témái mindig előremutatóak
voltak, a legfrissebb, legújabb kutatások, eredmények köré épültek,
mégsem láthatók, tapinthatók eredményei az iskoláinkban. Le kell(ene)
vonni a következtetéseket, okulni belőlük és tovább kell(ene) lépni. Eljött
a váltás, a megújulás ideje. „A változás akkor valósul meg, ha ismert a
probléma, amelyen változtatni kell.
Akkor kell elindulni az úton: megoldásokat keresni a probléma megszüntetésére. Az úton a legmerészebb dologra kell vállalkozni: kérdezni kell.
A kérdezés: keresés. A válaszok: a tapasztalat, ami a szellemi gazdagság
jele.” – vallja az előadó. Kell-e jobb,
igazabb útmutatás a jövő új generációjának, amely majd átveszi a stafétabotot a tapasztaltabbaktól? Aligha,
csak merjünk vele élni, merjünk látni
és álmodni. Merjük hinni, hogy a
probléma: kihívás!
Miloš Novák, a besztercebányai
Módszertani Központ munkatársa,
közoktatásunk elmúlt 20 évének sikereit és kudarcait tárta fel. Előadásába
becsempészte a humort is, ami segített megemészteni a komor tényt,
hogy a sok innovációt, előrelépést, a
jó gyakorlatot, az előrehaladás szándékát, a tenni akarást beárnyékolják
a mindenkori oktatási minisztérium
sokszor ad hoc döntései. 1989 és ’98
között fokozatosan jelent meg a centralizáció, a magyar tanítási nyelvű

iskolák helyzetét az akkori vezetés
igyekezett megnehezíteni és tudjuk,
tárházuk kiapadhatatlana volt. Az
1998-as évvel beköszöntött az a tízéves korszak, amelyben az iskoláink
az önkormányzatokhoz kerültek. Kerestük magunkat, az új utakat, az
együttműködés új fajtáit, tanultunk,
(át)alakultunk, fejlődtünk. 2008 óta
viszont nincs megállás, mert olyan
ütemben követik egymást az új törvények és rendeletek, hogy kimondhatjuk, ember legyen a talpán, aki
kiigazodik rajtuk, és semmire sem
kap a pedagógus kellő mennyiségű
időt. De ne feledjük, előre kell nézni,
a jövőt kell fürkészni és a szemünk
előtt az a nemes cél lebegjen, hogy a
legjobb tudásunk szerint kell cselekednünk gyermekeink, tanulóink, diákjaink érdekében.
Fodor Attila előadásában érintette azokat az eseményeket, amelyek
végül a rozsnyói konferencia megszületéséhez vezettek, elemezte a közoktatásban 20 év alatt történt változásokat vagy éppen stagnálást. Felsorolta azokat a törvényi változásokat,
amelyek pozitívan vagy negatívan hatottak munkánkra, felvázolta, hogy
a „szlovákiai magyar oktatás” területén melyek azok a mérföldkövek,
amelyeket érdemes számon tartani
(az SZMPSZ megalakulása 1990, az
első nyári egyetem Deákiban 1992,
kihelyezett továbbképzések, Czabán
Samu Pedagógiai és Kulturális Napok
1995…). Elemezte az autonóm iskola
szükségességét, amelynek sajátossága, hogy meghatározhatja az oktatás tartalmát, a tantárgyak szerkezetét, megválaszthatja, milyen tankönyvekből tanít, vagy akár saját tankönyveket is szerkeszthet, kialakíthat
önálló tanuló-értékelési rendszert
stb. Mindezt a jobb eredmények elérése, a diákok fejlődése érdekében.
De az autonómia a pedagógusok
alkalmazásának szabadságában,
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a bérek meghatározásában, az oktatási intézmény költségvetésének
megtervezésében és a források elosztásában is megjelenik. Tehát sok területen önállóan, szabadon dönthet
az intézmény. Ez nem csak a múlt,
de a jövő is, mert tanulmányok bizonyítják, hogy az ilyen oktatási-nevelési intézményben jobbak a diákok
eredményei. A folyamatok kulcsszereplői a pedagógusok, de „szükséges
lenne önkritikusan ’újradefiniálni’
saját küldetésünket” már csak azért
is, mert a szülők minőségi iskolát és
minőségi oktatást várnak (el).
Papp Z. Attila előadása a szlovákiai magyar iskolák PISA teljesítményéről szomorú képet vázolt fel: nem
jól teljesítenek iskoláink. Elmondható a mérések és vizsgálatok tükrében, hogy egyik készségterületen
sem előzzük meg a szlovák iskolákat.
Sőt, némely területen szignifikánsan
rosszabbul teljesítünk. Ez nem azt
jelenti, hogy rossz pedagógusaink
vannak. Azt is látnunk kell, hogy a
diákság összetétele nagyban befolyásolhatja az eredményeket. Régóta
köztudott, hogy a szociokulturális
háttér, a szülők iskolai végzettsége
nagyban meghatározza, milyen képességekkel és készségekkel rendelkezik egy gyermek, és azokat milyen mértékben tudja továbbfejleszteni önmaga vagy az iskola. Sokunknak nem tetszett az igazság, a
kutatási eredmények ilyetén értelmezése. Jogos a felháborodásunk? Jogos
akkor lenne, ha Rozsnyó 20 éves tudását szervesen beépítettük volna a
mindennapi tanítási gyakorlatunkba.
Akadályok a minőségi iskolához
vezető úton – iskolaigazgató, gyakorló pedagógus, polgármester és főiskolai tanár beszélt a mindennapi
problémákról. Ferencz Anna kritikusan szólt közös felelősségünkről:
panaszkodni lehet, de a kérdés az,
hogy megtettünk-e mindent lehetőségeink kiaknázása, a fejlesztések elindítása érdekében.
A pódiumbeszélgetés is a minőségi iskola megteremtésére kereste a
válaszokat.
A kultúrközpont előcsarnokában
Tóth Sándor és Fábián Edit megnyi-

totta azt a kiállítást, amely a rozsnyói pedagógustalálkozók 20 évét
örökítette meg képekben. Érdekes
és egyben izgalmas volt végignézni
a néhol már megsárgult képeket.
Szívet melengető érzés volt: ahány
kép, annyi emlék, annyi történet. A
kiállítás hangulatát vitte tovább az
ünnepi est filmmontázsa. Halk morajlás, sóhajok, mosoly, könnycsepp,
bólogatás, évszámok, történelmi események, fordulópontok, feltoluló érzelmek, közben halkan elhangzik
egy-egy név, a képkockákon felvillanók neve. És eltölt minket a büszkeség. Megcsináltuk!
Az ünnepi esten az idén is átadták
az SZMPSZ-díjakat. A Felvidéki Magyar Pedagógus Díjat Szanyi Mária,
galántai nyugalmazott pedagógus
kapta. Életmű díjban Ziman Ágota,
a feledi Szombathy Viktor MTNY
Alapiskola igazgatója és Nánássy Ildikó komáromi zenepedagógus részesült. A tehetségekért végzett
munkájáért Lacza Aranka és Berta
Ilona kapott elismerést. További díjazottak voltak még: Gubík Mária,
Gúgh Béla, Trencsik Katalin, Perjési
Ágnes és Prékop Mária.
A vasárnap délelőtt a jövő jegyében telt. Pék László felvázolta
a szlovákiai magyar iskolák helyzetét, az iskolahálózat kiépítésének
és megtartásának szükségességét.
Vörös Mária előadásában ismert dolgokat mondott, a meglévő, de kiaknázatlan gyakorlatra mutatott rá.
Előadásában a fejlesztések lehetőségeit vette számba, azokat a fejlesztéseket, amelyek már léteznek, de elhanyagoljuk őket, nem fektetünk nagyobb hangsúlyt rájuk, nem erősítjük
meg évről évre, nem lesznek iskoláink nevelő-oktató tevékenységének
szerves részei. Szükség van fejlesztésre, mert megmaradásunk a tét.
Nemcsak a szlovák tannyelvű iskolákkal vagyunk versenyben, hanem
egymással is. Kész recept nincs, mert
azt magának az iskolának, a vezetésnek kell kitalálnia a tanári karral
együtt úgy, hogy megvizsgálják az
igényeket, az elvárásokat, az iskola
adottságait, és ebből terveznek. Nem
csinálni semmit nem lehet, mert az
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lemaradáshoz vezet, és aki lemarad,
az menthetetlenül el is tűnik a mai
világban. Nemcsak a világ változik,
hanem a tudás is, és nekünk lépést
kell tartanunk a kihívásokkal és válaszokat is kell rájuk adnunk. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztések elindításához és támogatásához haladó szellemű, nyitott vezetés kell. Kiemelte
a legismertebb helyzetfeltáró módszert, a SWOT analízist, mely tökéletes kiindulópontot jelenthet a változtatások elindításához, ha komolyan és önámítás nélkül csinálja azt
meg egy-egy oktatási intézmény, és
a feltárásba bevonja a partnereket is
(tanuló, szülő, fenntartó, közösség),
mert nélkülük boldogulni, előre lépni
nehéz. Egymást szolgáljuk, segítjük
és egymásra támaszkodunk – a partnerek közös célja, hogy egy közösségnek minőségi iskolája legyen.
A. Szabó László zárásként szembesítette a jelenlévőket azzal, hogy
nem létezik szlovákiai magyar oktatásügy, nem maguk az érintettek
igazgatják azt. Kihangsúlyozta az autonóm iskola szükségességét, amely
kötelezettséget és nagy felelősséget
ró a fenntartókra, iskolavezetőkre és
magukra a közösségekre is. Ma az
önigazgatás intézményi szinten megvalósítható, de nemzetiségi szinten
jelenleg elképzelhetetlen.
Közgyűlés előtt címmel Lendvay
Tibor és Hanesz Angelika mondták
el elvárásaikat a megújulásra váró Pedagógusszövetség jövőbeli munkájával kapcsolatban.
Tamás Erszébet zárszava után
a konferencia, a 20 éves gyakorlatnak
megfelelően Czabán Samu szobrának megkoszorúzásával ért véget.
Sikeres volt-e a tükörtartás?
A jövő majd megmutatja. A feladat,
amely mindannyiunkra vár az, hogy
a fiatalok bevonásával elkezdődjön
egy újfajta gondolkodás, tervezés
és feladatvállalás, amiben részt kér
minden generáció. A tét a szlovákiai
magyar minőségi iskola.
Ádám Lilla
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A Rozsnyói Kulturális Napoktól a
jubileumi Pedagógustalálkozókig

Amikor tevékeny emberek valamit elkezdenek, a maguk és mások örömére jövőbe
néző gondolatokat szőnek, nem gondolnak
arra, hogy hová és meddig jutnak el. Hogy az
ötlet szálai hogyan szövődnek össze anyaggá,
mintákká, kik fogják segíteni, gátolni, rokonszenvvel vagy közömbösen figyelni ténykedésüket – nem lényeges számukra.
A Rozsnyói Kulturális Napok is valahogy
így jöhetett a világra. Az álmodók, az ötletadók még itt vannak közöttünk: Fábián Edit,
Tóth Sándor, Máté László, Ambrus Ferenc és
akkori társaik. Czabán Samu életpályája tiszteletet és alázatot ébresztett bennük. Az időközben létrejött Pedagógusszövetség vezetői
is példamutatónak találták kezdeményezésüket, és társul szegődtek hozzájuk.
Czabán Napokként, majd a továbbiakban
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Találkozójaként vált ismertté, népszerűvé és kedveltté
a Rozsnyón évente megszervezett rendezvény. A pedagógushivatás szakmai témái találkoztak itt a szlovákiai magyarság közéletét
meghatározó, időszerű közéleti kérdésekkel.
Az autonóm iskola gondolatától, a tudás változó tartalmán át kerestük, terveztük az utat,
araszolgatva a minőségi iskolához. Kiváló előadók nemes gondolataival volt alkalmunk
megismerkedni. Többek között Halász Gábor,
Setényi János, Vass Vilmos, Baráth Tibor,
Csermely Péter, Czeizel Endre, Bagdy Emőke
vagy Böjte Csaba világlátásából kaptunk mindennapi munkánkhoz elemózsiát, biztatást.
Kiállításokra, műsorokra pódiumbeszélgetésekre, hangulatos esti szórakozásokra emlékezhetünk, de kellemetlen incidensekkel
is szembesültünk, és tiltakozásunkat is kifejeztük, ha ennek szükségét láttuk. Méltósággal becsültük meg az arra leginkább érdemesek eredményes munkáját, akik közül
többen már csak emlékeinkben állnak példaként előttünk: Czókoly Béla, Oláh Imre
és Oláh György, Sidó Zoltán, Gáspár Tibor,
Vankó Terézia, Korpás Pál, Kovács Péter, hogy
csak a díjazottak közül említsem néhányukat.
Az emelkedettség jellemezte összejöveteleinket, és a szombat esti fogadásokon a rozsnyói és a környező szülői szövetségek jóvoltából az asztalokra is kerültek nemes falatok.
Rozsnyó városának és iskoláinak, kollégiumainak vezetői, valamint a találkozó szervezői
a tőlük telhetőt mindig megtették a rendezvény sikeréért. Így válhatott Rozsnyó a felvidéki pedagógusok zarándokhelyévé.

Az idei találkozón feltehetjük a kérdést:
jó irányt szabtunk-e önmagunknak, iskoláinknak? A világunk útvesztőiben, oda jutottunk-e, ahová lehetőségeinkhez és a körülményekhez mérten szerettünk volna? Közös
együttléteinknek mi a hozadéka? És erről a
pontról, ahol ma vagyunk, milyen irányba

kellene elrugaszkodnunk? – Nagy vonalakban ez a témája az idei összejövetelünk
két napjának. Egyrészt, hogy emlékezzünk,
felelevenítve a felemelő pillanatokat, perceket, órákat, másrészt, hogy szembenézzünk ismét és újra önmagunkkal, eredményeinkkel, elvetélt lehetőségeinkkel, a valósággal, a jövőnkkel. Hogy tisztázzuk, a húsz
év üzeneteiből mi vált valóra. A megsárgult
fényképek mit villantanak fel számunkra, és
mit üzennek a múltból? Diákjaink PISA ered-

ményei mit jeleznek? Mennyire vagyunk képesek ma elgörgetni az akadályokat a minőségi oktatáshoz vezető rögös útról? Sikeresen
birkózunk-e meg az iskolahálózatunkra leselkedő veszélyekkel, az ezernyi felfeslő gonddal,
problémával? Értékeljük-e sikereinket és tudunk-e örülni mások eredményeinek? Megvan-e az erőnk, hogy iskoláinkat jó irányba
fejlesszük? Képesek vagyunk-e összefogva
nemzetiségi oktatásügyünk önigazgatásának
megerősítésére? Kitaláljuk-e azt is, hogy Szövetségünk mindezt hogyan tudja tevékenységével segíteni? Eddig a körülményeket is
figyelembe véve energiáinkból, képességeinkből és elszántságunkból arra futotta, amit
elértünk, ahová jutottunk.
Vannak aggasztó, nehezen értelmezhető
és biztató jelek is a világban, körülöttünk.
Forradalmi hangulatból alattomos területfoglalás a szomszédban, változást ígérő államfőválasztás nálunk, reménykeltő irányok
az anyaországban, elesetteket felkaroló, biztató mosoly a pápa arcán. Ki-ki behelyettesítheti a magára vonatkozó, egyénre szabott
példákat. Életünket mindig ez a hármasság
kísérte – a kedvezőtlen, a kibogozásra, megoldásra váró és a reménykeltő együttélése –
melyek az idő sietős léptei nyomán ígéretes
jövőképből valósággá, sorsunkká válik. Így
van ez a felvidéki magyar oktatás ügyével is.
Tenni kell érte, többet és jobban, mint amit
eddig tettünk! Ha így lesz, akkor a húszéves
rozsnyói történetet van értelme folytatni!
Pék László ünnepi köszöntője
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A minőségi
oktatás
jegyében
Tisztelt Elnök úr!
Az Önök szövetsége által szervezett rozsnyói országos találkozó immár fogalommá vált nemcsak a felvidéki magyar közoktatásban résztvevők, hanem a magyarországi és a Kárpát-medencei
pedagógusok számára is.
Ezek a konferenciák az évekre előre történő, tudatos tervezőmunka következtében a pedagógia és módszertan legfontosabb
kérdéseit, az oktatás aktuális, égető gondjait járják körül és kínálnak erre vonatkozó, a közös gondolkodásból eredő megoldást,
lehetőségeket, amellyel aztán a pedagógusok az együtt megtalált úton saját ötleteik szerint haladhatnak tovább, de
mindig az anyanyelvű oktatás megerősítését, minőségének növelését szem előtt tartva.
Mindannyian tudjuk, hogy a magyar oktatás valamennyi szereplőjét az egységes magyar nemzeti
oktatás dimenziójában (egységes oktatási terében)
kell szemlélnünk, épp ezért a komplex határon túli
magyar oktatási stratégiában ugyanazon a mennyiségi és minőségi elvárásokat kell megfogalmaznunk,
melyeket érvényesnek tartunk a magyarországi oktatásban is. Mindegyik régióban közös az a törekvés,
hogy az anyanyelvű köz- és felsőoktatás megtartása és
megerősítése, minőségi színvonalának emelése felé
mutató intézkedésekre kell a hangsúlyt helyezni, mert kizárólag a tudástöbblet vezethet a megtartás-megerősítés végső céljához.
Önök is arra keresik a választ, hogy
a demográfiai mutatók romlása; a hol kisebb, hol nagyobb mértékben jelen levő as�szimilációs törekvések; a rosszul értelmezett „boldogulás” reményében a többségi
nyelven való tanulás választása; a kistelepüléseken, szórványvidékeken működő oktatási intézmények megszüntetésének és ös�szevonásának veszélyei ellenére mi az, ami
a szülőt az iskolaválasztáskor az anyanyelvű
oktatást kínáló közoktatási intézmény felé
irányítja?
A válasz látszólag egyszerű – legalábbis
racionálisan. Akkor választja a szülő a magyar nyelvű oktatást, ha látja, hogy van kimenete az oktatásnak, ha magyar nyelvű
alap-és középfokú képzésben, szakképzésben, felsőoktatási képzésben is részesülhet szülőföldjén gyermeke, ha
a kor kihívásaihoz, a gazdasági igényekhez igazodó iskolákban sajátíthatja
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el tudását, és főleg, ha a magyar nyelvű oktatási intézmény magas
szintű, minőségi, versenyképes tudást biztosít.
A XX. Országos Találkozó számot vet az eddigi konferenciák – előadások, műhelymunkák eredményével, hatásával. A találkozó egyik alapkérdése most is a magyar nyelvű oktatás minőségének növelése, Önöknél jobban senki nem tudja, hogy ez létünk, megmaradásunk legfontosabb kulcsa, záloga.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége több mint két
évtizede ennek szellemében tevékenykedik, ennek alapján építi fel
pontosan megtervezett stratégia alapján valamennyi programját –
legyen szó talán az egyik legfontosabb programról: a pedagógusok
szülőföldi, és magyarországi továbbképzéséről, de igaz ez a tanulmányi versenyekre, a tankönyvek, oktatási anyagok elkészítésére,
szaktáborok megrendezésére, a tehetséggondozásra.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma több mint két évtizede
a minőségi oktatás jegyében támogatja a magyar nyelvű közoktatás megerősítését programjaival.
Szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy 2014-ben is pályázatot hirdetünk a módszertani központok működtetésére, a nyári
akadémiák megszervezésére, hamarosan megjelennek az évközi
továbbképzésekre, a tankönyves műhelyek munkájára, tankönyvírásra, tanulmányi versenyek, táborok megszervezésére, a Julianus
testvériskolai programra, a szórványban folyó oktatás támogatására, az identitás megerősítésére, illetve a magyarországi továbbképzések megszervezésére vonatkozó pályázati kiírásaink is, a tehetséggondozásra vonatkozó kiírások már lezárultak.
Kérem, kísérjék figyelemmel az Emberi Erőforrások
Minisztériuma honlapján a kiírásokat, éljenek a lehetőségekkel!
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
működése óta a magyar kormány és az Emberi
Erőforrások Minisztériuma egyik legfontosabb szakmai partnere.
Együttműködésünkre a szakmaiság,
az egymás véleményének figyelembe
vétele, az azonos célért való munkálkodás a jellemző.
A szlovákiai magyar pedagógusok
munkáját mindig az útkeresés, a kreatív gondolkodás jellemezte. A XX.
Országos Találkozó programja is ezt
tükrözi: az igényességet, a tényekkel
való pontos szembenézést – és
főleg a megoldás lehetőségeinek
kutatását.
Köszönöm a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
vezetőinek és Önöknek a 20
éve végzett komoly, szakmai
munkát, s remélem, hogy ez
a tanácskozás is hozzájárul
szakmai tudásuk megerősítéséhez, a közös értékrendszer
kialakításához.
Ennek reményében kívánok eredményes együttlétet, munkájukhoz további
sikereket, valamennyiüknek
jó egészséget, üdvözlettel:
Dr. Hoffmann Rózsa
Budapest, 2014. április 3.
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Felvidéki Magyar Pedagógus Díj
Szanyi Mária
Néprajzkutató, pedagógus. 1945.
IX. 22-én született Jánokon.
Kisiskolás
éveit a szülőfalujában, osztatlan k isiskolában töltötte, a felső
tagozatot és a
középiskolát
Szepsiben végezte. A nyitrai Pedagógiai Főiskola matematika–fizika szakán szerzett diplomát.
Nagytárkányban kezdett tanítani,
később Budapesten, az ELTE-n néprajz
szakot végzett. Előbb a rozsnyói Bányászati Múzeum, majd a galántai Honismereti Múzeum néprajzosa. Muzeológusként jelentős kiállításokat hozott létre,
amelyekért 1985-ben elnyerte a Szlovák
Néprajzi Társaság díját.
15 éven át a Csemadok Önkéntes
Néprajzgyűjtők Szekciójának elnöke, később éveken át vezette a Csehszlovákiai
Magyar Néprajzi Társaság pedagógiai
munkacsoportját.
1989-től 10 évig Nagymácsédon,
majd közel egy éven át Hidaskürtön,
végül nyugdíjazásáig Galántán tanított
matematikát, fizikát. Emellett 1990–1992ben néprajzi szemináriumot vezetett a
nyitrai Konstantín Filozófus Egyetemen.
Irányítása alatt több szakdolgozat született, külső konzulensként még éveken át
segítette a helytörténeti, tájnyelvi és néprajzi tematikájú dolgozatok elkészítését.
Muzeológusként néprajzi szakkört
vezetett Rozsnyón, Galántán és a nyitrai
pedagógiai főiskolán. A tehetséggondozásban évek óta részt vett úgy is, mint általános iskolai matematikatanár – tanítványai sikeresen szerepeltek a járási és kerületi matematikai olimpiákon, a Katedra országos és más matematikai versenyeken.
2011-ben tevékenyen részt vállalt az
egyházi kisiskola megnyitásában Szádudvarnokon, ahol a 2. világháború óta
nem volt magyar iskola.
Az SZMPSZ-nek megalakulása óta
tagja. Kezdetektől fogva szorgalmazza

a tanároknak a helytörténet tanítására
irányuló képzését. 2006-tól az SZMPSZ
Kincskeresők – regionális értékeket kutató diákok c. programjának (konferenciák, tehetségnapok, szaktáborok) koordinátora és szakmai felelőse. Munkamódszerében új elem, hogy a nyári szaktáborokban tanárok és tanítványaik együtt
végzik a kutatómunkát, és közösen tanulják a terepgyűjtés és feldolgozás
módszereit.
A Kutató Diákok Mozgalma – TUDOK
jegyzett mentora néprajzi témakörökben.
A mai napig élő kapcsolatot tart fenn az
ország különböző tájain élő és dolgozó
pedagógusokkal és tanítványaikkal. A
szakirányításon kívül elsősorban módszertani segítségnyújtással foglalkozik.
2007 óta a Pedagógusfórum szerkesztője.
Szanyi Máriát, a szerteágazó iskolai és
pedagógiai, valamint az iskolán kívüli tehetséggondozásban végzett kiemelkedő
tanári, mentori és szervezői tevékenységéért az SZMPSZ Galánta–Vágsellye TV
javasolta a díjra.
Gyökerek és szárnyak
Tisztelt Elnök úr! Kedves Kollégák!
A köszönet és hála szavai fogalmazódnak meg bennem e megható, ünnepélyes pillanatokban. Köszönöm
azoknak, akik e szép elismerésre felterjesztettek, és azoknak, akik érdemesnek
tartottak a legrangosabb felvidéki pedagógus díjra. Köszönöm, hogy észrevették
és elismerték azt az igyekezet, amellyel az
SZMPSZ szellemiségét, s egyben a pedagógus, de főleg a folytonos kisebbségi lét
fojtogatásában élő, felvidéki magyar pedagógus „gyökerek és szárnyak” szellemi
krédóját igyekeztem és igyekszem megvalósítani – a goethei gondolatot: „A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.”
De vajon többet tettem-e, mint azok
a pályatársak, akik ma nem állnak itt mellettem – bár tudom, itt lenne a helyük. Én
is csak betöltöttem a küldetésemet, mint
minden pályatársam, aki mindig tudta, s
ma is tudja, hogy az élet azért hívta meg
erre a gyönyörű pályára, hogy szárnyakat
és gyökereket adjon tanítványainak.

Szárnyakat, hogy minél nagyobb szellemi magasságokba emelkedhessenek,
s a gyökereket nem a röghöz kötöttség
okán erősítik, hanem azért, hogy mindig
legyen hová visszatérniük, akkor is, ha az
élet messze sodorja őket.
A pedagógus pályája sohasem volt
könnyű, hisz mindannyian tudjuk, hogy
mennyi akadályt kell legyőznünk, ha
szembe találjuk magunkat a közönnyel
és az önös érdekek fáklyahordozóival. De
tanítványaink sikerei és eredményessége
jelzi, hogy jó úton járunk, és a nehézségek idején mindig vannak írók, költők,
a gondolatokat summásan megfogalmazók, akik megerősítenek abban, hogy
utunkon nem vagyunk egyedül. Megfogalmazták helyettem is, hogy:
Aki utat épít, hej, az mindig így épít:
Sárral, szurokkal, erősvállú kővel,
Mosollyal, munkával – néha lenyelt könnyel.
Aki utat épít – nem épít közönnyel.
(Magyari Lajos)
A mai túltechnicizált, virtuális világba burkolózott társadalomban talán
még nehezebb utat találni a gyermeki lelkekhez, mint a korábbi évtizedekben. De
hiszem, hogy mindig van egy könyv, egy
kristálygömb, egy kulcs, amelyet ha jól
használunk, megnyitja a szíveket. Ezért
hát minden pedagógusnak ajánlom Róth
Márta gyönyörű gondolatait:
Kezedbe teszem a Könyvet,
hogy vezessen a sűrű ködben.
Kezedbe teszem az átlátszó kristályt,
hogy lásd a szépet, keresd a tisztát.
Kezedbe teszem a gyertyalángot,
világíts annak, aki bántott!
Kezedbe teszem a szőtt takarót,
takard be az árván fázót!
Kezedbe teszem a fénylő kulcsot,
hogy meleg legyen, és várjon az otthon.
Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket,
hogy kezükbe tehesd a szeretetet.
Szanyi Mária
(Elhangzott az SZMPSZ XX. Országos
Találkozójának díjkiosztásán)
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Pedagógus Életpálya Díj
Ziman Ágota
18 éves kora óta szívvel-lélekkel tanító, majd igazgató.
Szorgalma és tehetsége mások
számára is olyan nemes példaként szolgál, mint ahogy Nagy
László fogalmazta meg:
Vezesd őket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hű maradj,
Mert élen állsz, és messze látszol,
Sose feledd: példa vagy!”
Pedagógusi pályafutását a tornaljai gimnázium befejezése
után óvónőként kezdte Tornalján, majd folytatta Radnóton.
Hamar rájött, hogy számára nem ez az alkalmas hivatás, hiszen már óvodás kora óta matematikatanárnak készült. Az út
a kívánt cél eléréséhez göröngyös volt. Dolgozott nevelőként
gyermekotthonban, volt alsó tagozatos tanító, de a nyitrai
pedagógiai főiskolán szerzett matematika–technika szakos
diploma megnyitotta számára a hőn óhajtott matematika
oktatásának lehetőségét. Tanított Rimaszécsen, Várgedén,
Gesztetében. Pedagógusi hitvallását Váci Mihály szavai tükrözik méltóképpen:
„Osztani magad, hogy így sokasodjál,
Kicsikhez hajolni, hogy magasodjál,
Hallgatni Őket, hogy tudd a világot,
Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz!”
A feledi iskolát már 15 éve igazgatja. Óriási teherbírása,
munkakedve, kitartása az iskoláját alapjaitól változtatta meg
nemcsak felszereltségében, hanem a közösség egymáshoz való
viszonyában is. Kollégáinak biztonságot teremt a hatékony
munkához. Nem gátat vet, hanem lehetőségeket keres. Pedagógusait mindig ösztönzi a továbbképzésre, melynek vezéralakja, állandó útkereső, továbbtanuló tanár. A Bárczi Gusztáv
Főiskolán 2011-ben végezte a feljesztőpedagógia szakot, a
budapesti Károlyi Gáspár Egyetemen pedig mentálhigénés
szakon megszerezte további diplomáját is.
Régi tanítványaival, kollégáival nagyon jó kapcsolatot
ápol, s ha szülőként bármelyik, akár egykori roma tanítványa
is megjelenik az iskolában, mindig a jó, igazságos, ámde szigorú matematikatanárként emlegetik.
A tanítás mellett a szakköri tevékenységnek is hódolt. Vezetett tűzoltó szakkört, de kultúrműsorok szervezésébe is bekapcsolódott. 1984-ben a repülőgép modellek kerületi bajnoka lett.
Az oktatás, az iskolavezetés mellett a község társadalmi
életének is mozgatórugója. Tagja volt a Nőszövetségnek és
a Vöröskeresztnek, s ma is aktívan tevékenykedik a Csemadokban, az MKP-ban és az SZMPSZ-ben.
Hobbija, melyre ugyan kevés ideje jut, az olvasás és a kézimunkázás, amely hamarosan bővül élete legszebb kedvtelésével, a kisunoka kényeztetésével.
Életpályája és kiemelkedő pedagógusi munkája érdemeként részesül az SZMPSZ-díjban.

Nánássy Ildikó
Zongoratanár, a Komáromi
Művészeti Alapiskola tanára.
Zenei tanulmányainak kezdete is ehhez az intézményhez
köti, első zongoraleckéit
Vikartovsky Irmától kapta, majd
tanulmányait a Pozsonyi Konzervatóriumban folytatta, ahol
Duka Zólyomi Aglája növendéke volt. E két ember egyénisége, embersége, hivatástudata
máig meghatározó forrása életének, pályájának.
Növendékei éveken át eredményesen vettek részt az Iskolai Minisztérium által meghirdetett iskolai, járási, kerületi
és országos fordulókon, valamint a nemzetközi versenyeken
is. Nemcsak saját növendékeit, de más kolléga diákjait is sikeresen készítette fel további zenei tanulmányokra zongorából,
zeneelméletből és kötelező zongorából, valamint jegyzeteket
(tankönyvet) állított össze számukra zenetörténetből.
2003-ban, a Nemzetközi Pedagógusnap alkalmából kerületi kitüntetésben részesült. 2010-ben Pozsonyban az SzK
Iskolaügyi Minisztériuma életpályájának elismeréseként
a Szent Gorazd-emlékérem kisplakettjével jutalmazta.
Nánássy Ildikó elismert szakembere hangszerének nemcsak hazai berkekben, de Csehországban és Magyarországon
is. Nem egy világhírű zongoraművész és tanár volt neki köszönhetően iskolánk vendége. Kitartó szervezője, vezetője és
tolmácsa a Komáromi Pedagógiai Napok keretében megvalósuló mesterkurzusoknak és tanfolyamoknak.
40 éven át tanított szombatonként a járás 8 különböző
falujában zongorát. Kollégáit tanácsaival és gazdag kottatárával segíti. 23 éve szervez jótékonysági hangversenyeket,
melyekkel hozzájárul a gyermekotthonok, a gyermek onkológia, a „Konto nádeje” (a Remény számlája), a komáromi
kórház CT-je, a komáromi Timóteus árvaház stb. anyagi eszközeihez. Számtalan nevelő- és ismeretterjesztő hangversenyt szervez, konferál.
Kollégáival és saját magával szemben is szigorú, következetes, mindig az értékre törekvő, az olcsó népszerűséget
elutasító szakember. Vannak, akik példaképüknek tekintik,
vannak, akik irigylik, de mindenképpen elismerik. Növendékei rajongásig szeretik, évek múltán is visszajárnak hozzá
egy-egy újabb zongoradarabért, „remekműért”, könyvekért
és hanganyagért, vagy csak elbeszélgetni, lelkileg feltöltődni.
Ezek a találkozások feledtetik vele a fáradtságot, adnak további erőt munkájához, hivatásához!
Nánássy Ildikót munkájában elért eredményeiért, tudásáért, emberi tartásáért, a pedagógusi pályán eltöltött 50
aktív évért, valamint 70. életéve kapcsán a Komáromi Művészeti Alapiskola tantestülete és az SZMPSZ Komáromi TV
Ének-zenei Szakmai Társulása javasolta az SZMPSZ-díjra.
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A tehetségek felkarolásáért és gondozásáért
Lacza Aranka
A perbetei Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola elvégzése után
a komáromi, akkor még Magyar
Tanítási Nyelvű Gimnáziumban
(ma Selye János Gimnázium)
érettségizett. Felsőfokú tanulmányait a nyitrai Konstantín Filozófus Egyetem Pedagógiai Karán
folytatta. Itt alsó tagozatos tanítói
képesítést és magyar szakos tanári képesítést szerzett. A 2000-es
évek elején ugyancsak Nyitrán
doktorált pedagógiából.
Az 1994/95-ös tanévtől a mai napig a szentpéteri Kossányi
József Alapiskola és Óvoda pedagógusa. Előtte egy rövid ideig a
kultúra területén is dolgozott. Kiváló tanár, aki munkáját mindig
becsülettel, tisztességgel végzi. Szabadidejének jelentős részét
diákjainak szenteli. Az általa felkészített diákok versenyeredményei kiválóak. Olyan országos és nemzetközi versenyek döntőin
szerepelnek rendszeresen a díjazottak közt, mint a „Szép Magyar
Beszéd”, „Bendegúz Helyesírási Verseny”, „Tompa Mihály Vers- és
Prózamondó Verseny”, „Pislákoló Mécses Szavalóverseny” vagy a
Vajdaságban megrendezésre kerülő „ Himnusz és Szózat” szavalóverseny. Az iskolai rendezvények jelentős részében főszervezői
feladatot vállal. Az általa felkészített diákok előadásaikkal rendszeresen képviselik az iskolát a helyi és körzeti rendezvényeken.
A diákok felkészítésén és az iskolai rendezvények szervezésén
kívül szabadidejének jelentős részét a köztevékenységnek szenteli. A járási történelmi módszertani bizottság tagja, több éve
elnöke a SZMPSZ helyi szervezetének, és tagja a SZMPSZ járási
elnökségének is. Jelentős mértékben kiveszi részét a szövetség
olyan hagyományos rendezvényeinek szervezéséből, mint a Komáromi Pedagógiai Napok, nyári egyetemek stb. Szakmai tudásának elismeréseként rendszeresen kérik fel zsűrizni különböző
szavalóversenyek bírálóbizottságaiba. Több alkalommal jelentek
meg szakmai írásai és tudósításai a Katedra újság, a Pedagógusfórum és az Új Szó napilap hasábjain. Hosszú ideig volt az iskolaújság főszerkesztője.
Mindennapi teendői mellett nem feledkezik meg arról a pedagógus számára alapkövetelményről sem, hogy az önképzés
nélkül a jó pedagógus nem tud lépést tartani a világ fejlődésével,
a kor követelményeivel. Ezért rendszeresen részt vesz az évente
megrendezésre kerülő nyári egyetemeken (Felvidéken, Vajdaságban) és aktívan bekapcsolódik a Komáromi és a Pozsonyi
Módszertani Központok és a Comenius Pedagógiai Intézet által
szervezett továbbképzésekbe is.
Felkészültsége, munkája iránti elkötelezettsége és a tehetséges diákok iránti áldozatkészsége példaértékű mind a tanárok,
mind a diákok előtt. A katedrán eltöltött több mint 20 év alatt
olyan jelentős és értékes munkát végzett a felvidéki magyar diákok tehetséggondozása terén, amely méltóvá teszi a 2014-es
évi Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Díjára.

Berta Ilona
1950. május 25-én született Pereden. Iskoláit szülőfalujában kezdte, 1968-ben érettségizett a galántai gimnáziumban.
Ezt követően tanulmányait Pozsonyban, a Comenius Egyetem
Természettudományi Karán
folytatta, 1973-ban szerzett tanári oklevelet biológia-földrajz
szakon. 1974 szeptemberétől a
pozsonyi Duna utcai Alapiskola
és Gimnázium tanára.
Pedagógiai és közösségi munkásságának eredményei:
•
•
•
•
•
•

•
•

1974-től az iskola tanára, osztályfőnöke és az esti tagozaton is tanított;
1983-tól a SOČ – azaz a középiskolai tudományos szaktevékenység metodikusa és felkészítő tanára;
1994-től a Szlovák Vöröskereszttel való együttműködés
koordinátora;
1997-től 2012-ig a természettudományi TB vezetője;
1999 óta Nárciszok Napja gyűjtési akció koordinátora
iskolánkban;
2000–2002-ben egy innovációs képzés keretében elvégezte az onkológiai nevelés szakot, és mentora lett a
tantárgy bevezetésének és tanításának; 2008-ban kezdte
meg együttműködését a Szlovák Rákellenes Ligával;
2003-tól napjainkig a Duna utcai Environmentális és
Egészségvédelmi Napok szervezője;
2007-től szorgalmazta a Szlovák Endokrinológiai Intézettel való együttműködést, ahol diákjainak rendhagyó
biológia órákat tartott.

Berta Ilona, a mi Ilikénk 40 éve oktatja, neveli a Duna utcai
Alapiskola és Gimnázium diákjait; Tehetségeket karol fel, diákok
százait készítette fel az orvosi, gyógyszerészeti, tudományos, kutatói, valamint tanári szakokra. Diákjai legnagyobb sikereiket
a biológiai és a földrajzi olimpiákon érték el, valamint a Természet Világa által kiírt pályázatokon, a Kitaibel Pál Középiskolai
és Környezetvédelmi Tanulmányi versenyekben, a Kincskeresők
és a TUDOK versenyében, a Szlovák Vöröskereszt országos fordulóiban egyaránt. Számos tudós, kutató, orvos, gyógyszerész,
tanár, sikeres üzletember van diákjai között, akik nemcsak itthon,
hanem a világ minden táján öregbítik hírnevét.
Az SZMPSZ pozsonyi ASZ-nek 1995-től elnöke, lelkes segítője és szervezője a TV rendezvényeinek is.
Munkája elismeréseként 2000-ben Kitaibel Pál Emlékérmet,
2006-ban a Vöröskereszt Ezüst plakettjét és 5 alkalommal a
Természet Világa természettudományi Közlöny legjobb felkészítő tanárának járó díjat kapta meg. 2008-ban pedig a legjobb tantárgybizottsági vezetőnek járó díjat vehette át Pozsony
megye elnökétől.
Berta Ilonát az SZMPSZ Pozsony–Szenc Területi Választmánya jelölte a díjra.
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A szlovákiai magyar nyelvű
oktatást támogató tevékenységért
Gúgh Béla
1943. március 11-én született Esztergomban. A nyolcosztályos alapiskolát Nagycétényben
végezte el, 1957-ben. Középiskolai tanulmányait a Pozsonyi
Tizenegyéves Magyar Tannyelvű
Középiskolában kezdte, s az
első év sikeres befejezése után
Érsekújvárott folytatta. Itt érettségizett 1960-ban, majd a Nyitrai
Pedagógiai Fakultáson diplomázott 1964-ben, magyar nyelv–
szlovák nyelv szakon.
Kezdetben Bősön, 1977 szeptemberétől Nagyszarván tanított. 1984-től a Dunaszerdahelyi Hviezdoslav utcai, ma Vámbéry
Ármin Alapiskola pedagógusa. 1990 februárjától az intézmény
igazgatója, 1997 áprilisáig, amikor a mečiari rendszer oktatásügyi minisztere, Slavkovská asszony több igazgatóval együtt őt
is menesztette a magyar iskolákért vívott különböző megmozdulásokért. Ezután pedagógusként végezte tevékenységét az
iskolában, hiszen élvezte a tantestület bizalmát.
2000-től a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Oktatás- és Sportügyi Szakosztálya módszertanosa. 2002-ben, a járási hivatalok
megszűnése után – mert nem vállalta a napi utazásokat Nagyszombatba, a Kerületi Hivatalba – Gellében kapott állást. Innen
ment nyugdíjba 2003-ban, de még 2009-ig tanított.
Tanulóival rendszeresen részt vett a különböző szlovák
nyelvi versenyeken, amelyeken előkelő helyezéseket ért el.
2009-ben felkérést kapott a szlovák szakos helyettesítésére
a Dunaszerdahelyi Építészeti Szakközépiskolába, ahol végül
2013-ig tanított.
Tevékenyen vett részt a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége megalakulásában, az országos vezetés tagja lett. Innen irányította a küzdelmet a mindenkori szlovák kormány magyarellenes intézkedései ellen. Minden magyarsággal kapcsolatos
megmozdulásnak, koszorúzásoknak szervezője és résztvevője.
Megalakulása óta tagja a Pázmány Péter Kuratóriumnak,
és részt vett a felső tagozatosok részére készült, új szemléletű
szlovák nyelv tankönyveinek bírálatában is.
Minden munkahelyén bekapcsolódott a település
sport-, ill. kulturális életébe. Vezetőségi tagja a Csemadok
Dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapszervezetének, a megszüntetéséig tagja volt Dunaszerdahely Város Iskolatanácsának.
Az SZMPSZ-nek megalakulása óta tagja, 1998-tól napjainkig a Dunaszerdahelyi TV elnöke. Ebben a funkciójában szervezi és irányítja a területi választmány működését, a pedagógusok szakmai továbbképzését.
Gúgh Béla egész eddigi életét átölelő pedagógiai és közösségi élete példaként állhat pedagógustársaink előtt, ezért jelölte őt az SZMPSZ Dunaszerdahelyi TV az SZMPSZ-díjra.

Prékop Mária
1973.április 8-án született, Rozsnyón. Tanári pályafutását 1996 szeptemberében
a dernői magyar alapiskolában kezdte, 2001-től a rozsnyói Fábry Zoltán Alapiskola
tanára, 2009-től pedig az intézmény igazgatónője.
Igazi reneszánsz alkat. Már
fiatalon több verse jelent meg,
néptáncolt, szavalt – s ez a lendület, reneszánsz sokoldalúság és pezsgés megmaradt a későbbiek folyamán is. 1999-ben alapító tagja volt a Gömöri
Ifjúsági Társaságnak, mely a középiskolás diákok további
boldogulását és látókörének bővítését tűzte ki célul (megjegyzendő, hogy ezek közül a diákok közül ma többen aktív
pedagógusok). Többek közt a reneszánsz lendületet használta fel akkor is, amikor egy sokéves mulasztás pótlásában
játszott aktív szerepet – egyike volt a korábban nem létező,
önálló rozsnyói magyar nevelési nyelvű óvoda alapítóinak.
Alsó tagozatos pedagógusként felismerte az iskolai előképzés fontosságát a leszakadó társadalmi és etnikai csoportok esetében. Szakértőként bekapcsolódott a „Better
Conditions for Roma Self-realisation in the Education
System” elnevezésű projektbe, mely a nulladik osztályok fejlődését volt hivatott elősegíteni. Aktív érvelésének is köszönhető, hogy az eredetileg kizárólag szlovák nyelvű szakanyagot végül magyar kiegészítéssel látták el. Rozsnyón
egyedül az általa vezetett Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola nyújt magyar nyelvű nulladik osztályos képzést,
mely hiányzó képzési forma a régió szlovák iskoláiban is.
A magyar nyelvű középiskolai képzés fontosságát felismerve, kezdeményezte az általa vezetett alapiskola mellett az ez idáig egyedülálló rozsnyói magyar szakközépiskola létrejöttét. Felvállalta annak ódiumát, hogy a szlovákiai oktatásügyi hálózatban teljesen egyedülálló iskolaformát hozzon létre: egy igazgatóság alatt működik a rozsnyói Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola.
Magyar pedagógusként és iskolavezetőként felvállalja
a leszakadó társadalmi és etnikai csoportok integrációjára vonatkozó, néha konfliktusokkal és vitákkal is teli feladatokat.
Aktívan bekapcsolódott a szlovákiai magyar közoktatással kapcsolatos jogalkotási folyamatokba. A magyar
nyelvű közoktatást és kultúrát képviseli a közigazgatási
szerveknél is. Közvetlen munkakörén túl is folyamatos figyelmet fordított a gömöri régió magyar oktatásügyének.
Tevékenységével támogatta az SZMPSZ munkáját,
támogatólag lépett fel a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Találkozója kapcsán is.
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Óvópedagógusok
részére, kiváló
módszertani és nevelési
eredményekért
Perjéssy Ágnes
1957-ben született Kassán, pedagóguscsaládban. Édesanyja kiváló zongoratanár volt, zenei tehetségét és a zene szeretetét valószínűleg tőle örökölte. Ági zongorán játszik. Édesapja, Kováts
Miklós, a kassai Ipariskola legendás
magyar irodalom- és történelemtanára volt, tőle kapta az irodalom és
a magyar kultúra értékeit.
A kassai magyar tannyelvű
alapiskola elvégzése után a kassai magyar tannyelvű gimnáziumban folytatta tanulmányait.
1977-től óvónő. Óvópedagógiai tanulmányait az eperjesi pedagógiai főiskola kassai kihelyezett tagozatán végezte, 1980-ban.
1983-tól a kassai Magyar Óvoda óvónője. Zenei tudását és
gazdag népzenei ismereteit az óvodai tehetséggondozásban kamatoztatja, rendszeresen készíti a gyerekeket városi és régiós
szereplésekre. Szép eredményeket ér el a hagyományőrzés területén. Az óvodásokból alakult tánccsoport részt vesz a város rendezvényein. A csoport népviseletét a szülőkkel együttműködve
varrta, erősítve a szülői közösség és az óvoda kapcsolatát.
A kassai egyházi és civil szervezetek által szervezett rendezvényeken rendszeresen szerepel igényes és jó ízléssel összeállított gyermekműsoraival, ezzel népszerűsítik a magyar hagyományokat és kultúrát a városban, ahol ma már a magyarság szórványnak számít, hisz Kassa lakosságának már csak 2,6 %-a vallja
magát magyarnak.
A régió magyar óvodái által szervezett Dalos Találkozókon is
ismerik és elismerik az általa felkészített gyermekeket.
Az esztétikai nevelés, a kézműves foglalkozások terén is szép
eredményeket ért el. A kassai KOSIT vállalat által meghirdetett
„Separko” versenyre a gyerekekkel hulladék anyagokból különböző szép, esztétikus tárgyakat készítettek, kreativitásukért külön
elismerést kaptak.
Az utóbbi években a gyerekek matematikai képességét különböző saját fejlesztésű, valamint általa felfedezett, beszerzett
logikai játékokkal fejleszti.
Éveken keresztül részt vett hazai és magyarországi szakmai
képzéseken. A továbbképzéseken szerzett tudását az óvodában
kamatoztatja. Az SZMPSZ nyári egyetemein zenei szakcsoportokat vezetett több ízben és a kassai Nyári Egyetem egyik szervezője volt. Alapító tagja és pénztárosa a 2005-ben megalapított
SZMPSZ Óvodapedagógusok Alapszervezetének.
Perjéssy Ágnes nevelő munkájával nemcsak a kassai magyar
óvodások szeretetét és a szülők elismerését vívta ki, hanem felhívja a nyilvánosság figyelmét a nemzetiségi óvodák fontosságára és azok áldozatos munkájára. A kassai régió Óvodapedagógiai Alapszervezete, és a kassai óvodából kolléganői jelölték az
SZMPSZ-díjra.

Trenčík Katalin
Óvónői pályáját szülőfalujában,
Karván kezdte. 1982-ig a járás több
óvodájában helyettesített. 1982-től
Komáromban, a Hajós utcai óvodában dolgozott, majd 1984-ben a
Nádor utcai óvodában kapott állandó helyet. 1998-ban megbízzák
az óvoda vezetésével.
2001-ben átszervezések miatt
két óvoda összevonásával az Eötvös
utcában alakult ki a hatcsoportos
magyar nevelési nyelvű „Bóbita”
óvoda, melynek a mai napig az igazgatónője. Irányítása alatt teljesen megújult az intézmény külső és
belső környezete, sokat javult a csoportok eszközellátottsága. Tudatos és tervszerű munkájának is köszönhető, hogy 2005-től az
óvoda a Selye Egyetem gyakorló óvodája lett.
1991-től az SZMPSZ aktív tagja. 2002-től a Komáromi TV vezetőségi tagja, 2010-től a TV pénztárosa. 2006 és 2010 között tagja volt
a komáromi városi önkormányzat iskolaügyi bizottságának. 2006
és 2009 között két sikeres EU-s pályázat koordinátora volt. Évekig
szerkesztette a „Bóbita” óvodai hírmondót, mely kéthavonta nyújtott élményt szülőknek, gyermekeknek egyaránt. Az óvoda berkein
belül megszervezte a „Nyilas Misi karácsonya” gyűjtési akciót, mely
a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére irányul.
Szorosan együttműködik a Kantha Dóra Alapítvánnyal.
Az ő óvodájában kerülnek megrendezésre az SZMPSZ szakmai
továbbképzései az óvónők részére. Rendszeresen segédkezik a Nyári
Egyetem programjának összeállításánál és annak lebonyolításánál.
Nem hiányzik a konferenciákról, pedagógustalálkozókról, tanulmányi kirándulásokról, és látogatja a határon túli nyári egyetemeket
is: Szabadka, Újvidék, Beregszász, Arad, Budapest, Sepsiszentgyörgy.
Munkáját több rangos díjjal is értékelték már.
A következő versemmel köszöntöm őt:

Katinak szeretettel
Versek közt kutattam, témát keresve
sokasodtak a kötetek hegyekbe.
Csodás versek, tájról, szerelemről,
nagy jellemről, gonoszról, restről.
Jó tanítóról is olykor-olykor
megemlékezik a hálás utókor.
„Óvó nénis” versre nem találtam,
s a hiányt pótolni magam hozzáláttam.
Nem műremek, a rímek sántikálnak,
de szívemből szeretettel a szívedbe szállnak.
Fogadd el köszöntőm, ajándékba szántam,
menj végig az úton, emelt fővel bátran!
Bár nem hajtunk végre eget rengetőt,
nem építünk hidat, nem jósolunk esőt,
nem bíráskodunk, nem szántunk, vetünk,
de tudd, a legeslegszebb mégis az, amit mi teszünk.
Nincs hírnév, gazdagság, elismerés,
ám amit cselekszünk, mégis mesés.
Ragyogó szemek és nyíló értelem
kísér minket végig a dolgos életen.
Amit kapunk cserébe nem is kevés!
Ölelő kis karok, boldog nevetés!
				

(Pálinkás Márta)
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Kiváló módszertani, nevelési, szakmai és tudományos eredményekért
Gubíkné Haraszti Mária
1954. VII.11-én, Medvén született. Érettségit a Dunaszerdahelyi Gimnáziumban szerzett. Egyetemi tanulmányait a pozsonyi Comenius Egyetem Böcsészettudományii Karán végezte magyar–esztétika szakon,
ahol 1979-ben szerzett diplomát. Középiskolai magyar nyelv és irodalom tankönyvek szerzője, társszerzője,
lektora. Irodalmi szöveggyűjteményeket állított össze a gimnáziumok számára.
1982-től napjainkig a Zselízi Gimnázium tanára. Magyar nyelvet és irodalmat, illetve esztétikát tanít.
Több osztályt osztályfőnökként kísért el az érettségi vizsgáig, készített fel az egyetemi tanulmányokra.
A társadalomtudományi tantárgybizottság és az iskolai könyvtár vezetője.
Évtizedek óta készíti fel diákjait helyi, regionális és országos vers- és prózamondó versenyekre. A Tompa
Mihály Országos Vers- és Prózamondó Versenyen jelentős sikereket érnek el diákjai, köztük Ágnes lánya, aki
napjainkban színészként tevékenykedik.
Gubík Mária a gimnáziumban képzőművészeti szakkört vezet. Maga is szépen rajzol, fest. Koordinátora
a Rákóczi Szövetség iskolai helyi szervezetének, melynek keretében részt vállal többek között a diákcsoportok közötti kapcsolatok szervezésében is..
A Zselízi Gimnáziumban az SZMPSZ-alapszervezet elnöke, bekapcsolódik a szervezet által szervezett helyi és regionális szakmai programokba, versenyekbe, a közéleti történésekbe, szívén viseli a magyar iskolák érdekeinek védelmét.
Gubík Mária kiváló módszertani, nevelési, szakmai és tudományos munkájáért nyerte el a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének a díját.

Összefogásra

lenne szükség
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 24 éve fogja
össze a felvidéki magyar pedagógusokat. E közel negyedévszázad alatt 11 országos közgyűlésre került sor, melyeken a küldöttek mindig célokat tűztek ki, értékeltek, programokat fogadtak el, szabályokat alkottak. A közgyűlések mérföldkövek,
melyekhez igazodni lehet, mutatják az utat, honnan érkeztünk,
és jelzik, merre tartunk. 2014 májusa egy újabb mérföldkőnek
ígérkezik. A soron következő XII. közgyűlés alkalom arra, hogy
végiggondoljuk a helyzetünket, és lehetőség is, hogy céljainkat a
folyamatosan változó világhoz igazítsuk.
Aki felületesen ismeri Szövetségünket, az nyilván csak a rendkívül gazdag tevékenységet látja. Az országos rendezvényeket, a
pedagógustalálkozókat, a tanévnyitókat, a konferenciákat, a tanulmányi kirándulásokat, a nyári egyetemeket, a szakmai napok
és képzések sokaságát. Azt látja, hogy működnek a területi választmányok, s rendben lezajlanak az országos közgyűlések is. A
Szövetség szolgáltat, látványos rendezvényeket szervez, kiszolgálja az iskolákat. Tehát úgy tűnik, minden rendben van. De valóban minden rendben van?
Kezdjük azzal, hogy vitára úgy általában szükség van. Ahol
nincs vita, ahol mindenki mindennel egyetért, ott vagy a gondolkodó emberek hiányoznak, vagy a demokrácia szabályai vannak
rosszul felállítva. Tapasztalataim szerint Szövetségünkben nem
folynak viták, pedig sok mindenről kellene beszélni. Például a
magyar iskolák helyzetéről, vagy egyszerűen csak szakmai kérdésekről. Vagy arról, hogy az a 2500–2800 pedagógus, akik az
SZMPSZ tagságát alkotják, miért nem kapcsolódnak be aktívabban a Szövetség tevékenységébe? Miért tapasztalunk érdek-

telenséget a fiatalabb kollégák körében? Miért nem vállal nagy
többségük közéleti szerepet? Miért van egyre kevesebb rátermett vezető az iskoláinkban, és a szövetségünkben is? Miért nincsenek világos prioritások céljaink között, s miért nem ezekre fordítjuk a kapott támogatásokat? Miért kell egyetlen szakmai szervezetünket, a Comenius Pedagógiai Intézetet megszüntetni?
De nyíltan kellene beszélni arról a helyzetről is, amely a regionális pedagógiai központok létrejötte után kialakult a Szövetségben. 2003 óta ugyanis vannak régiók, ahol az iskolákat ún. regionális pedagógiai központok segítik, szakemberekkel, költségvetéssel, infrastruktúrával. S vannak régiók, ahol maradt minden
a régiben, szakember, pénz és infrastruktúra nélkül. Nehéz megindokolni, miért és kinek jó ez így. Miért kerültek az amúgy is hátrányos helyzetben lévő régiók még rosszabb helyzetbe? Mellesleg a Szövetség Alapszabályában nincs is szó regionális pedagógiai központokról.
Leginkább azonban a magyar iskolák helyzetéről kellene beszélnünk. Tudjuk, az elmúlt két évtizedben több mint százezerrel
csökkent a magyarság lélekszáma. Az iskolásoké ezzel arányosan,
vagy még jobban. A Lévai járásban az elmúlt 8 évben 300-zal kevesebb a magyar tanuló. Még 12 teljes szervezettségű magyar iskola működik a járásban, de ebből nyolcban a létszám 50 és 100
között van. Vajon mennyi ideig tudják fenntartani magukat?
Ha a magyar iskolák szemszögéből nézzük a helyzetet, nincs
okunk különösebb derűlátásra. Stratégia kellene, átgondolt és reális alapokon nyugvó. A központok, pedagógusházak, irodák létrehozása helyett a régiókban folyó munkára kellene a nagyobb
hangsúlyt fektetni. Kistérségi oktatási koncepciókon kellene vitatkozni önkormányzatokkal, iskolatanácsokkal, pártokkal, mindenkivel, aki az iskoláink megtartásában szerepet vállalhat. Ös�szefogásra lenne szükség, őszinte párbeszédre, szolidaritásra.
S olyan vezetőkre, akik ezt a stratégiát megalkotják, aztán megvalósítják. A tét nem kevesebb, mint iskoláink megmaradása.
Lendvay Tibor
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Visszatekintés a jövőbe
Ezerkilencszázkilencvenöt tavaszán az első rozsnyói közoktatási konferencia tétova lépésekkel indult. Témája
azonban merész volt, magasba ívelő:
autonómiák az oktatásügyben, az autonóm iskola, ezen belül a létrehozásához vezető utak. A gondolkodás folyamatába bekerült az intézményeknek
az önkormányzatok által történő fenntartása, az iskola arculatának kialakítása, a pedagógiai program és a minőségbiztosítás megtervezése, mint a minőségi iskola kritériumai. A téma ma is
időszerű, időszerűbb, mint valaha, mert
2002-ben minden iskola jogalanyivá
vált ugyan, de napjainkig várat magára
az a szakmai autonómia, amely kikényszerítheti a helyi fejlesztéseket, amely
lendületbe hozhatja a kreatív gondolkodást, az innovációra elkötelezett, minőséget megcélzó pedagógiai műhelyek
megalakulását és működését.
Az első konferencián dadogó szavakkal bár, de meggyőződéssel, hittel
vallottuk az intézményekben működő
– Bibóval élve – szabadság kis köreinek
szakmai, emberi autonómiát sürgető
szükségességét. Kimondtuk, hogy számunkra létfontosságú az intézményi autonómia, a szakmai szabadság, mert az
kompetenciáiban, döntéseiben önálló
gondolkodásra késztet, önálló sorsintézést és fejlesztéseket feltételez. Oktatáspolitikai és szakmai szempontokat mérlegelve, azt hiszem, az idő bennünket
igazolt. Stratégiakeresés, a jövőről való
együttgondolkodás, a szemléletváltás
sürgetése jellemezte az első konferenciát, ahogyan a sorra kerülő többit is.
Az első pedagógustalálkozót beárnyékolta az akkori hatalom arrogáns viselkedése és bosszúja. Ám ez
sem akadályozhatta meg a hazaiakat,
hogy a következő években ne legyenek
újra és újra a szlovákiai magyar pedagógusok országos találkozójának házigazdái, hogy a konferencia szakmai tartalmának meghatározói ne gondolkodjanak folyamatosan a közoktatás jövőjét
meghatározó témákról. Sokszor csak az
álmok, víziók szintjén történt a gondol-

kodás. S amikor az álmok valóra váltak,
az úton lévő – visszatekintve a megtett
útra – nem a pihenésre gondol, hanem
a kihívásra, a kitartásra, a hit erősségére, ami közösséget kovácsol eggyé.
1995 a kezdet, az útkeresés éve volt,
ám az évek teltével, a szervezők elszántságával a szakma is izmosodott,
meg tudtuk fogalmazni saját elképzeléseinket, beilleszkedtünk egy szakmai
áramkörbe, s a tudatos tervezés révén
apróbb eredmények is mutatkoztak.
Ekkor és az ezt követő időkben vált
nagykorúvá a szlovákiai magyar pedagógustársadalom, amikor a politikai hatalomnak a magyar iskolák
kétnyelvűsítésére, a kétnyelvű bizonyítványaink egynyelvűsítésére tett kísérlete ellenében polgári engedetlenséget
fogadtunk. Igazából akkor érezte a hatalomnak mindig kiszolgáltatott magyar pedagógus, hogy az otthon lenni
itthon – most történik meg. S ránk figyelt akkor Európa.
A rozsnyói pedagógustalálkozók a
Czabán Samu Pedagógiai és Kulturális
Napok keretei között zajlottak 2002-ig,
2003-tól a szakmai események a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Országos
Találkozója elnevezést viselte, ahogyan
az elismerés díja kezdetben Czabán
Samu Pedagógiai Díjról Felvidéki Magyar Pedagógus Díjra változott – több,
a pedagógiatörténettel foglalkozó személyiség számára is érthetetlenül. Hiszen Czabán Samu a felvidéki magyar
iskolákért vívott harcában példaként áll
előttünk. Az embert tettei alapján kell
értékelni. De sérült önbizalmunk néhanéha elbizonytalanít bennünket.
Az első tíz év konferenciái tartalmi
gazdagságukkal, sokrétűségükkel, mély
szakmai dimenziójukkal, időszerűségükkel maradnak meg emlékezetünkben.
A második pedagógustalálkozó az
ezeréves magyar iskola évfordulójának
jegyében zajlott: a szlovákiai magyar iskolák múltjáról, jelenéről és jövőjéről
történt gondolkodás. Múltról, hogy
annak tanulságai alapján tervezhető le-

gyen a jövő. A következő év a közoktatás európai dimenzióit, illetve az autonóm iskola szakmai megközelítéseit
tekintette át. A témát az új pedagógusszerepek, a változó világ kihívásaira adható intézményi válaszok tették teljesebbé. 1999-ben a különböző oktatási
rendszerek reformjainak jellemzőivel,
meghatározó vonásaival ismerkedtünk,
készülve arra, hogy talán itthon is történik majd valami érdemleges. Az ezredfordulón a harmadik évezred iskolája, a jövőkép, az értékelési rendszerek,
a minőségbiztosítás témákból építkezett a konferencia.
A 2001. évi szakmai tanácskozás az
Európai Unió országainak közoktatási
rendszere, a globalizálódás, az erre reagáló társadalmi folyamatok, az esélyteremtés a pedagógiában, a pedagógusképzés reformjának szükségessége problémákra kereste a megfelelő válaszokat.
Nevelési intézményeink 2002. július 1-jével önkormányzati fenntartásúak lettek. Ebben a megváltozott intézmény-fenntartási helyzetben a konferencia az önkormányzatok és az iskolák kapcsolatát vette nagyító alá. Az
előadások az irányítást, helyi és regionális szintű feladatellátást, -megosztást,
tervezést, a globális gondolkodás és lokális döntés témákat kötötték csokorba.
A rá következő évben a konferencia
hívómondata „A változások kulcsszereplője a pedagógus” volt. A választást
az indokolta, hogy legyen bármilyen a
stratégia, a fejlesztés, a megvalósítás
emberi tényezőkön áll vagy bukik. A pedagógus kulcsszereplője a változásnak,
a minőség folyamatainak. A szemléletváltás korparancs, ahogy a folytonosan
változó világban az értékek utáni vágy
is az, ahogyan azt a mindig is időszerű
Németh László-i gondolat példázza: Az
elhivatott pedagógus feladata a gályapadból laboratóriumot csinálni!
„A tudás változó tartalma és fejlesztése” témára épült a tizedik, jubileumi
pedagógustalálkozó. Hazai közoktatásunk törvényi szinten eddig nem egységesült, de különböző, európai alap-
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elveknek megfelelő törvényekkel igyekezett felzárkózni az európai irányvonalhoz, melynek vezérfonalát a demokratikus, decentralizált és feladatmegosztáson alapuló intézményirányítás
jelentette.
A szekciókban a hazai közoktatás
tartalmi reformjának oktatáspolitikai
feltételei és szakmai feladatai kaptak
hangsúlyt.
Az első tíz év hozadéka volt a hazai
fejlesztő műhelyek bemutatkozása.
Innen indultak azok a fiatal kollégák,
akik ma a nyári egyetemek akkreditált
képzéseinek előadói, akiknek munkája
rendszer- vagy osztályszinten, de a magyar iskolák minőségi mutatóit jelentik,
illetve a kollégák szakmai felkészültségében napi szinten a minőség garanciáját jegyzik.
Rozsnyón tanulta meg néhány kísérletező kolléga a tantárgyi program,
helyi tanterv, taneszköz műhelyszerű
fejlesztését, amely tudás révén új tantárgy született, amely a magyar iskola
jellegét erősíti.
Rozsnyó volt az origó, ahonnan az
önerős iskolafejlesztések is indulhattak
volna.
A következő tíz év narrációja szerves
folytatása volt az előzőnek, tudatosan
a hazai potenciálokra építve és a hazai
problémák megoldására fókuszálva.
Rozsnyót a pedagóguskihívások,
a XXI. századi elvárások műhelyeként
nevezte Pénzes István és Pelle István
a XI. országos pedagógustalálkozót és
közoktatási konferenciát összefoglaló
kiadványban, amikor a „Változó világ
– változó iskola – használható tudás”
téma volt a középpontban. A tartalmat
a PISA mérés sokkoló eredménye és a
nagyon várt hazai tartalmi reform elindulásának hiánya indokolta. A szekciók a tartalmi innovációk megvalósulásának lehetőségeit boncolgatták.
A „Regionalitás a közoktatásban”
hívó mondat köré gyűjtötte a plenáris
előadásokat és az azokat kiteljesítő
altémákat a 2006-ban megszervezett tanácskozás.
A szekciók munkáját a regionális
és kistérségi célok, feladatok, az intézményi pedagógiai programtervezés, tananyagfejlesztés, a regionális értékek beépítése a tananyagba, az óvodai nevelési

program tervezése és fejlesztése, a tehetséggondozás témakörök töltötték meg.
A tanulónak adott folyamatos vis�szajelzés, pozitív értékelés nélkül nincs
biztosítva a fejlődés és nincs fejlesztés,
ezért a következő év a „Fejlesztő értékelés – eredményes tanuló” tartalom kibontására vállalkozott. A cél a tanulóközpontú iskola lehetőségének megteremtése, ahol az iskola nem „selejtet”
gyárt, hanem minden tervezett tevékenység a gyermek fejlődésére figyel.
Ehhez eszközként a fejlesztő értékelés
módszereit, technikáit kell elsajátítania
a pedagógusnak. Végiglapozva a megsárgult meghívókat, felidézve az előadók nagyszerű gondolatait, az innovációra javasolt megoldásaikat, azon csodálkozom, miért hiányzik mindez még
iskoláinkból!

Az értéket kereső világban a tudomány, az oktatás a tehetségekre való figyelésben mint minőségben mutatja
meg a haladást. Világszerte felértékelődnek az új utat keresők és találók, a
csúcsteljesítmények. Magyarországon
elkezdődött a tehetséghálózat építése,
ami mindannyiunk számára új kihívást
jelentett. Ezért a 2008-as év központi
témája a tehetséggondozás volt. Új fogalmakkal, tehetséggondozó programokkal ismerkedtünk, új kihívásokra
kellett felkészülni, hogy nálunk is elinduljon az intézményekben, kistérségekben és a régiókban a rendszerszerű
tehetséggondozás, a kialakítandó tehetségpontok működése érdekében a szakemberképző programok, melyek ma az

SZMPSZ (egyik) prioritását alkotják. A
témában kiemelkedő előadók mutatták
be a tehetség fogalmának alakulását,
összefüggéseit az intelligenciával, motivációval és kreativitással. A résztvevők
megismerhették a tehetségek fejlesztésének rendszerét és lehetőségeit.
Az új közoktatási törvény elfogadása
után nehéz feladatot kaptak a nevelők:
a nyári szünet alatt meg kellett alkotniuk iskolájuk pedagógiai programját.
2009-ben a konferencia ezt a problémát
feloldandó, foglalkozott a tervezhető-e
az oktatás a globális és változó világ kihívásainak ismeretében kérdéssel, illetve a tervezhetőség tudatában és felelősségében mi az iskola feladata, kinek
és milyen elvárásoknak kell megfelelnie,
kikkel kell együttműködnie a sikeresség
érdekében, hogyan kell a változást menedzselni.
A következő év konferenciájának
témája a közoktatás megújhodása és
a társadalmi igények közös nevezőjeként született. A téma a nevelés volt.
Kérdések sora merült fel: a XXI. század
elején a technika csúcsra járatásával az
iskola mint társadalmi intézmény meg
tud-e birkózni a nevelés feladatával, milyen értékeket hagy nyomjelző izotópként az iskolai nevelés a tanulók személyiségében, együtt tud-e működni
nevelő és nevelt az iskolai tanulási folyamatokban, példakép-e a pedagógus,
a készség és minden más közismereti
iskolai tantárgyak a neveltség szintjének
emelését szolgálják-e, szét szabad-e választani nevelést és oktatást egymástól?
A találkozó emberi üzenetét a dévai
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes
foglalta össze lélekemelő, bízó és biztató, a soha fel nem adás érzetével közvetített sajátos előadásában, mely a szeretettel és szeretetben történő nevelés
növelő erejét hangsúlyozta.
A világ fejlett gazdasági államai számára fontos a jól képzett és a megszerzett tudást alkalmazni tudó, az életen
át tanulni akaró, intelligens munkavállaló. Nem elég azonban az ismeret, ha
hiányoznak az ismeretet alkotóan felhasználó képességek, ha hiányzik a tanuláshoz, munkához való hozzáállás.
A tizenhetedik alkalommal megszervezett pedagógustalálkozó középpontjában ezért A hatékony szervezet
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– eredményes iskola gondolat köré épített témakör állt, mely az iskola mint
szervezet működésének és fejlesztésének problémáját járta körül. Neves
magyarországi és hazai szakemberek
segítségével arra kereste a válaszokat,
melyek a hatékonyság indikátorai, mutatói, amelyek mentén eredményesebbé
tehetjük iskoláinkat. Az előadók nagy
ívet vázoltak fel: a 2009-es PISA eredményeinek elemzésén indulva jutottak
el a XXI. század iskolája jellemzőinek
megfogalmazásáig. A Mitől teljesít jól
egy iskola? – kérdésre a válasz: ha autonóm, ha magas teljesítményeket fogalmaz meg, ha a kezdő szakasz megnyúlik, ha a méltányosság megerősödik,
a szelekció visszaszorítódik. Ez a kész
recept.
A 21. század iskolájában a jogalkotástól el kell jutni a tudatos szervezetfejlesztés, a tanuló szervezetekké válásig, mert csak így képes a változásokra
megfelelően reagálni. De vajon mit tett
a szlovákiai magyar iskola?
A 2012-ben megvalósult konferencia „A nevelési – tanítási – tanulási
folyamat fejlesztése” címet viselte. Az iskolai mikroszintű folyamatok elemzése,
a tanítási óra, a célképzés, a hatékony
tanulásszervezés, a pedagógus emberi
és szakmai kompetenciái, a tantárgyi
tervezés állt a fókuszában, amelynek
kiinduló pontja a tanulói megismerés.
Az előadások a professzionalitás – innováció – együttműködés hármasában
érintették a pedagógus-kompetenciákat, azok fejlesztésének lehetőségét a
hatékony tanulásfejlesztés érdekében.
A konferencia hozadéka a Csapó
Benő professzor által felajánlott online
mérések rendszerének és metodikájának a hazai kompetenciamérésekben
való alkalmazása, felhasználása volt,
amellyel a mai napig nem éltünk. Igaz,
kompetenciákat sem fejlesztünk.
Sajnálatos módon, az elmúlt 20 év
alatt sok olyan felajánlott lehetőséget
nem használtunk ki, ami előre vitte
volna közoktatásunk megújulását. Ha
az intézményvezetők akarata és minőségi iskolában való elképzelése találkozott volna a rozsnyói konferencia gondolataival, üzeneteivel, változásokat érhettünk volna el az osztálytermi folyamatokban, a szemléletváltásban, a nevelő-oktató munka módszereiben, a
szervezet hatékonyabb működésében,

tantárgyi programok műhelyjellegű fejlesztésében, a tehetséggondozó programok adaptációjában és sok-sok más,
az iskolát mint szervezetet érintő mutatók fejlesztésében. Az elkövetkező
időszak legnagyobb feladata az lesz,
hogy az intézményvezetőket szólítsuk
meg olyan szakmai programokkal, melyek a magyar iskola minőségi mutatóinak emelését tűzik célul.
„Sokan vállalják fel a szlovákiai magyar közoktatás fejlesztését, óvodáink,
iskoláink megóvását és színvonalas működésének segítését és támogatását, pedagógusaink szakmai növekedését, de
elgondolkodtató, hogy szinte senki nem
foglalkozik komolyan, rendszeresen és
professzionálisan a szlovákiai magyar
oktatás elemzésével, belső mozgásaival és azok okaival és következményeivel.” – fogalmazta meg a 2013-as konferencia előkészítésének szakaszában
Fodor Attila. Ennek a gondolkodásnak
az eredményeként született meg a
„Szlovákiai magyar közoktatás – helyzetkép 2013” központi téma, melynek
célja: a rendszerváltástól eltelt időszak
áttekintése, honnan, milyen pozíciókkal
indult, hová érkezett a szlovákiai magyarság. Megvalósultak-e a vágyak, elképzelések, tervezetek, (nemzet)stratégiák, koncepciók, mennyire változott
Dél-Szlovákia képe, benne a szlovákiai
magyar közoktatás. A társadalmi folyamatok elemzését követte az említett
időszak oktatási, oktatásirányítási fordulatainak, mérföldköveinek kritikus
elemzése.
Szarka László a pódiumbeszélgetésben ráerősített arra a közösségi és
szakmai képviselet megteremtését sürgető feladatra, amelynek célja a magyar
iskolák megmaradása és fejlődése, illetve az oktatási autonómia létrehozása.
Rozsnyóra mindenkinek el kell
jönnie, de a kezdő pedagógusoknak
mindenképpen, mert Rozsnyó a közösségbe tartozásról és a jövő tervezéséről
szól – összegezte gondolatait Fodor Attila.
Voltunk Rozsnyón elegen, de hiányoztak az iskolavezetők, a közélet formálói, a partnerszervezetek, akikkel közösen gondolkodva lehet csak minőségi
magyar iskolát teremteni. Hiányoztak
azok az igazgatók, akik még soha nem
voltak Rozsnyón. Hiányoztak a szülők,
mert csak velük közösen lehet a holnapra készülni. Hiányoztak a szlovákiai

magyar kulturális és politikai élet képviselői, mert csak együtt vagyunk képesek
a kultúra átörökítésére, a hatékony képviseletre, érdekeink érvényesítésére.
2013-ban Rozsnyó legizgalmasabb
üzenete az volt, hogy mozgósított a
szlovákiai „magyar” közoktatás stratégiájának megfogalmazására.
Hát ezért is érdemes volt Rozsnyóra
eljönni és a szlovákiai „magyar” közoktatásról eszmét cserélni, vitatkozni.
Jó volt gondolkodó, jövőt tervező, felelősségteljes, komoly emberekkel találkozni, az érdemeseket ünnepelni, a
„szavak rengetegéből” meghallani a legfontosabbat: a cselekvésre, a tettekre
hívó szót.
A sikernek nincs titka, a sikernek
oka van – Rozsnyónak ez az üzenete
mindannyiunk számára, kik felelősen
gondolkodunk a szlovákiai magyar értelmiség itthon maradásáért és a közösség boldogulásáért. Rozsnyó a gyógyító beszélgetéseké, melyek feltárnak
és megtervezik a gyógyulást. Ez a megújulás útja.
Most, 2014-ben, a jubileumi évben
a 20. rozsnyói közoktatási konferencia
célja, hogy számvetéssel, szembenézéssel folytassa a tavalyi gondolatokat,
választ várva a kérdésekre, közös felelősségünkre hivatkozva.
Keressük közösen a választ arra, mi
lesz a jövő, a fogyó gyermeklétszámot,
a munka utáni elvándorlást is bekalkulálva a holnapokba. Hogyan tudjuk
megőrizni, fejleszteni a magyar iskolák
hálózatát, hogyan tudunk versenyképes
minőségi oktatást megvalósító iskolát
létrehozni úgy, hogy a méltányosságot
kiemelten kezeljük. Az autonóm iskola, az önfejlesztő iskolaideál megközelítése a mindennapok gyakorlatában
az, ami felé el kell mozdulni. Európában
nem elég csak magyarnak megmaradni,
hanem jól el kell igazodni a világban.
Ehhez korszerű tudás, pozitív életszemlélet szükséges, s olyan képességeknek kell birtokában lenni, amely képességek, a tudás és a kompetenciák alkalmassá tesznek bennünket, hogy boldogan, emberien, gondolkodó és kritikus, identitásunkat nem feladó, kultúránkat és hagyományainkat őrző és
továbbadó állampolgárként éljük életünket ebben a világfaluban.
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A rozsnyói pedagógustalálkozó konferenciáinak előadói között olyan magyarországi és hazai szakemberek, oktatáspolitikusok, -elemzők, -fejlesztők,
akadémikusok adtak elő, akiknek neve
összekapcsolódott az oktatási reformokkal. A konferencia résztvevői önfejlesztő iskolákkal, iskolavezetőkkel,
pedagógusokkal ismerkedhettek meg,
akikkel baráti-szakmai kapcsolatot alakítva maguk is fejlesztőkké válhattak.
Az előadók példákat hoztak, hogyan
lehet kiváló felkészültséggel, alázattal,
feladat-elkötelezettséggel hatékony, sikeres, jó iskolát létrehozni és működtetni. A névsor oly hosszú, félő, hogy
valakit kihagynék, ezért csak gondolatban történik meg a névsorolvasás. A
névsor impozáns, a tudás, amit nálunk
hagytak, megtermékenyítette hazai
közoktatásunkat, szakmailag felkészültebbé tett mindannyiunkat.
A rozsnyói pedagógustalálkozók a
kezdettől meghatározták a szlovákiai
magyar közoktatásról való szakmai
gondolkodást, de talán a szlovákiai közoktatás egészére is hatást gyakoroltak,
hiszen Rozsnyót és a magyar pedagógusokat megtisztelte jelenlétével az oktatási miniszter, és államtitkári szinten
nemegyszer képviseltette magát a hazai
szaktárca. De nemcsak ebben rejlik az
elmúlt húsz év jelentősége. Rozsnyó a
szlovákiai magyar közoktatás Szárszója
mind a mai napig. Itt lehetőség nyílt a
közoktatásban felmerült problémák kibeszélésére. Demokratikus párbeszéd
keretei között kerestük az előrevivő
megoldásokat.
A rozsnyói pedagógustalálkozók
konferenciáinak mindig világosan meghatározott megfontolt, gondosan előkészített témái voltak. Mintaként szolgáltak számunkra az anyaországi konferenciák, oktatáspolitika és pedagógiai
stratégiai döntések, fejlesztések. Azt
gondoltuk, ezeknek a szakmai irányvonalaknak a mentén tervezve a jövőt, nálunk is megtörténnek a közoktatás egészének változását sürgető intézkedések.
Kétezerig semmi jel nem utalt arra,
hogy bármilyen nyitás, változás, demokratizálódás bekövetkezhetne a
szlovákiai közoktatásban. A szlovák
kollégák sem segítettek ebben. Lehet,
nem volt elképzelés a jövő tisztázására, a ma elemzésére, lehet, nem voltak
markáns és hiteles szakmai képviselői a
változásnak, lehet, az oktatáspolitika tétovasága, céltalansága is elbizonytalaní-

totta a szakmát. Sajnálatos, hogy az oktatáskutatás hiánya csak ad hoc helyzeteket szült, és a centralizált közoktatás
elképesztő mértékben ki van szolgáltatva a politikának. Születtek itt „Konstantin” és „Milénium” tervezetek, de a
szakma súlytalansága képtelen volt a
mérleg nyelvét a változás irányába billenteni. De bennünket, Rozsnyóra zarándoklókat a példák vonzottak évente
az újért, a közös probléma kibeszéléséért, a közös jövő megtervezéséért.
A rozsnyói konferenciák új szemléletet hoztak a szlovákiai magyar közoktatásba. Fejlesztették a pedagógusok
pedagógiai kultúráját, a közoktatásról
mint rendszerről, a fejlesztések kapcsán
az iskoláról mint szervezetről kezdődött el a párbeszéd, az irányításban is a
rendszerszemlélet alapján indult meg a
gondolkodás. Rozsnyónak köszönhető,
hogy új fogalmak honosodtak meg a pedagógusok szakmai fogalomtárában.
A nevelőtestületekben pedagógiai programról, minőségbiztosításról, önkormányzati intézményfenntartásról, felelősség-megosztásról, TQM-ről, kompetenciafejlesztésről stb. esett szó.
Egészséges vérátömlesztést kapott
a szlovákiai magyar pedagógustársadalom. A változás, a változtatás nyugtalansága és kívánatossága szállta meg az
amúgy is kísérletező kedvű kollégákat.
Rozsnyón mutatkoztak be az első pedagógiai programok, itt kerültek bemutatásra az alkotó pedagógusok pályamunkái, innen indult útjára minden új
szakmai hír, amely megmozgatta a nevelőtestületek alkotó fantáziáját.
Az évente megrendezett pedagógustalálkozók arra is alkalmat szolgáltattak,
hogy ünnepeljünk. Ünnepeljük a közösségek által kiemelt nagyszerű példaképeket, a Czabán Samu Díj, illetve a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj kitüntetettjeit, az alkotó pedagógusokat, a tehetséges diákokat, hogy gyönyörködjünk a tanulmányi versenyeink révén
született gyermeki csodáknak, az okos,
szép fiatalok országos és nemzetközi sikereinek.
Nagyszerű történések Rozsnyó 20
évének történései. Ám Magyarország,
a mindenkori oktatási szaktárca, illetve a különböző magyarországi közalapítványok támogatása nélkül nehezen tudtunk volna találkozni, további
hitet meríteni, hogy a cél érdekében érdemes vállalni, érdemes lobogni akkor

is, ha közben elfogy az ember ereje. Köszönjük a segítséget!
Rozsnyó kapcsán számtalan személyes emlékeink vannak: megható pillanatok, boldog találkozások, felemelő
érzések kerítenek hatalmukba. Emlékszem a kialakult tudásszomjra, a még
többet, még alaposabban felismerésére,
az alkotó pedagógusok pályamunkái bemutatásának izgalmára, a megfelelés felelősségének megélésére. S emlékszem
a Vass Lajos Kórus fellépéseire, melyek
izzóvá tették az amúgy is meleg baráti
és emberi légkört.
Biztos, hogy az induláskor nem
gondoltunk az évekkel, a találkozások,
a konferenciák nem voltak öncélúak.
Soha nem a külcsín, hanem a belbecs
volt a fontos: a minőség és a fejlesztés
vonzásában éltünk. A hazaiak meleg
szíve, a hozzáértők szakmaisága, az
anyaország vállalása adta össze a rozsnyói pedagógustalálkozók emberi és
szakmai örömét, a tudást, amit a résztvevők visszaforgattak saját személyiségükbe, tudásukba, a szlovákiai magyar
jövőbe, a gyermekbe.
Rozsnyó húsz év után a fiatal, ambiciózus, okos kollégáké. Ami az elkövetkezők felelőssége: az itt kapott és megszerzett tudás legyen a mindennapok
része. A fiatalok legyenek az elmúlt és
az elkövetkező fejlesztések szellemi
hídjai, ahogy Németh László írja:
„Mi minden kell egy igazi hídhoz:
vas, beton, veríték; mégis mennyi készül belőlük s milyen hamar. Egy szellemi hídhoz látszólag sokkal kevesebb
kell. Egyetlen lélek, ki mint a mesebeli
óriás keresztül fekszik a folyón s átsétáltatja magán az elválasztottakat.”
Ez a húsz év és a rozsnyói feladatok,
szolgálat, nemes munka volt. A jövő
Rozsnyón indult el.
Köszönet a rozsnyóiak vállalásának!
Köszönet az indítóknak, a folytatóknak,
a sok áldozatot vállaló helyi csapatnak,
a rozsnyói és a Rozsnyói járás óvodáinak, iskoláinak, igazgatóinak, pedagógusainak, szülői szövetségeinek, az
SZMPSZ Területi Választmányának, jelesül Tamás Erzsébetnek a fáradhatatlan
segítségért, önzetlenségért, a húsz év
alatt végzett közös munkáért!
Ádám Zita
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Lehetőségek a minőségi
iskolához vezető úton
Akadályok a minőségi iskolához vezető úton, ez a mai vitaindító
tételmondat, és ha most a témánál akarok maradni, akkor semmi
más dolgom nincs, csak sorolni az akadályokat a minőségi iskolához
vezető úton, a számomra meghatározott 15 percben és a következő
15 percben, meg a sokadik 15 percben, időtlen időkig, ad infinitum.
Valószínűleg ti bólogatnátok, miközben én sorolnám a közhelynek is beillő akadályokat – megjegyzem: attól, hogy közhely,
sajnos, mélységesen igaz – tehát sorolnám az akadályokat, sajnáltatnám magamat és valamennyi pedagóguskollégát, az iskolákat és
elmehetnék a végsőkig, amikor már nem is lenne semmi más, csak
akadály, némi hátrányos helyzettel tarkítva.
Amikor erre a magam 15 perces – mondjuk úgy – felsorolására
készültem, sokáig, hetekig nem tudtam vele mit kezdeni. Néha nekifogtam, róttam a sorokat egymás alá, aztán mikor elolvastam,
akkor ez egész olyan amorf volt és főleg értelmetlen. Nem tudtam,
mi bajom az egésszel, úgy éreztem, mintha valami hazugságra készülnék, mintha minden a legnagyobb rendben lenne az iskolában.
Pedig nincs minden rendben, csak én erről az oldaláról valahogy nem
tudtam a kérdéskört megközelíteni.
Aztán eszembe jutott egy régi kollégám mondata. Bizonyosan
nektek is van ilyen mondatotok. Ami bizonytalan helyzeteken olykor
átsegít. Olyan ez – Illés Endre szavaival élve – mint egy karcolás az
üvegen.
Nos, egy ilyen mondat jutott eszembe, amit nekem egyszer nagyon régen egy kollégám mondott – akiről tudom, az égi magasságokból most hallja, hogy szó szerint idézem: „Minden dolognak a világon van egy tételmondata. A többi csak ezt magyarázza.” Néhány
egyszerű szó, és lám képes az üveget – vagy legalábbis az én üvegemet – megkarcolni.
A mai tételmondat pedig az, hogy „Akadályok a minőségi iskolához vezető úton” – és nekem ezt a tételmondatot kellene magyaráznom, de én ezt nem tudom, vagy inkább nem akarom magyarázni.
Nekünk ugyanis már nincs arra időnk, hogy időtlen időkig az akadályokról konzultáljunk, mi azt az időt már eljátszottuk. Addig játszottunk, addig mutogattunk egymásra meg másokra, addig siránkoztunk, és addig keresgéltük az akadályokat, míg a nem magyar iskolák megteltek magyar gyerekekkel. És most, amikor egy újabb politikai attak indul a kisiskolák – és a nemcsak a nagyon kisiskolák ellen
–, olyan furcsán reagálunk. Hol temetünk, hol elodázzuk a problémát. És ez a jobbik eset. Mert vannak olyan iskolák, ahol tudomást
sem vesznek róla. Pedig ma már nagy a tét, ma már nemcsak iskoláink
kerültek veszélybe: ma már a fennmaradásunkról van szó. Nekünk a
fennmaradásunkhoz pedig csak egyetlen lehetőségünk van: minőségi
iskolát kell csinálni.
Így aztán a tételmondatot egy kicsit átkomponáltam, mondhatnám azt is, megfordítottam. Az én tételmondatom most már
úgy hangzik, hogy Lehetőségek a minőségi iskolához vezető úton.
A kérdés most már csak az, hogy vannak-e lehetőségeink, milyen lehetőségeink vannak és főleg élünk-e az adott lehetőségekkel?
Azt valószínűleg senki sem vitatja el, hogy ahhoz a bizonyos minőségi iskolához a lehetőség nem készen kapott tanterv, oktatási

program, azt az iskolának magának kell megteremtenie törvényes keretek között, mint ahogy magának kell kialakítania saját arculatát, céljait, értékrendjét és azt a stratégiát, amivel eredményes, ha úgy tetszik, minőségi iskolát tud teremteni, biztosítani. Ha a lehetőségeket
ennek függvényében akarjuk boncolgatni, már nem is kell az iskolakapun kimenni, nem kell mutogatni az iskola iránt nem érdeklődő
és/vagy az iskolához nem értő fenntartóra, a szintén nem érdeklődő,
vagy szélsőséges szülőkre, a lehetetlen és átgondolatlan, sokszor kicsinyes törvényekre, hanem tisztelt kollégák, tisztelt igazgató asszonyok és igazgató urak, nézzünk szembe önmagunkkal! A lehetőségek
ugyanis benn vannak az iskolában. Ne várjunk arra, hogy valaki vagy
valakik lehetőségeket hoznak, azt magunknak kell megteremtenünk.
A lehetőségek benn manifesztálódnak az iskolában.
Azt már az ókori görögök is tudták, hogy minden állam annyit
ér, amennyi lehetőséget teremt és kínál. Ez is egy tételmondat, mégpedig abból a fajtából, amely érvényes mind a mai napig, sőt érvényes az iskolákra is.
Előre bocsátom, nem akarok felsorolást tartani iskolai lehetőségekből. Sem a valós, sem a rejtett lehetőségekből. Ez nem verseny,
hogy mennyi lehetőséget tudunk felsorolni. Ez nem olimpiai tízpróba a lehetőségekért. A lehetőségek végtelen tárházából mindössze hármat ragadtam ki, azt a hármat, amelyek számomra meghatározó, vagy legalábbis – az én megfogalmazásomban – fontos helyet betöltő lehetőségek. Ezek pedig: az iskolaprogram, a továbbképzésekben rejlő lehetőségek és az iskolán belül, az alulról jövő kezdeményezések.
Először is nézzük az iskolaprogramot, amelynek az adott iskola
kánonjának kell vagy legalább is kellene lennie. Persze, én nem arra az
iskolaprogramra gondolok, amit 2008-ban az új iskolatörvényt követően az iskolák felkészületlenül, az idő rövidsége miatt, úgymond, kutyafuttában összeollóztak. Született is akkor jó sok fércmű, olyan valódi egyen-iskolaprogram.
Nem lehet csodálkozni rajta, mert a záros határidő nem engedélyezett sem előtanulmányt, sem előkészületet. Azóta persze, már eltelt hat év, és volt idő átgondolni, hogy mit kell tartalmaznia egy jó
iskolaprogramnak. Azóta minden iskola felmérte lehetőségeit, milyen hatásoknak van kitéve, kik az iskola használói, milyen igényeik
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vannak. Az egyes munkacsoportok, tantárgybizottságok, módszertani csoportok sok munkaórát fektettek az iskola értékrendjének kialakításába, meghatározták a célokat, az ahhoz vezető stratégiát, vagyis megteremtették azt az útmutatót, amely az első lépés a minőségi
iskolához vezető úton.
Azt nem tudom, hogy tegyek-e megjegyzést – csak úgy a margóra
– hogy esetleg még mindig vannak iskolák, ahol az a szerencsétlen
első iskolaprogram van érvényben? Mert ha igen, akkor az több mint
hiba. Akkor az iskola az első, a legfontosabb lehetőségét elszalasztotta, vagy ha úgy is mondhatnám, az első akadálynál simán elbukott,
és ezért a bukásért mégsem okolhatjuk a fenntartót, a rossz törvényeket, a szülőket, a hátrányos helyzetűeket…, és hadd ne soroljam.
Persze, most mondhatjátok, hogy egy jó iskolaprogram még nem
garancia a minőségi iskolához vezető úton. Bizony nem.
Ahhoz jó pedagógusokra is szükség van.
Ezzel nincs is semmi gond, mert a tantárgyak szempontjából az
egyetemek többé-kevésbé jól felkészült pedagógusokat bocsátanak
a szakma rendelkezésére. De a diplomához egyetlen egyetem sem
tudja csatolni az örök tudást, sem a bölcsek kövét. A megszerzett tudást nem lehet örök időkre elraktározni, néha-néha elővenni belőle
valamit, hanem azt állandóan bővíteni, fejleszteni kell. Aki a pedagógusi pályát választotta, annak tudatosítania kell, hogy egy életen át
képeznie kell magát.
Aki megelégszik azzal, amit egykor az egyetemen megtanult, az
menthetetlenül lemarad. Azoknak a mai kor egyre gyorsuló kihívásainak megfelelni – meddő vállalkozás.
De nem is kell lemaradnia senkinek sem. Ma már megszámlálhatatlan továbbképzésre van lehetőség. Módszertani központok, egyetemek, a Pedagógusszövetség nyári egyetemei továbbképzéseket, 1.
és 2. minősítő vizsga lehetőségeit kínálják, és a pedagógusok élnek is
vele. Nemegyszer egész nevelőtestületek kelnek útra egy-egy képzés
érdekében. A kollégák ma már 4–5 képzésen vannak túl – és lehet,
hogy keveset mondtam –, és nincs már tantestület, amelyik ne lenne
felvértezve innovatív módszerek tömkelegével, vagy legalábbis sokról
van papírjuk.
Ha most újabb csillagtúrát teszek a margó felé, azért feltolul
bennem néhány kérdés a képzésekkel kapcsolatban. Hogyan zajlanak
ezek a képzések, mik a céljaik és főleg az iskolák hová értek vele? Beilleszthető-e minden abszolvált képzés egy-egy iskola képzési rendjébe? Egyáltalán, hogyan válogatnak az iskolák vezetői a képzések
között? Úgy, hogy mire van szüksége az iskolának, vagy csak úgy

ad hoc! – és ezt csak nagyon halkan mondom–, hogy miért adnak
több kreditpontot? És még mindig ott tartunk, hogy hárman, netán
nyolcan írnak egy 25 oldalas 2. minősítő vizsgamunkát?
Félreértés ne essen, igen, a kreditpontok szükségesek, mert
ezeknek a pedagógusok szempontjából anyagi vonzata van. De tisztelt igazgató asszony, igazgató úr! Számon kértétek-e egyszer is, hogy
a kollégák mit tanultak a továbbképzéseken? Hozott-e ez bárminemű
változást az iskolai oktatásban? Milyen gyakorisággal alkalmazzák
ezeket a módszereket? Megköveteli-e egyáltalán valaki, hogy a pedagógusok prezentálják azt a sok-sok tudást, amit lehetőségünk volt elsajátítani? Kíváncsi volt-e valaki arra, hogy történt-e minőségi változás, közelebb kerültünk-e a minőségi iskolához?
Vagy az iskolák csak kipipálták a továbbképzés rubrikát, fizetik
a kreditekért járót – az iskolavezetők ezáltal szépek és jók maradtak a
kollégák szemében – és minden maradt a régiben?
És végül még egy lehetőséget említek, illetve azokat a kollégákat
említem, akik nem is biztos, hogy közkedveltek a nevelőtestületen
belül. Minden iskolában vannak ilyenek. Az izgágákra gondolok,
a nyughatatlanokra, az örök mocorgókra, akiknek soha semmi sem
jó, azokra az akadékoskodókra, akik mindig mást akarnak, akiknek állandóan ötleteik vannak. Akikkel az iskolavezetésnek csak baja van,
mert mindig találgatnak, mindenféle képzésre eljárnak, hozzák az
újabb és újabb ötleteiket. Igen, velük sok baj van, mert a klasszikus iskolától eltérőt akarnak. Sokszor ferde szemmel néznek rájuk.
És éppen ők azok, akiknek sokkal több figyelmet kellene szentelni.
Ezek a kollégák ugyanis az iskola mozgatórúgói. Született tanítók.
A zsigereikben ott van a szakma, vérükben van az alkotási vágy. Igazgatókra nézve teljesen veszélytelenek, mert igazgatói magasságokba
nem vágynak, sőt éppen oda nem vágynak, ők ugyanis a szakmát szeretik, ötleteik csak a szakmának szólnak. Nem kellene munkájukat
alábecsülni, mert ők azon az úton haladnak, amelyik messze elkerüli
az egyoldalúságot, a kiégést, a bukást. Nem kellene szárnyukat szegni,
hanem oda kellene melléjük állni, teret kellene biztosítani szárnyalásuknak, mert velük lehet a minőséghez vezető útra kormányozni az
iskolát. És ki gátolja ebben az iskolát – senki és semmi, egyedül az iskolában pöffeszkedő közöny.
A szomorú talán csak az, hogy míg a lehetőségeket boncolgattam,
félő, hogy az eredeti tételmondatra is válaszoltam. Mert, hogy élünk-e
a lehetőségekkel, hogy elkerüljük-e az akadályokat, hogy minőségi iskolát építünk-e – ez elsősorban rajtunk múlik. Ez nagy felelősség,
nagybetűs felnőtt embereket kíván.
És nem elég a lehetőségeket és akadályokat felsorolni, hanem
érezni kell a felelősség súlyát. Annak a felelőségnek a súlyát, amivel
tartozunk önmagunknak, az iskoláinknak, a jövő generációjának, és
nem kevésbé egy nemzetnek.
Nehéz ezt a felelősséget megfogalmazni. Nem is próbálkozom
vele. Illés Endrének van egy novellája, a Szigorlat. Ennek utolsó három
sora így hangzik: „Felnőttek vagyunk, nekünk már nem adatott meg a kegyelem, mint az ártatlanoknak.
Minden tettünkért vállalni kell a felelősséget, és semmi alól nincs feloldozás.”
Ma nekem is megadatott
a lehetőség, hogy itt lehetek,
hogy az akadályokról és a lehetőségekről elmondjam
a véleményemet.
Köszönöm kollégák – figyelmetek megtisztelő volt!
Ferencz Anna
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A madárfészekként
működő iskola
Ladmócon 1835-ben építették az egyházi iskolát, majd 1900-ban alapították
meg a falu iskoláját, mely a református
templom mellett áll. A 2. világháború után
csak 1950-ben nyílhatott meg a magyar iskola (ennek 50. évfordulóját 2000-ben ünnepelte a falu népe).
1968–88 között mintegy 200 magyar
iskolát zártak be Csehszlovákiában, köztük
a ladmócit is. A falu elöljáróinak közbenjárására azonban a rendszerváltás után a
magyar iskolát újra életre keltették. 1990től újra működik a Ladmóci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola.
Iskolánk összevont, egyosztályos iskola,
a gyerekek első osztálytól negyedikig látogathatják. Az idei tanévben 16 tanuló vesz
részt a tanítási órákon, de a létszám évente
változó, hol több, hol kevesebb.
A szülők az iskolaválasztással a gyermek
javát szeretnék előnyben részesíteni, de ez
nem mindig valósul meg. A falusi iskolák jellemzője az, hogy a légkör családias hangulatú, minden gyermek ismeri egymást és a
tanítókat. Ezzel szemben a városi iskolák az
első osztályosok számára nem mindig előnyösek. Idegen a környezet, nem ismerik az
osztálytársaikat és a tanítóikat sem. Valamelyik gyermek pszichikája nem bírja ezt a
terhet. Ilyenkor a szülők későn ébrednek rá,
hogy mit is tettek a gyerekeikkel.
Mivel a községünkben 2 évvel ezelőtt – sajnálatos módon – megszűnt az
óvoda, egyre kevesebb az utánpótlás. Az
iskola gyerekeinek létszámát a szomszéd
falu, Zemplén gyermekei töltik fel, szerencsére. A község fiataljai elköltöznek a faluból munkalehetőség után nézve a nagyvárosokba.
Mégis reménykedünk a túlélésben, hiszen ha ennyi éven keresztül volt igény az
iskolára, volt erő és akarat a megmaradásra, megtartásra, úgy érzem, bízhatunk
a jövőben.
Az iskolában 3 tanerő végzi szakképzett
munkáját, 1 tanító, 1 nevelő és 1 pedagógusi asszisztens. Mi, pedagógusok valljuk,
hogy a személyiség formálása, az általunk
fontosnak tartott értékek átadása ugyanolyan lényeges, mint a tananyag oktatása, a
tanterv teljesítése. A negyedik osztály után

tanulóink a Bodrogszerdahelyi Alapiskola
tanulói lesznek. Örömmel jelenthetem ki,
hogy évről évre pozitív visszajelzést kapunk
az ottani pedagógus kollégáktól.
Gyermekeink előtt – különféle segítségeket igénybe véve – szép lehetőségek nyílnak: jártak már Budapesten az
Országházban, gyermeknapi rendezvényen is, szintén Budapesten. Ezekre a gyönyörű helyekre a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Bodrogszerdahelyi
Alapiskola jóvoltából jutottak el tanulóink. Hatfán táboroztak, színházi előadá-

sokon vettek részt, és nem utolsósorban
említem, hogy Nyíregyházán az Állatparkban már szinte törzsvendégnek számítunk minden tanév végén.
Diákjaink aktívan részt vesznek a falu
életében, színvonalas műsorral köszöntik
az idős lakosokat, édesanyákat, a kedves
szülőket és a falu lakosait minden ünnep
alkalmából. Minden évben megemlékezünk április 11-ről, a költészet napjáról.
Minden gyerek előad egy szabadon választott verset. Igaz, hogy a fiúk közt akadt
olyan is, aki kihasználva a húsvét köze-
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ledtét, locsolóverset mondott, de hát ez is
versnek számít, ugye?
A falu önkormányzatának segítségére
mindig számíthatunk, legyen szó kirándulásról vagy bármilyen más segítségről. Jól
példázza ezt az iskola épületének felújítása, tetőcsere, nyílászárók cseréje, frissítő
meszelés, új padok és székek vásárlása stb.
A szülőkkel is kitűnő a kapcsolatunk, hisz
mindennapi kontaktusban vagyunk, ren-

dezvényeinket frissítőkkel, finomságokkal
teszik meghittebbé, családiasabbá.
Iskolánkat szívesen hasonlítom egy
madárfészekhez, mely puha melegével
féltő, óvó gondoskodásával védi a fiókákat:
a gyerekeket. Hadd kívánjam, hogy sokáig
maradjon meg ez a fészekként működő iskola, hiszen egy falu iskola nélkül olyan,
mint a fa gyökerek nélkül.

Va l l o m , h o g y a l e g t ö b b , m i t
gyermekeinkek adhatunk, gyökerek és szárnyak. Ez pedig a magyar iskolák esetében
hatványozottan igaz, hiszen ha a falubeli
gyerekek nem helyben járnak iskolába, nem
vesznek részt a község kulturális életében,
nem köti majd őket semmilyen közösségi élmény szülőfalujukhoz. Bízom benne, hogy
Ladmócon erre még sokáig nem kerül sor!
Kanda Erika, az iskola igazgatónője

Pályázat a KINCSKERESŐK
logójának megalkotására
„Akármerre jársz-kelsz a világban, mindig a szülőházadban melegedj...“
(Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön)
10. évfolyamához érkezett a Kincskeresők – a regionális értékeket kutató diákok mozgalma. Ebből az alkalomból az SZMPSZ
Galántai Regionális Pedagógiai Központja, mint Tehetségpont, amely a Kincskeresők országos konferenciájának meghirdetője
és kezdetektől fogva szervezője, pályázatot ír ki a mozgalom logójának megalkotására.
A Kincskereső jelmondata a fenti idézet. A 11–18 éves korosztályú diákok szülőhelyükhöz kötődő témakörökből tartanak saját
kutatatásra épülő előadásokat, évente átlagban több mint 50-et. Az előadások témája felöleli a helyi közösségek jeles eseményeit a település-, templom- és kastélytörténetektől kezdve a neves személyek életrajzán, a kitelepítéseken és emberi sorsokon át a néprajzi témákig.
A pályázat elkészítőjére vonatkozó megkötés nincs. A logót A5-ös formátumú rajzlapra kérjük elkészíteni, tetszés szerinti technikával, és postán, valamint beszkennelve, elektronikusan elküldeni a következő címekre:
SZMPSZ RPK Galánta, 924 00 Galánta, u. Z. Kodálya 2367/49, rpk.ga@szmpsz.sk
Beküldési határidő: 2014. szeptember 30.
A nyertes logót – előzetes szakmai válogatás után – az 5 legjobbnak ítélt mű közül közönségszavazat alapján hirdetjük ki.
A 3 legjobbnak ítélt munka elkészítője értékes könyvjutalomban részesül.
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Jó dolog a
A házigazdák kívánsága
Pedagógusszövetség
A Pedagógusszövetség egy alulról épülő szervezet, legfontosabb
magját az alapszervezetek alkotják – amelyek valójában a tantestületek. Egy-egy iskola akkor lesz jó, ha jól érzik magukat benne a tanárok, nem uralkodik az individualizmus és a karrierizmus, alkotó,
egymást segítő közösséget alkotnak, lehetőséget kapnak ötleteik, álmaik megvalósítására, fontosnak tartják a szakmai felkészültséget,
a nevelést és az oktatást, segítséget, odafigyelést és elismerést kapnak
egymástól és a vezetéstől. A legfontosabb, hogy szeretnek odajárni
a gyerekek. Tehát az embereken, a pedagógusokon múlik a legtöbb.
Egyszerűnek tűnik, mégis talán az ilyen közösségek kialakítása
a legnehezebb. Pedig e nélkül nem működik, vagy rosszul működik.
További fontos dolog az együttműködés – tanárok és iskolák között. Régiónként a területi választmányok feladata, hogy kialakítsák
az iskolák közötti együttműködés és együttgondolkodás lehetőségeit.
A regionalitás fenntartása elkerülhetetlen a magyarlakta területek
és iskolahálózatunk földrajzi elhelyezkedése szempontjából is. Mi,
keletiek, a tömbmagyarságtól távol, esetleg szórványban élők, sokszor érezzük a nagy távolságok hátrányait. De vajon kihasználunk-e
minden lehetőséget a régión belüli együttműködésre?
A régiók összetartása az országos választmány és a központi iroda
feladata. Az SZMPSZ országos rendezvényei, mint a Rozsnyói Közoktatási Konferencia is, ezt a célt szolgálják. Sehol máshol nem találkozhatnak a felvidéki pedagógusok kelettől nyugatig, mint az SZMPSZ
országos rendezvényein, nyári egyetemein, óvodapedagógusok, igazgatók, szakmai társaságok konferenciáin. Ez mind van, mert csinálják,
fanatikus emberek szervezik – csak élni kell a lehetőséggel, és eljönni.
Van egy olyan szakmai és érdekvédelmi szövetségünk, amely
akkor foglalkozott az autonóm iskolák létrehozásával, amikor még
erre nem volt példa Közép-Európában. Olyan tudást, szakmai programokat, képzéseket, nyári egyetemeket közvetít és szervez ez a szövetség, amelyek szakmailag a legtöbbet adhatják, ha élünk a lehetőségekkel. HA élünk a lehetőségekkel!
Ha nem fogynak soraink és nem üres a nézőtér a rendezvényeinken.
Engedjenek meg egy személyes élményt:
Mikor 15 évvel ezelőtt kezdő tanárként beléptem az iskolába tanítani, egyik kollégám azonnal szólt, hogy lépjek be az SZMPSZ-be.
Mikor megkérdeztem, hogy miért, ő elmondta, a szövetségben jó
szakmai munka folyik, jó képzéseket szerveznek, az összejöveteleken
tapasztalatokat adnak át a pedagógusok egymásnak, és jó dolog a Pedagógusszövetség, mert jó emberek vannak ott jó helyen. Az iskola
egyik szellemi vezetője és legjobb tanára mondta ezt nekem – és ez
meggyőző volt.
Aztán a sors egy olyan iskolába küldött, ahol működnek a dolgok,
ahová örömmel járnak tanítók, diákok, még a szülők is. Mindig történik valami, mindenki a helyén van és a legjobb tudása szerint végzi
a feladatait, ha valamit jól csinál, észreveszik és megdicsérik. Lehet álmodni, és az álmokat segítenek valóra váltani.
Gondolnánk, nem is kell ehhez sok – pedig a legtöbb: egészséges
közösség, emberek, akik szeretik, tisztelik és segítik egymást.
Szövetségünk jövőjét a jó iskolák, jól működő alapszervezetek és
az egymást megbecsülő közösségek biztosíthatják. És ehhez kell még
jó stratégia, érzékeny és bölcs vezetés, felelős érdekképviselet és szakmaiság.
Közgyűlés előtt áll az SZMPSZ! Jó szövetséget a magyar iskoláknak!
Hanesz Angelika

Exupery Kis hercegének örök igazságaival élve: „Jól csak a szívével lát
az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”
De még mennyire láthatatlanok és megfoghatatlanok a lényeges
dolgok, hiszen az egész társadalmunk vakságban szenved, sajnos, ez
a fajta vakság még fertőző is. Vakon hiszünk a külső megjelenés, a képmutatás, az egymás lenézése, az egymással nem törődés fontosságában.
Bálványozzuk a pénz, a hatalom, az erő istenét. Azt hisszük, az élet csak
erről szól. Napi szinten átgázolunk embertársainkon csak azért, mert
mások mint mi vagyunk, és mert önös érdekeink ezt kívánják. Versenyt
futunk az idővel, csak azért, hogy bebizonyíthassuk, rajtunk nem fog az
idő. Nap mint nap beállunk a tükörbe, hogy megnézzük, jól áll-e a hajunk, hibátlan-e a sminkünk, csak önmagunkat nem látjuk. Nem érzékeljük a körülöttünk lévő környezetet. Nem látjuk, hogyan válik a csetlőbotló gyerekből felelősségteljes felnőtt. Nem látnánk, ha nem volnánk
azok, amik – tanítók. Apák, anyák, testvérek, nagyszülők, barátok és barátnők egy személyben, attól függően, mire van éppen szükségük a gyerekeknek. A kis herceg rókájának szavaival élve, a rózsáinknak.

„Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá
a rózsádat.”
Azt is mondja a róka: „Az emberek elfelejtették ezt az igazságot. –
Neked azonban nem szabad elfelejtened!” Nekünk soha nem szabad
elfelejtenünk, kik vagyunk, és miért vagyunk, miért lettünk azok, akik.
Számunkra nincs, nem lehet elvesztegetett a gyerekkel töltött idő, akár
iskolaidőben, akár iskolaidő után, ha szívvel-lélekkel tesszük azt, amit.
Tudom, hogy a Rozsnyón eltöltött húsz év sem volt elvesztegetett idő.
Minden előadás, minden szekcióülés, pódiumbeszélgetés, de akár néhány baráti szó is értékes és hasznosítható volt a mindennapok oktatói-nevelői munkájában. Persze, mindig és mindent lehet másképpen,
jobban csinálni. Mi, rozsnyóiak mégis mindig büszkék voltunk, vagyunk
arra, hogy mi lehettünk a házigazdái ennek a neves rendezvénynek, ami
valahol már összenőtt velünk. Ezúton is mindenkinek köszönjük ezt
a húszévnyi lehetőséget!
Útravalóként, hogy a szürke hétköznapok közepette se felejtsük el:
Mi, mindannyian egyszer és mindenkorra felelősek lettünk
azért, amit megszelídítettünk! Felelősek a rózsáinkért! Kívánom, hogy
mindannyiunk rózsakertje ezer színben pompázzon! Viruljon benne
piros, fehér, sárga, lila, mindenféle rózsa, hiszen minket, pedagógusokat
az életben csak ez a fajta színesség tehet boldoggá és elégedetté!
Tamás Erzsébet
(Elhangzott az SZMPSZ XX. Országos
Találkozója zárónapján)
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Hűek maradunk névadó költőnk szelleméhez
A bősi magyar alapiskola 2013 tavaszán ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. A jelenlegi iskolaépületeket
1963-ban adták át. Az intézmény ekkor
költözött át a Szentháromság téren álló
iskolaépületből az új épületekbe. Így
nem is tűnhetett furcsának, amikor a
80-as években az iskolát határoló két
utca az Iskola utca, ill. a Komenský utca
nevet kapta.
Bizony, voltak idők, amikor a tanulók
létszáma a hétszázat is meghaladta, igaz
ugyan, hogy az iskolatörténet első évtizedeiben még a bakai gyerekek is Bősre
jártak tanulni.
A Duna felvízcsatornájának megépítése miatt, 1988-tól kezdve a bodaki,
a vajkai és a doborgazi diákok is a mi
iskolánkat látogatják. Elmondhatjuk,
hogy ezek a kis faluból származó gyerekek példát adnak illemtudásból, emberségből egyaránt – bár vannak kivételek is.
A 2003-as év is mérföldkőnek számított. Az iskola ekkor vette fel Bős község
szülöttje, báró Amade László nevét. Az
ünnepséggel egybekötött névfelvételen –
több közéleti személyiség mellett – jelen
voltak az Amade család még élő leszármazottjai is. Történt mindez a rokokó
költő születésének 300. évfordulóján.
Az európai uniós pályázatok eredményeként 2005-ben teljesen felújított
iskolánkban a hagyományos értékeket
megőrző oktatási-nevelési munka folyik.
A kor természetesen, megköveteli a számítástechnika legújabb vívmányainak alkalmazását is, melyeket pedagógusaink
előszeretettel „vetnek be” az egyes tanítási órákon, ill. a szaktantermekben.
Nemzeti hagyományaink ápolása,
az anyanyelv tisztaságának megőrzése
és a szülőföld szeretete kulcsfontosságú
szerepet töltenek be mind a hétközna
pokban, mind pedig a piros betűs (és a
piros-fehér-zöld betűs!) ünnepeinken
egyaránt. Ezt a küldetést hivatott támogatni minden színjátszó köri műsor és
drámajáték, ünnepi megemlékezés, műveltségi vetélkedő, szavalat és dal, melyeket a bősi magyar ajkú diákok adnak
elő évről évre. Ugyanezzel a céllal látott napvilágot 2001 őszén a Nekem 8
című iskolaújság is, mely szintén nagyon
fontos szerepet játszik iskolánk közösségteremtő munkájában. 2006-ban több
mint ötven felnőtt és gyerek munkájának

eredményeképpen megnyitottuk a „Csallóköz emlékei” című történelmi-néprajzi
kiállítást. Az egy hétig látogatható tárlat
számtalan régi tárgyat, eszközt, iratot,
ill. könyvet vonultatott fel, a bősiek nagy
örömére.
Névadó költőnk szelleméhez híven,
minden évben megrendezzük az Amade
László vers- és prózamondó fesztivált,
melyre a környező iskolákból is érkeznek
hozzánk tehetséges szavalók. Jelentős
ünnepeken megkoszorúzzuk a költőről
készült domborművet. A Csemadok
helyi alapszervezetének rendezésében az
Amade László nyelvi vetélkedőn tanulóink immáron 1995-től részt vesznek,

de sikeresen szerepelnek a járási, kerületi és országos Tompa Mihály Vers- és
Prózamondó Versenyen, a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen és a Szép
magyar beszéd elnevezésű megmérettetésen is. Ám ha azt írjuk, hogy 2014 tavaszán az egyik nyolcadikos tanulónk első
lett a járási matematikaversenyen, talán
érezhető, hogy diákjaink ezen a szakterületen sem vallanak szégyent.
Jól tudjuk, hogy nemcsak a szellemet,
a testet is edzésben kell tartanunk. Ezért
gondot fordítunk a tornaórák színvonalának növelésére, sőt szakkörök keretében is ügyelünk arra, hogy a gyermeket
– a számítógép mellől kiemelve – „mozgásba lendítsük”. Kiváló lány és fiú focicsapatunk van, de a győztesnek járó
serlegeket nemcsak ők hozzák nekünk
haza. Kosarasaink, kidobós csapatunk,
atlétáink egyaránt remekelnek, így öregbítve iskolánk hírnevét, nem csupán szívósságukkal és kondíciójukkal, de sportszerű magatartásukkal is. A bősi gyerek-

csapatok kerületi szinten is méltóan képviselnek bennünket.
Iskolánkban nagyon fontosnak
tartjuk a jó diákközösség kialakítását,
ezért rendszeresek az év végi osztálykirándulások, színházlátogatások, nevelő hangversenyek, előadások. Kétévente szervezzük meg a természetiskolát, évente pedig az úszótanfolyamot,
valamint a sítanfolyamot. Az alsó tagozatosok farsangi jelmezbálja, szüreti
mulatsága, az adventi kézműves nap és
a gyermeknapi hejehuja már csak hab a
tortán. Hagyományaink és értékeink között tartjuk számon a ballagó kilencedikesek számára megrendezett tánciskolát
és az ezt követő koszorúcskát.
2013 márciusában az Új Szó és
a Csallóköz hasábjain is megjelentünk
a jubileum kapcsán. Nem mindennapi
programsorozatban lehetett részünk
ezen az ünnepi héten. A rajzverseny,
a fényképkiállítás, a rendhagyó irodalomóra, a versmondó fesztivál, a néprajzi vetélkedő, az öt iskola sportolóit
megmozgató héttusa, az énekkarok és
a színjátszó csoportok fellépése, mindmind a születésnapot tették színesebbé.
Ekkor jelent meg az Amade László Alapiskola Emlékkönyve című, 160 oldalas
kiadványunk is, amely segít felidézni
a bősi magyar iskola félévszázados történetének egyes fejezeteit. Tiszteletünk
jeléül – a bősi művelődési házban színpadra rendezett kultúrműsorunk után –
Amade László-emlékplaketteket nyújtottunk át intézményünk volt és jelenlegi pedagógusainak, valamint mindazoknak, akik az elmúlt fél évszázadban
erkölcsi és anyagi támogatásukkal hozzájárultak az oktatás-nevelés színvonalának emeléséhez.
S hogy mindez működőképes legyen, a bősi önkormányzat olyan hátteret biztosít, és olyan segítséget nyújt
iskolánknak, melyért csak köszönetet tudunk mondani fenntartónknak és a polgármester úrnak.
A fentebb leírtak azt bizonyítják,
hogy intézményünk olyan általános műveltséget nyújtó iskola, amely a tudás
mellett jó szót, emberséget és második
otthont ad a gyerekeknek. Olyan iskola,
melynek tanulói tudással, emberséggel
felvértezve, alaposan felkészülve lépnek
ki az életbe.
Horváth Renáta, Zalka Lóránt

Amade László Alapiskola, Bős

