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Pedagógusfórum n Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Közgyűlése

Új országos elnöke lett a Pedagógusszövetségnek
Jókai Tibor 46:42 arányban kapott bizalmat az SZMPSZ Országos
Közgyűlésétől. Megválasztásához gratulálunk! A Szövetségben megvalósítandó terveivel bőségesen foglalkozott
a hazai írott és elektronikus sajtó. Nyilatkozatai elérhetők többek között a
www.hirek.sk, http://www.televizio.sk,
ujszo.com portálokon. Az alábbiakban
az országos közgyűlésen, 2014. május
10-én, Rimaszombatban elmondott, az
elnökválasztást megelőző beszéd szerkesztett változatát adjuk közre.
Tisztelt Közgyűlés!
Azt, hogy én most itt állok a Tisztelt
Közgyűlés előtt, azt a több hónappal ezelőtt
történt események, kijelentések idézték elő,
melynek értelmezése következtében az elnöki poszt megüresedni látszott. Ez több helyen is visszhangra talált, ezért fokozatosan
szembesültem azzal a ténnyel, hogy több régióból is megszólítottak, hogy a 2014-es közgyűlésen/választásokon megmérettetném-e
magam, ha az elnöki poszrtra jelölnek.
Váratlanul ért a megszólítás, ugyanakkor
örömmel töltött el, hogy a szövetségben elvégzett munkám alapján sokan gondoltak
rám, sokan gondolták úgy, hogy ezen ös�szetett feladatkör elvégzésére alkalmas vagyok. – Köszönet érte!
Sok töprengés után úgy döntöttem, hogy
elfogadom a jelölést az elnöki funkcióra,
és vállalom a megmérettetést. Döntésem
előtt mérlegeltem az SZMPSZ-ben eltöltött éveket. Úgy érzem, az eltelt évtizedben
mindig a legjobb tudásom szerint igyekeztem szolgálni a közösséget, munkatársaimmal együtt. Szeretem a munkámat, szeretem azokat a kihívásokat, melyek előbbre
visznek egy közösséget, egy olyan szakmai
civil szervezetet, amely a felnövekvő generáció minőségi fejlődéséért kell, hogy felelősséget vállaljon.
Nem a hatalom, nem a magasabb pozíció megszerzése késztetett erre a lépésre,
hanem inkább egyfajta szakmai kihívás, az
tény, hogy tapasztalataim birtokában úgy
gondolom, hogy a kor kihívásainak megfelelően, egy átgondoltabb, hatékonyabb rugalmasabb munkaformát tudnék vinni az
SZMPSZ mindennapi munkájába.
Megválasztásom esetén minden igyekezetemmel szeretném továbbra is szolgáni az
ügyet és ezen jól működő közösséget.

Munkám során a kapcsolattartást szeretném a jövőben sokkal élőbbé tenni a személyes találkozások révén, melyre az egyes
régiók TV ülései, és a regionális pedagógiai központok ülései biztosítanák a lehetőséget. A találkozások révén lehetőség nyílik
a szakmai véleménycserékre, az egyes TVhez tartozó alapszervezetekben zajló események megbeszélésére, tanácsadásra, segítségnyújtásra. Hogy mennyire fontos ez a
fajta szakmai kommunikáció, saját tapasztalatomból tudom, hiszen valójában soha nem
szakadtam el az iskolától, a tanítástól.
Szükségesnek tartom az igazgatók országos társulása és az óvópedagógusok
szakmai társulása munkájának intenzív támogatását, valamint az RPK-k-k bevonását a szakmai programok megvalósításába minden régióban, kelettől nyugatig,
melyben a tapasztalatcsere, a vélemények,
a nézetek kifejtése alapul szolgálhatnak
a Szövetség és az államilag finanszírozott
szakmai háttérintézményekkel való együttműködéshez a szlovákiai magyar iskolák és
óvodák fejlesztése érdekében.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a Szövetségnek is legyenek végre akkreditált, minőségi képzései, amelyek a regionális és országos szakmai továbbképzéseket bővíthetik, megfelelve az igényes pedagógusi elvárásoknak. Ezek anyagi hátterét a célirányos anyaországi támogatásokból megvalósíthatónak tartom. Sajnos, ez az elmúlt
másfél évben nem történt meg, közel 10
képzés kidolgozásra és beadásra került, hogy
miért utasították el, ennek okait, sajnos, a
mai napig sem sikerült tisztázni. Az elkövetkezendő időszak egyik legfontosabb feladatának tekintem az akkreditált programok
újragondolását, e problémakör új alapokra
való helyezését.
Mindazokról, akik ma itt jelen vannak,
biztosan tudom, hogy igényük van azokra a

színvonalas szakmai képzésekre, amelyeket
az SZMPSZ közel 25 éve biztosít, de napjainkban vannak ennél sokkal fontosabb feladataink is!
Iskoláink egy része veszélyben van,
ezért csak társadalmi összefogással érhető
el, hogy a hatalomra nyomást tudjunk gyakorolni. Így az érdekérvényesítést is olyan
súllyal kell felvállalnia az SZMPSZ-nek,
mint a szakmai képzéseket. Itt már erre
van szükség!
A szlovák oktatási tárca törvényalkotási
folyamatait állandóan követve azonnal reagálni, jelezni, ha a törvénytervezet, vagy a
törvény nem elfogadható, negatívan érinti a
magyar iskolákat. Eredményeket, megoldásokat azonban csak összefogással, jó partnerkapcsolattal lehet elérni, közösen az országos szakmai civil szervezetekkel (Csemadok, Szülők Szövetsége), valamint a magyar ügyeket felvállaló politikai pártokkal.
Szükségesnek tartom egy partnerség kialakítását, amely olyan összefogást eredményezhet, mint annak idején a 90-es években
a magyar bizonyítványok ügyében való ös�szefogás volt.
Napjaink komoly problémája a kisiskolák helyzetének romlása. Ez rendkívül
komoly össztársadalmi probléma: ha a kistelepülésről elfogyott a gyerek, közös ös�szefogással döntsünk, és javaslatokat fogalmazzunk meg az adott régiónak a helyzet
javítása érdekében, adjunk használható ötleteket, de ne mások rovására – pl. régiós
iskolák megteremtése, ami a jövőt szolgálná. Ezek a problémák régióspecifikusak,
nem lehet általánosságban cselekedni.
Nem szabad magukra hagyni a kisiskolákban dolgozókat, mert ha az iskola megszűnik, a gyerek is és a pedagógus is elvész.
Ésszerű megoldásokat kell javasolni a régióknak az iskola-összevonásokkal kapcsolatban, megértetni velük, hogy a megmaradásunk záloga, ha közös gondolkodással
megoldást találunk.

Tisztelt Országos Közgyűlés!
Amennyiben bizalmat kapok, munkámban a nyitottságot, az együttműködést,
a sikeres kommunikációt, a dolgok megvitatását, átgondolását, az építő kritikát, az elvégzett munka elismerését, megbecsülését
tartom szem előtt.
Jókai Tibor
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Lapzáró
gondolatok
tanévzárás
idején
Szép lassan vége ennek a tanévnek is. Beíródnak az osztálykönyvekbe az
egész tanévre betervezett és átvett tananyagok, megtelnek az osztályozóívek
is, hiszen a tanév vége az ún. jegylezárás ideje egyben, amikor a tanulók még
a jobb érdemjegyekért harcolnak, ki-ki a maga harcneme és -modora szerint.
Vannak, akik csendes belenyugvással megállapítják, hogy az elért eredményeik nem a várakozásaiknak feleltek meg, s ígéretet tesznek önmaguknak is:
a következő évben jobb és szebb lesz minden, mint ami a mostani félévben!
Elkészültek a tablóképek, a játszóterek megtelnek gyerekzsivajjal. Az
iskolaudvarok is porzanak a hirtelen lefékező kerékpároktól. Nagyobb és
örömtelibb a lárma ilyenkor. Érződik a levegőben: nemsokára beköszönt a
várva várt vakáció, a pihenést nyújtó szünidő.
A középiskolákban már elballagtak a végzős diákok, akik azóta már (remélhetőleg) sikeresen le is érettségiztek, s készülhetnek az újabb megmérettetésre, a felvételi vizsgákra, ha egyáltalán igényt tartanak erre a felsőoktatási
intézmények, illetve maguk a frissen leérettségizett diákok.
A szakmunkásképzőkben is sok végzős tanonc túl van már a záróvizsgákon, s ki-ki fontolgathatja, hol folytassa a megélhetést jelentő munkáját.
Van-e rájuk igény a munkaerő piacán? Van-e erre igény mind a munkáltató,
mind az alkalmazás előtt álló munkásjelölt részéről?
A főiskolákon és egyetemeken is tart még egy-két napig a lázas vizsgaidőszak, aztán lassan kiürülnek az előadótermek, s már csak egy-két irodai
alkalmazott végzi adminisztrációs munkáját.
Persze, a jövő tanévet is meg kell tervezni: mennyivel lesz több vagy kevesebb diák? Számolunk-e új tanerővel? Idősödnek tantestületeink vagy tudunk-e fiatalítani? Jut-e anyagi forrás az új segédeszközök megvásárlására?
Van-e lehetőség a fenntartó intézmény segítségével változtatni az iskola küllemén? Tud-e a helyi önkormányzat segíteni a kis létszámú iskolákon? Soksok kérdés kerül(het) napirendre ilyenkor. A legtöbb esetben csak a jövő
ad(hat)ja meg a választ. Egy biztos: amíg iskolaköteles gyerek lesz, addig az
oktatási intézménynek működnie kell. Természetesen, nem mindegy milyen
áron, milyen anyagi és szellemi feltételek mellett. Állandó körforgásban vagyunk és különböző változások érnek bennünket.
Az idei év májusától a Pedagógusszövetség háza táján is vált(oz)ásra került sor az elnök személyét illetően: a közgyűlés döntése értelmében Pék
Lászlót eddigi irodavezetője, Jókai Tibor váltotta fel. Ez az új helyzet engem
is, mint a lap főszerkesztőjét döntés elé állított: arra az elhatározásra jutottam,
hogy befejezem főszerkesztői tevékenységemet a Pedagógusfórumnál. Mind
a felelős szerkesztő és olvasószerkesztő nevében szeretném megköszönni
minden egyes szerzőnek, lapban publikáló pedagógustársamnak a cikkeket,
tudósításokat, interjúkat, riportokat és egyéb pedagógiai jellegű írásokat, tanulmányokat. A lap nevéhez hűen igyekeztünk a pedagógusok szolgálatában
a pedagógusok fóruma lenni. Ott voltunk az országos rendezvényeken, beszámoltunk tevékenységünkről, a vitafórumoknak is helyet adtunk. Nemcsak az aktuális iskolai és országos rendezvényeinkről, versenyeinkről tudósítottunk, hanem körkérdéseket intéztünk a beiratkozások idején az óvodapedagógusokhoz, hónapról hónapra kisiskolákat mutattunk be, hasznos
szakmai jellegű könyveket ajánlottunk, jeles pedagógus személyiségeket faggattunk életútjukról, tudós professzorok portréját mutattuk be. Sajnos, terjedelmi okokból, helyszűke miatt sok esetben meg kellett szabnunk a határt: le
kellett rövidítenünk egy-egy írást vagy tematikai megkötések miatt más lapszámba szorítottunk be egy-egy beszámolót. Külön köszönettel tartozunk
azoknak a szerzőknek, akik rendszeresen küldték írásaikat, s ezzel hozzájárultak a Pedagógusfórum arculattervezéséhez is.
Úgy gondolom, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének a jövőben is szüksége lesz az írott sajtóorgánumára. Bízom benne, hogy a folytonosság megőrzése érdekében a Pedagógusfórum továbbra is tevékeny fóruma marad mindannyiunknak, olvasóknak, szülőknek, iskolabarátoknak
és pedagógusoknak egyaránt. Hiszem, hogy jó lapot jó tollú írnokokkal, a
mi esetünkben pedagógusokkal lehet tovább éltetni. Mindehhez kívánok
minden kedves olvasónak, pedagógustársaimnak jó pihenést a nyári szünidőre és egyben tartalmas feltöltődést, további alkotóerőt és -kedvet az elkövetkezendő tanévhez!
Hajtman Béla
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Mérlegvonás
Beszámolómat a 2010-es közgyűlésen elfogadott Program teljesítésére irányítva állítottam össze. Az elnöki beszámolóra szánt idő terjedelme nem teszi lehetővé, hogy szót ejtsek a Szövetség keretei között megvalósított minden rendezvényről, programról, megvalósult és
megvalósulatlan elképzelésekről, sikerekről és kudarcokról, ezért a tevékenységeket csak jelzésszerűen értékelem, és elsősorban azokra a területekre, összefüggésekre térek ki, melyeket a szlovákiai magyar közoktatás jövője szempontjából leginkább fontosnak tartok.
Oktatáspolitika
Szövetségünk képviselete rendszeresen
kifejtette véleményét a nemzetiségi oktatással kapcsolatos témákban. A kormány
kisebbségi bizottságában, az oktatási miniszter kisebbségi tanácsadó testületében
és a miniszterrel való tanácskozások alkalmával szót emeltünk a kisebbségi oktatást
nehezítő jogszabályok, az adminisztratív
feladatok túlburjánzása, a kétnyelvű dokumentáció többletterhei, a tankönyvkiadás, a tankönyvfordítás és a tankönyvellátás hiányosságai miatt. Nehezményeztük
az OM nemzetiségi osztályának tevékenységét, mely nem segíti a magyar nyelvű oktatás fejlesztését és nem teljesíti a szakmai
háttérintézmény-rendszer szolgáltatásainak feladatait iskoláink részére.
Az oktatási miniszterrel folytatott találkozásokon külön témaként szerepelt a
szlovák nyelvoktatás módszereinek megváltoztatása. A miniszter elfogadhatónak
tartja a szlovák nyelvnek az idegen nyelvek
elsajátítása során sikeres, kommunikációra
épülő oktatását iskoláinkban, viszont az
ehhez szükséges tantervi és tartalmi szabályozást, a megfelelő tankönyvekben és segédeszközökben, továbbképzésekben mérhető segítséget sem az Oktatásügyi Minisztérium (OM), sem az Állami Pedagógiai Intézet eddig nem teremtette meg. A tárgyalások eredményének tartjuk, hogy a magyar iskolák szlováknyelv-oktatási módszereinek fejlesztésére a minisztérium egymillió eurós támogatást pályáztatott meg
az e témával foglalkozó felsőoktatási intézmények között. Várjuk az elindított programok hasznosulását a szlovák nyelvszakosok felkészítésében. Az SZMPSZ szlovák

nyelvoktatási munkacsoportja jelentős szerepet vállalt a felső tagozatos szlovák tankönyvek létrehozásában, a munkafüzetek
kiadásában, és az akkreditált képzések elindításában. A magyar iskolák eredményességének a szlovák nyelvoktatás nem lehet
az alfája és omegája, de látjuk azt is, hogy
az iskolai beiratkozások alkalmával a szülők
egy része hangsúlyt ad ennek a témának.
Szövetségünk támogatta azokat a tiltakozó akciókat és sztrájkokat, melyeket
2012 végén a pozsonyi iskolák pedagógusai
kezdeményeztek az iskolák anyagi ellehetetlenülése ellen és a pedagógusok anyagi
megbecsülése érdekében.
Kezdeményeztük a SJE CPI állami támogatású intézményi státuszba helyezését.
Az akkori kormányalelnökhöz, Rudolf
Chmelhez eljuttatott, a komáromi Selye
János Egyetemmel és a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Karával közösen kidolgozott és benyújtott tanulmány szakmai
erényeit mutatja, hogy erre épülve – igaz,
politikai színezetet öltve – létrejött a Módszertani Pedagógiai Központ komáromi
részlege. A SJE Comenius Pedagógiai Intézettel közösen, az OM fórumain szóban és
írásban is kifejeztük aggályainkat a pedagógus-továbbképzési rendszer működtetésének torzulásait illetően.
Az elmúlt 2–3 évben – politikai
döntések nyomán – Szövetségünk kiszorult a Magyar–szlovák Oktatási
Vegyesbizottságok összejöveteleiről, melyeken a kisebbségi oktatás témájában sok
kérdés vár évek óta megoldásra. A Fórum
Intézettel és a Kerekasztallal egyeztetve két
alkalommal tájékoztattuk az EP megfigyelőit a Kisebbségi Nyelvhasználati Charta alkalmazásának problémáiról az iskolákban,
illetve az iskolatörvény módosításának várható negatív lecsapódásairól a magyar
nyelvű oktatásra.
A posztszocialista országokban, így
Szlovákiában is a civil szektor megerősödésének vagyunk tanúi. Növekszik a civil
szervezetek részvétele és érdekérvényesítő ereje a közélet alakításában. Szövetségünk a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala
ernyőszervezet tagjaként fejt ki tevékenységet, elsősorban az oktatást, a kisebbségi
nyelvhasználatot és az emberi jogvédelmet
érintő területeken.

A magyar iskolahálózat fejlesztéséért
és az iskolák hatékony irányításáért
Programunkban szerepelt a szlovákiai
magyar nemzeti közösség nevelési és oktatási intézményei megóvásának és továbbfejlesztésének szándéka. Erőfeszítéseink ellenére kénytelenek voltunk tudatosítani,
hogy a születések számának csökkenéséből
és a felgyorsuló asszimilációból eredő alacsony diáklétszámok miatt iskoláink működtetésével komoly gondok adódhatnak.
Az iskolák vezetése és az önkormányzatok
megszorítási intézkedéseit a gazdasági
válság lecsapódásai közepette az OM nem
találta elégségesnek, ezért további megszorítási intézkedéseket kényszerít az alacsony
diáklétszámú iskolákat működtető önkormányzatokra. Ezt a célt szolgálja az osztályokra vonatkozó minimális diákszámok
bevezetése és a finanszírozási rendszer folyamatban levő átalakítása.
A 2013. december 4-én elfogadott törvény elsősorban a vegyesen lakott területek iskoláit, s azon belül leginkább a magyar iskolákat érinti. Mivel a magyar és
a vegyes házasságokból iskolába induló
gyermekek 15–20%-a a többségi iskolát
erősíti, a magyar iskolai hálózat nagyabb
mértékben zsugorodik. Az elmúlt évtizedben 32 magyar kisiskola szűnt meg,
a diákok száma közel 8 ezerrel csökkent.
A 263 magyar iskolából a diáklétszámok
alapján a veszélyeztetett iskolák száma
216. Csak 47 iskola tesz eleget a szigorú
törvényi kritériumoknak. 97 iskolát fenyeget a bezárás veszélye. Szövetségünk
az OM-ben e célból összehívott tárgyaláson javaslatot tett a normatív támogatási rendszer igazságosabbá tételére a veszélyeztetett iskolák esetében.
Az SZMPSZ a civil szervezetekkel és
a pártokkal összefogva, részt vállalt a pozsonyi figyelemfelkeltő tiltakozás megszervezésében. Itt jegyzem meg, hogy pedagógusaink és tagjaink közéleti aktivitásainak
és szolidaritásérzésének fokát jelzi bekapcsolódásunk mértéke ebbe és az ehhez hasonló rendezvényekbe, melyet sokan a napi
politika részeként értelmeznek, nem tudatosítva a folyamatok politikán túli összefüggéseit.
A törvény veszélyeinek megakadályozására országszerte kistérségi fórumokat
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szerveztünk. Szövetségünk helyismerettel
bíró pedagógusok bevonásával, a diáklétszámokra vonatkozó statisztikákra építve
kezdte el a magyar iskolahálózat állapotának felmérését. Az elemző tanulmány következtetései rövidesen elérhetők lesznek a
kistérségek döntéshozói számára.
Az SZMPSZ vezetése a magyar iskolák érdekében kapcsolatot tart fenn
és újakat épített ki az állami oktatási intézményekkel. Az ÁPI igazgatójának javaslatot tettünk a történelem, földrajz,
honismeret tantárgyak keretében az országos tantárgybizottságok személyi kiegészítésére, valamint a nemzetiségi sajátosságok megjelenítésére az oktatási tartalmakban – javaslatainkat elfogadták. A
Szabványosított Mérések Nemzeti Intézetének vezetőivel folytatott tárgyalásokon
elértük, hogy az intézet magyar pedagógusok bevonásával tudásmérésekre szolgáló magyar nyelvű adatbázist építsen ki.
Az OM-ben szót emeltünk az OIPI EU pályázatának a kisebbségi oktatást érintő
diszkriminációja ellen.
Pedagógusainkért, tanítványainkért,
a színvonalas nevelésért és oktatásért
Szövetségünk tevékenységével az
óvodák és az iskolák pedagógusait és igazgatóit kívánja segíteni. Ezért jöttek létre az
SZMPSZ-en belül a óvodapedagógusok és
az intézményvezetők társulásai.
Az ÓSzT tevékenysége az elmúlt időszakban gazdag és szerteágazó volt. Évente
nagyszámú résztvevővel és gazdag programmal sikerült a társulásnak megszervezni az óvodapedagógusok találkozóit. A
2012-es programot kiegészítette a külhoni
magyar óvodások éve rendezvénysorozata, ráadásul a 2013 a külhoni magyar kisiskolások éve gazdagította a Társulás működését. A Módszertani Pedagógiai Központ komáromi részlegének EU-s támogatásokra épülő jelentős anyagi forrásai mellett a továbbképzések kreditpiacán a Selye
Egyetem Comenius Pedagógiai Intézete
(CPI) nem tudott versenyhelyzetbe kerülni.
Az elmúlt hónapokban közösen kezdeményeztük az OFI-nél a magyarországi pedagógiai fejlesztésekben való részvételünket.
A jövőben az iskolavezetők és a pedagógusok szakmai fejlődését szolgáló továbbképzési, tantárgyfejlesztési, módszertani
programoknak, a kutató és fejlesztő munkának, a szakmai kiadványok megjelentetésének Szövetségünk fontos tevékenységi
körét kell képezniük.. A CPI szakmai ta-

pasztalatainak hasznosulása leginkább az
SZMPSZ-szel szoros és közvetlen kapcsolatban levő intézeti formában, vagy a Szövetség keretei között működő szakmai egységeként képzelhető el, melynek kialakítandó formájáról az új Országos Választmány hivatott dönteni.
Szövetségünk együttműködött a szlovákiai, magyar nyelven oktató felsőfokú intézményekkel. Néhány egyetemi oktató
szívesen vállalt szerepet országos szakmai
rendezvényeinken, és részt vett az SZMPSZ
munkájában. A közoktatással szoros kapcsolatban, a pedagógusképzésben részt
vevő egyetemi oktatók hatékonyabbak lehetnek a hallgatók pedagógiai gyakorlatának kialakítása során, a pedagógusjelölt
hallgatók részvétele színesíti a Szövetség
szakmai programjait, rendezvényeit.

Az SZMPSZ várja az iskolák pedagógusait országos és regionális rendezvényeire,
nyári egyetemeire, akkreditált továbbképzéseire. A több iskolára kiterjedő projektnapok és foglalkozások a kistérségek pedagógusait és diákjait fogják össze közös cselekvésre. Az SZMPSZ által szervezett diákversenyek, tehetséggondozó programok,
tanulmányutak szervezésébe és megvalósításába, a tantárgyi fejlesztésekbe, szakmai,
módszertani és kutatási anyagok feldolgozására továbbra is várjuk szervezetünk tagjait. Jó látni és hallani az iskolák által szervezett tanulmányutakról, diákversenyekről,
fesztiválokról, természettáborokról, iskolagalériai tárlatokról, zenei és egyéb művészeti programokról, diákcsoportok, szakkörök bemutatkozásairól stb.
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A szlovákiai magyar pedagógusok közhangulatára kihat, hogy számuk túlnőtte
a pedagógusállások számát. A hazai magyar pedagógusképzés növekedése és ezzel
egyidejűleg a diáklétszám csökkenése megingatta pedagógusaink munkahelyhez kötődő biztonságát. A 2006/2007-es tanévhez viszonyítva 8 év alatt 90 óvoda, 22
alapiskola, 8 gimnázium és 38 szakiskola
szűnt meg.
A Szövetség működése
A Pedagógusszövetséget 12 területi választmány alkotja. Napjainkban a 162 alapszervezetnek 2651 tagja van. Az egyes TV-k
tevékenységének sikeressége leginkább a
tevékeny TV elnök és a választmány ös�szehangolt munkájától, az adott térségben
az SZMPSZ tisztségviselők és munkatársak
ügyszeretetétől és az anyagi források mértékétől függ. Néhány régióban a területi választmányok munkáját a kialakított, illetve
helyi kezdeményezéssel létrehozott regionális pedagógiai központok segítették. Az
SZMPSZ keretei között működik az Igazgatók Országos Tanácsa (IOT), az Óvodapedagógiai Szakmai Társulás (ÓSzT) és
a Felvidéki Tehetségsegítő Tanács (FTT).
Jogilag a Szövetséghez tartozik a PPA és
társalapításban a SECPI. A www.szmpsz.sk
honlapunk naprakész információkkal,
gazdag hír- és képanyaggal igyekszik ellátni a tagságot a Szövetségben zajló történésekről. A honlapon tantárgyfelületek
kialakítására is sor került. A szövetség folyóirata az évente nyolc alkalommal megjelenő Pedagógusfórum. Folyamatosan aktualizáljuk a szlovákiai magyar óvodák, iskolák adatbázisait. Aktuális közleményeink
elektronikus levelek útján jutnak el az érintettekhez.
E beszámoló terjedelme nem képes felölelni mindazt az országos, regionális és
helyi tevékenységet, melyek Szövetségünk
keretei között valósulnak meg. A legismertebbeket is csak felsorolásban említhetem.
Ezek: a rozsnyói pedagógustalálkozó, a komáromi, rimaszombati, kassai helyszíneken
megvalósuló nyári egyetemi programok, az
országos tanévnyitó ünnepségek, az évről
évre megvalósuló, jeles eseményekhez vagy
személyekhez kötődő emlékkonferenciák,
a komáromi és néhány a további helyszínen megszervezett regionális pedagógiai
és szakmai napok, az országos szervezésű
diákversenyek, táborok.
Szövetségünk a BGA megbízásából
végzi az oktatási, nevelési támogatásokra
(ONT) benyújtott pályázatok adminisztrá-

cióját. A támogató fél az elmúlt időszakban
a családok támogatását tartotta prioritásnak. Az elkövetkező időszakban az iskolák részéről igény van arra, hogy a Támogatónál felvessük a támogatások felhasználásának olyan módosítását, mely a többségi iskolával versenyképes magyar nyelvű
oktatási intézmények támogatását helyezi
előtérbe. A lebonyolítással járó feladatok
ellátása és az ebből származó működési támogatások növekedése lehetővé tették a
szövetségen belül további munkatársak alkalmazását.
Szövetségünk működéséhez az infrastrukturális feltételek adottak, az épület
és irodák fenntartása és bérlése esetében
igyekszünk a más szervezetektől való függést csökkenteni. A Pedagógusház, a komáromi iroda, valamint a regionális tevékenységek és a BGA ONT pályázatainak feldolgozására szolgáló helyiségek biztosítják a
tevékenységek folyamatos ellátását. Az Országos Választmány üléseit időmegtakarítás céljából a felvidéki magyar nyelvterület középpontjában szerveztük, míg rendezvényeinket minél több régióra igyekeztünk kiterjeszteni. Takarékossági lépések
bevezetésével a költséghatékony működtetésre törekszünk.
Szövetségünk ebben a választási ciklusban emlékezett meg ünnepélyesen létrejöttének huszadik évfordulójáról. A 2010
novemberében felavatott Magyar Pedagógusok Háza befejezett földszintje helyet biztosít az SZMPSZ különféle szakmai
és közéleti rendezvényeinek, valamint az
ONT pályázatai feldolgozásának. Az épület
emeleti helyiségeinek kialakítása a támogatási források arányában kedvezően alakul.
Ugyan nem hoztunk létre vállalkozási
tevékenységet szakmai kiadványok, tankönyvek megjelentetésére, Szövetségünk
így is néhány publikációt jelentetett meg.
Ilyenek a Szövetség 20 évét bemutató ünnepi kiadvány, az évkönyvek, a szlovák tankönyvekhez kapcsolódó munkafüzetek, a
tehetségprogramokat bemutató Talentum
c. kiadvány.
Szövetségünk anyagi forrásai a tagdíjakból, a rendezvények részvételi díjaiból,
hazai és anyaországi támogatásokból és
pályázati forrásokból származnak. Hazai
támogatásainkat a kormányhivatal Kisebbségi kultúrák pályázatain elnyert források,
illetve az OM évente 1–2 diákversenyre kiterjedő támogatásai jelentik.
Az anyaország kormánya a Határon
Túli Államtitkárság jóváhagyásával Szövetségünket kiemelt fontosságú intézményi

támogatásban részesíti. Az összeg szervezetünk működtetésére, országos rendezvényeink, szakmai programjaink megvalósulására, a Pedagógusház kialakítására irányult. Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár asszony és munkatársai odafigyelnek
tevékenységünkre és értékelik munkánkat.
Az államtitkársággal folytatott kapcsolataink a kisebbségi oktatás fejlesztésére, a
programok közös megvalósítására is kiterjed. A határon túli óvodások, kisiskolások és felsősök éveihez kötődő programok, valamint a kisebbségi oktatás felmérésére, kutatására irányuló témákban
való együttműködésünk évről évre bővül.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
a határon túli pedagógusszövetségek
munkájának összehangolását, és országos
szakmai rendezvényeink megvalósulását
segíti, támogatja. Külön teszek említést
az EMMI keretében működő Nemzeti Tehetség Koordinációs Fórum támogatásairól, melyek jelentős anyagi forrásai hathatóan hozzájárultak a Felvidéki Tehetségsegítő Tanács programjainak létrejöttéhez.
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel
folytatott kapcsolataink a magyarországi
szakmai fejlesztésekbe való részvételünket
alapozzák meg. A Nemzetstratégiai Kutatóintézettel az eddigiekben a szakoktatás
területén működtünk együtt.
Folyamatos és kiváló a kapcsolatunk a
pozsonyi nagykövetséggel. Példaként említem a Futura Élményközponttal tavaly
megvalósított közös projektünket. A kassai
főkonzulátussal együttműködve, a Kassa
Európa Kulturális Fővárosa évének programsorozatába a tudományosság témakö
rében tartott rendezvények által kapcsolódtunk be.
Szoros szakmai kapcsolatban vagyunk a Kárpát-medencében tevékenykedő pedagógusszövetségekkel. Itthon a
Csemadokkal a Tompa Mihály Napok, a
Dunamenti Tavasz, az Ipolyi Arnold mesemondó verseny, a Mérföldkövek honismereti konferenciáin, a helyi értékek feldolgozása és bemutatása során működünk
együtt. Előre mutató kezdeményezésnek
tartjuk a Dunaszerdahelyi járásban a Csemadok, a Szülői Szövetség és a Pedagógusszövetség tevékenységének az összehangolását. Tavaly közösen ünnepeltük Komáromban a Pedagógusházban a felvidéki
Cserkészszövetség megalakulásának 100.
évfordulóját. Ebből az alkalomból közös
nevelési témákra irányuló szakmai konferenciát tartottunk. Az SZMPSZ vezetése
lehetőségeihez mérten rendszeresen kép-
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viseltette magát a baráti szervezetek és az
iskolák szakmai és ünnepi rendezvényein.
Milyen erők feszítik a Szövetséget?
1. A tevékenységi formák megsokszorozódása
A Szövetségre, küldetéséből és a kisebbségi oktatásügy problémáiból adódóan
mind több feladat hárul. A feladatok bővülésének a felvállalása a feladatok fontosságától, a hozzáértő szakemberek bekapcsolódásától és a rendelkezésre álló anyagi forrásoktól függnek. A tevékenységek koordinációja, az elnyert támogatások elosztása,
az új munkatársak alkalmazása és a kialakított munkamegosztás ellenére még mindig
központosított jegyeket mutat. A rendezvények és programok szervezése, a támogatások pályázati úton történő megszerzésének nehézségei, a megvalósítás, az elszámoltatás és az adminisztráció nehézségei, a tanulmányi versenyek és szaktáborok rendszerének a kialakítása, akkreditálása, összehangolása, szervezése, a meghirdetéstől a szakmaiságon át a pénzügyi
vonatkozásokig sok ember összehangolt
munkáján múlik, de a Központi Irodában
összpontosul.
2. Az SZMPSZ jelenlegi felépítése, irányítása, költségvetési tételeinek meghatározása a továbbiakban nagyobb profizmust, nagyobb nyilvánosságot, a tisztviselők és munkatársak jobb együttműködését igényli. A világban zajló folyamatok,
az értékrend-átalakulások, itthon az OM
oktatást és benne a magyar nyelvű oktatást érintő intézkedései változások megtételére sarkallnak bennünket:
−− az elmúlt 1–2 év állandó témája
volt az egész szervezetet érintő stratégia megfogalmazása, melynek
egyik eredménye az új Alapszabály
megszületése;.
−− elkerülhetetlenné vált az irányítás minden szintjén a döntési
és a feladatellátási mechanizmusok
transzparenssé tétele, beleértve a
nagyobb érdekeltségi körök bevonását, és az ellenőrzési folyamatok
erősítését.
3. A tevékenységek regionális kiegyensúlyozatlansága
Az SZMPSZ regionális szerkezetének kiépítése és alakítása a támogatásoknak köszönhetően évek óta folyik. Ez egyrészt a
központi – OV, OE – döntésekből és a költ-

ségvetési keretek elosztásából, másrészt
a helyi önkéntesség megnyilvánulásaiból,
annak fokából adódik.
A központ részéről az egyenlő esély
megteremtése, míg a régiók részéről a cselekvő hozzáállás, a feltételek kihasználása
szükséges ahhoz, hogy a tevékenység gyümölcsöző legyen. Nem állandó gondoskodásra kell gondolni, de helyzetbe hozásról.
Itt elsősorban azokra a térségekre gondolok, ahol a gazdasági visszaesés és a szociális hátrányok miatt jelentős a munkanélküliség, számottevő a hátrányos helyzetű
családok aránya, ahol a magyarság szórványosodik, ahol a központoktól távoli, közlekedési szempontból nehezen megközelíthető településekről elköltöznek a fiatalok.
Ahol az önkormányzati és a civil szféra
gyenge, ahol az egyházak és a kulturális
szervezetek nem tudnak pozitív folyamatokat elindítani. Ott viszont, ahol magyar
önkormányzatokra, jelentős számú közösségekre lehet számítani, elvárható, hogy
önmaguk erejére építsenek, és legyenek
szolidárisak a rosszabb helyzetben élőkkel.
A lehetőségek és a veszélyek minden régióban megvannak.
A magyar iskolák hálózatára leselkedő
veszélyek, melyek a diáklétszám csökkenéséből, a törvényi és finanszírozási változásokból adódnak, egyre nehezebb feladatok vállalására kényszerítenek és sarkallnak bennünket. A 25 éve létrejött Pedagógusszövetségnek a mai körülmények
között – a felvidéki magyar közösség értékeit és érdekeit figyelembe véve – eredményesen kell szolgálnia iskoláinkat. 1989
pezsgést hozott mindazok számára, akik
megszabadultak az addigi ideológia fogságától. Napjainkban az európai, a szlovákiai és a felvidéki magyar fejlődést nem serkentik az embereket belsőleg motiváló erős
áramlatok. Nekünk kell az új pezsgést előidéznünk.
Az előttünk álló éveket kell megterveznünk: hittel és felelősséggel.
A régiók és emberek közötti szociális különbségek, feszültségek, közösségünk politikai megosztottsága, téblábolásaink az anyanyelv és a kultúra lépcsőfokain, az értékrendekhez való viszonyulásaink sokfélesége atomizált, közösségből
egyénekké szabdalt szét bennünket – környezetünkben, iskoláinkban és a Pedagógusszövetségben is. Az anyagiasság, az
egyéni érdekeink harca erősödik föl bennünk. Ügyeskedéssel, lobby csoportok tagjaiként vívjuk vérre menő csatáinkat, nem a
tisztánlátás, de az ilyen-olyan előnyszerzés
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érdekében. Míg önmagunkkal vagyunk elfoglalva, nem vesszük észre körülöttünk a
tisztes emberi teljesítményeket, érzéketlenekké válunk, nem vállaljuk fel a szolidaritást a bajba jutottakkal.
Az SZMPSZ területi szerveinek a tisztújítása megtörtént. A területi közgyűlések
jelezték, milyen feladatokkal kell a régiókban szembenézni, és azt is, hogy ebben
a helyi vezetők kikre számíthatnak. Remélhetőleg, reális helyzetfelismerésre jutottak
mindenütt. Ma az országos vezetés tisztújítása fog lezajlani. Ez a folyamat kihatással
lesz az új Alapszabály alapján a Szövetség
szervezeti egységeinek, társulásainak, a
CPI-nek, és munkatársi hálózatának a megújítására. A testület megfelelő körültekintéssel történő kialakítása, rendszerszerű
és folyamatos működtetése, az ellenőrzési
mechanizmusok beépítése a struktúrába,
remélhetőleg, pozitív hatással lesz Szövetségünk munkájának hatékonyságára. Ha
mindez lezajlik, jó kiindulási alap lesz a kölcsönös és korrekt együttműködéshez, mely
a szakmai-civil szervezet eredményességét
jelentheti.
Tisztelt Küldöttek!
Ezennel szeretném megköszönni azon
területi választmányok elnökeinek a munkáját, akik a továbbiakban már nem vállalták az e tisztséggel járó feladatokat. Kívánok nekik jó erőt, egészséget, és kérem
őket, egyéb feladatokba való bekapcsolódással segítsék továbbiakban is a Szövetség
munkáját. Egyúttal üdvözölöm és bemutatom a TV-k megválasztott új elnökeit,
Illés Kósik Andreát, a Losonci TV, Gyurán
Ágnest, a Rimaszombati TV, Hanesz Angelikát, a Kassai TV, Balla Istvánt, a Nyitrai
TV, és Masszi Jánost, a Dunaszerdahelyi TV
új elnökét.
Végezetül engedjék meg nekem, hogy
az elmúlt időszak tevékenységének értékelése részeként tisztelettel megköszönjem a
Szövetség országos, regionális és helyi tisztségviselőinek, munkatársainak, tevékeny
tagjainak a Szövetségünk és iskoláink érdekében elvégzett munkát.
Pék László
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Szlovákiai magyarok iskolai teljesítménye
a PISA vizsgálatok alapján
1.

A PISA-ról általában

A kisebbségi magyar közösségek hosszú távú újratermelődéseként értelmezett megmaradása céljából kutatási eredmények1 és politikai koncepciók szintjén is már-már közhelyesnek számít az a gondolat, hogy az
iskola, azon belül pedig az anyanyelvű oktatás kulcsfontosságú. Ezen axiomatikus állításra épültek a kilencvenes évek elejétől a kisebbségi magyar
tannyelvű iskolafejlesztések, amelyek az oktatás minden szintjén történő
expanziót céloztak meg. Ezek a tevékenységek sok szempontból a korábbi
évtizedek sérelmeit gyógyítandó intézményesültek, és elsősorban intézmények (iskolák, osztályok) létrehozását, indítását jelentette. És miközben
felértékelődött a demográfiai kihívásokkal, a vegyes házasságokkal és általában az asszimilációs folyamatokkal többé-kevésbé számot vető kisebbségi oktatásstatisztika, egyre kevesebb szó esett az iskolák belső világáról,
az anyanyelvű oktatási folyamatok minőségéről. Pedig nemzetközi színtéren éppen a kilencvenes évek második felében kezdődött el annak az országok közötti összehasonlításokat is lehetővé tévő mérési sorozatnak az
előkészítése, amely az elmúlt közel másfél évtizedben gyakorlatilag meghatározta a különféle oktatási rendszerek fejlesztési irányait.
A szakmai köztudatban a PISA vizsgálatokként2 rögzült felméréseknek
fő célja, hogy az iskolák belső és külső világáról hasonló sztenderdek
mentén képet adjon. Mint később látni fogjuk, e vizsgálatok bizonyos
módszertani megszorítások mellett ugyanakkor lehetőséget adnak a nemzeti kisebbségi csoportokhoz tartozó fiatalok iskolai teljesítményéről is.
Jelen tanulmányban e nemzetközi vizsgálatokból a szlovákiai magyarok
iskolai teljesítményét igyekszem felfejteni, és ezt nem csak önmagában,
hanem az országos trendekhez viszonyítva, illetve – a PISA keretében értelmezhető – más magyar kisebbségi csoportok iskolai teljesítményével is
összevetem.
PISA vizsgálatokat háromévente szerveznek, és jelenleg mondhatni
a világ oktatási rendszereinek mintegy 90 százalékáról összehasonlító
módon információkat szolgáltatnak. A nemzetközi felmérés alapvetően
kompetenciákat, készségeket mér, és nem a tanulók lexikális tudását méri.
A felmérések három fő kompetenciaterületre térnek ki, célcsoportjuk
pedig a 15 évesek – függetlenül attól, hogy mely iskolai szinteken tanulnak.
A PISA vizsgálatok alapján az alábbiakban kisebbségi szempontból
részletezett szlovák, román és szerb oktatási rendszerek valójában három
csoportba tartoznak: a szlovák oktatási rendszer teljesítménye OECD
átlag közeli volt 2009-ben, 2012-re pedig szignifikánsan gyengült (akárcsak Magyarországé), míg a másik két dél-kelet-európai oktatási rendszer
Európán belül sereghajtónak minősül, ám 2012-re teljesítményük növekedett (lásd 1. és 2. ábra). A kérdést tehát úgy is feltehetjük, hogy a kisebbségi magyarok európai szinten közepesnek vagy gyengének tartott
rendszereiben hogyan teljesítenek, illetve e rendszereken belül milyen beazonosítható háttértényezők befolyásolják a többségi vagy az anyanyelvi
iskolaválasztást?

Q Q 1. ábra: Szövegértés kompetenciák – PISA 2009

QQ 2. ábra: Matematikai kompetenciák – PISA 2012
2009 és 2012 között tehát Szlovákia (és Magyarország) teljesítménye
is csökkent, ezzel párhuzamosan pedig bennünket érdeklő Románia és
Szerbia iskolai teljesítménye növekedett. Míg például 2003 vagy 2006-ban
e két utóbbi ország nagyságrendekkel lemaradt Szlovákiától és Magyarországtól, addig a legutolsó mérések alapján e különbség statisztikailag továbbra is jelentős, de mégiscsak tompulni látszik. Azt ugyan még nem
tudhatjuk, trendszerű eredményekről van-e szó, ám az kijelenthető, hogy
Szerbia és Románia emelkedő pályára került, Magyarország és Szlovákia
pedig némi stagnálás után lejtmenetben van. (3. ábra)

Q Q 3. ábra: Idősoros matematikai kompetenciák néhány közép- és
kelet-európai országban (PISA 2003-20012)
2.
Módszertani megjegyzések és néhány PISA-adat a kisebbségi magyarok vonatkozásában
Magyarország szomszédjai közül a Szlovákiában, Romániában és
Szerbiában élő magyar kisebbségekről kaphatunk statisztikailag is értelmezhető adatokat.3 A vizsgálatokban azonban nem mindegyik ország vett
részt a kezdetőktől, illetve nem mindegyik vett részt folyamatosan Módszertanilag fontos azonban azt is tudni, hogy az anyanyelvű oktatási alrendszer teljesítményének a „megragadása” sem egyformán lehetséges az
összes mérés során.
Ha csak az on-line lekérhető eredmények ismertetésére vállalkoznánk4,
akkor a kisebbségi alrendszerről nem tudnánk meg pontosabb adatokat,
ugyanis az ily módon elérhető eredményeket csak „az otthonában”5 a teszt
nyelvétől eltérő vagy nem eltérő nyelvet beszélő csoportok szerinti bontásban tudnánk közölni, azaz csak a feltételezhetően magyar és többségi
nemzetiségűek adatait tudnánk összevetni.6 Ezért célszerűnek látszott közelebbről is megvizsgálni a PISA honlapról letölthető szakértői adatbázisokat is. Az adatállományok Szlovákia vonatkozásában 2003-ra, 2006-ra és
2009-re, 2012-re egyértelműen lehetővé teszik a teszt nyelve szerinti elemzéseket is. Az elemzésben magyar nemzetiségűeknek azokat tekintettük,
akik otthonukban magyarul beszélnek. A teszt nyelve függvényében ez a
csoport szintén két részre bontható: az anyanyelvi oktatásban résztvevőkre
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(teszt nyelve: magyar), illetve azokra, akik államnyelven (szlovák nyelven) tanulnak. (3. táblázat).
Sajnos, a nyilvánosan elérhető szlovákiai adatbázisok nem tartalmazzák a területi megoszlást, pedig a 2009-es szlovákiai országjelentésben
szerepel ilyen statisztika,7 igaz, az eredményeket már nem közlik kerületi
bontásban. Az iskolák típusát – pusztán egy-egy számmal jelölve - viszont
már tartalmazza a nyilvános szakértői adatbázis, amelynek kategóriáit az
országjelentés alapján lehetett rekonstruálni. A tannyelv szerinti iskolatípusra utaló változó (szlovák tannyelvű, magyar tannyelvű avagy szlovákmagyar kéttannyelvű) nem szerepel az adatbázisban, noha az országos jelentés általános adatai alapján tudjuk, e három típusból milyen mértékben
kerültek be intézmények az országos PISA-mintába.8 De, mint említettük,
a teszt nyelve változó, amely értelemszerűen utal a tannyelvre is. Igy be
tudjuk azonosítani a magyarul tanulókat, de az eredményeket nem tudjuk
árnyalni a teljes magyar, illetve a szlovák-magyar tannyelvű iskolák között.
Hogyan azonosíthatók be a magyar 2000 2003 2006 2009 2012
nemzetiségűek?
otthon beszélt nyelv X
X
X
X
X
teszt nyelvétől eltér
otthon beszélt nyelv - részletes,
X
X
X
X
magyar feltüntetve
teszt nyelve - részletes,
X
X
X
magyar feltüntetve

Q Q 1. táblázat: A magyar nemzetiségűek beazonosítására szolgáló
változók a PISA-adatbázisokban

Idősoros szlovákiai (magyar) adatok
Először megvizsgáljuk idősorosan a szlovák és magyar tannyelvű iskolák teljesítményét, majd megpróbálunk néhány állítást tenni az anyanyelven és nem anyanyelven tanuló magyar diákok teljesítményére vonatkozóan (4.-7. ábrák).
Bármelyik kompetenciaterületet is vizsgáljuk, néhány közös jellemzőt
mindenképpen ki kell emelnünk. A magyar tannyelvű iskolák – a 2006-os
szövegértés területétől eltekintve – mindegyik mérés időpontjában, mindegyik kompetenciaterületen a szlovák tannyelvű iskoláknál gyengébben
teljesítettek. A különbségek ugyan nem minden időpontban szignifikánsak, de mégiscsak szembeötlő ez az állandósulni látszó „nyelvi-strukturális” hátrány.
Az első mérés során a magyar iskolák úgy tűntek, hogy gyengébbek
a szlovák tannyelvű iskolákhoz képest, de 2006-ra mintha ezek a különbségek megszűntek volna, az iskolai teljesítmények homogénebbé váltak,
sőt a szövegértés esetében a magyar iskolák – ugyan nem szignifikáns
módon – de felülteljesítettek a szlovák tannyelvűekhez képest. A magyar
és szlovák tannyelvű iskolák közötti különbségek azonban 2009-re markánsabbá váltak, a matematikai kompetencia területén a magyar iskolák
szignifikánsan10 lecsúsztak, de a többi készségterületen is 75-80 százalékban kijelenhető, hogy a magyar iskolák gyengébbek, mint a szlovák tannyelvűek. 2012-re az iskolai teljesítmények tannyelv szerint nem mutatnak
szignifkáns eltéréseket, de ennek az is az oka, hogy az egész ország teljesítménye romlott 2009-hez képest. Úgy is fogalmazhatnánk, a szlovák tan-

otthon beszélt
nyelv

teszt nyelve
magyar

többségi (szerb,
szlovák, román)

magyar

többségi

kisebbségi
magyar anyanyelven

kisebbségi
magyar államnyelven
többségi többségi nyelven

Q Q 2. táblázat: Az anyanyelvi és többségi nyelvű oktatásban
tanulók beazonosítása (PISA 2006, 2009, 2012)

Q Q 4. ábra: Matematikai kompetenciák - Szlovákia

A szlovákiai „magyar alminták” néhány száz főt tesznek ki,
ezért óhatatlanul is nagyobb statisztikai hibák rendelhetők az elért
pontszámokhoz, de ezen megszorítás mellett is, bizonyos trendek kiolvashatók.
magyar – anyanyelven tanul
magyar – szlovákul tanul
ÖSSZESEN

2003 2006 2009 2012 2012
412
189
236
281
X
124
95
149
72
X
536
284
385
353
X

Q Q 3. táblázat: A magyar nemzetiségűek, illetve a magyarul tanulók
a szlovákiai PISA vizsgálatokban
Ezen adatokból azt a következtetés vonhatjuk le, hogy a kisebbségi
magyarok az európai szinten közepesnek tartott szlovák rendszerben jobbára átlag alatt teljesítenek, míg a sereghajtónak látszó román és szerb oktatási rendszerben9 átlag fölötti kompetenciákkal rendelkeznek. Vajdaság
és Erdély vonatkozásában a kisebbségi magyarok anyanyelvi oktatásának
sikerét láthatjuk (a magyar nyelvű képzésben részvevők jobban teljesítenek, mint többségi társaik), míg a szlovákiai magyarok körében az anyanyelvi oktatás teljesítményének idősoros csökkenése mellett érezhető a
többségi nyelvű képzésben való részvétel egyre nagyobb sikere. Ugyanakkor láthatjuk azt is, a teljesítmények etnikai szempontból leghomogénebb képet Szerbia esetében mutatnak, míg a másik két meglehetősen
tagolt rendszerben fordított jellegű folyamatok zajlanak: Szlovákiában a
többség áll „győzelemre”, és ez mondhatni kihat arra is, hogy a szlovák
nyelvű képzésben a magyar anyanyelvűek - a matematikai kompetenciák
területén legalábbis - az „átlag” magyarhoz képest is jobban teljesítenek.
Romániában úgy tűnik, mindez éppen ellenkezőleg történik: a magyarok
teljesítménye ugyan jobb, mint a románoké, ám a többségi nyelven tanuló
kisebbségi magyarok igazi veszteseknek tekinthetők, a három ország vizsgált rétegei közül a leggyengébb eredményeket mutatják.

9

QQ 5. ábra: Szövegértés kompetenciák - Szlovákia

QQ 6. ábra: Természettudományi kompetenciák - Szlovákia
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EGY KIS STATISZTIKA
Statisztikai hibákkal minden esetben számolnunk kell, amikor nem egy
teljes populációt kérdezünk le. Sőt a PISA-adatbázisok minden egyes kompetencia terület vonatkozásában 5 becsléssel operálnak, ezek között helyenként néhány pontos eltérés is lehet. Az alábbiakban közölt adatokat
(kompetenciaértékeket) tehát csak becsléseknek tekinthetjük, amelyek
értelmezésekor fontos figyelembe venni a statisztikai hibákat is. Ráadásul
a PISA-ban figyelembe veszik azt is, hogy az egy iskolába járók vélhetően
jobban hasonlítanak egymásra, mint a más-más intézménybe tartozó diákok, ezért a hibaszámítás egy ún. visszatevéses, Jackknife-módszerrel történik, amely alapján minden érték gyakorlatilag 405 háttérszámítás eredménye. A későbbiekben közölt szlovákiai adatok ismertetése során a PISA
e módszertana alapján számoltuk ki az átlagokat, illetve a statisztikai hibákat (SH) is. 95 százalékos valószínűséggel a tényleges kompetenciaértékek a megfigyelt átlag +/-1,96*SH intervallumban lesznek. Könnyen belátható az is, hogy a hibahatár csökken az elemszám növekedésével (matematikailag egyenlő a szórás és az elemszám négyzetgyökének hányadosával). Ebből kifolyólag egyrészt az következne, hogy akkor kapnánk megbízhatóbb képet a kisebbségi magyarok iskolai teljesítményéről, ha országonként magasabb lenne a magyarok elemszáma. Másrészt, mivel alacsony
az elemszám a magyarok vonatkozásában, a szignifikanciaszintet levittük
90 százalékra (0.10-re).

nyelvű iskolák kezdenek „lecsúszni” a magyarok szintjére, ezért az iskolák
közötti különbségek tompulnak.
Ha idősorosan vizsgáljuk a szlovákiai anyanyelvi adatokat, azt állapíthatjuk meg, hogy a matematika és természettudományi kompetenciák
területén a szlovák tannyelvű iskolákban tanuló szlovák nemzetiségűek
minden mérési időpontban jobban teljesítettek, mint a magyarok – függetlenül attól, hogy anyanyelven avagy az ország hivatalos nyelvén tanultak-e. 2003-ban és 2006-ban, továbbá mind a három kompetenciaterületen egyértelmű volt, hogy – ugyan az országos átlag alatt, de – az anyanyelven tanuló magyar fiatalok jobban teljesítenek, mint azok, akik nem
anyanyelven töltötték ki a tesztet. 2009-re viszont ez a trend mintha megtorpant volna: a matematika területén a szlovák nyelvű képzésbe járó magyarok magasabb szintet értek el az anyanyelven tanulókhoz képest. A
másik két kompetenciaterületen is az anyanyelvi oktatásban mért kompetenciaszint úgy tűnik, nem tér el nagyságrendekkel a szlovák nyelvű iskolába járó magyar tanulók eredményeihez képest. Míg a természettudomány területén a szlovák tannyelvű magyarok néhány ponttal jobban teljesítenek az anyanyelvi képzésbe részevőkhöz képest, a szövegértés területén ugyanígy pusztán néhány ponttal, de fordítva van. Magyarán, a
szövegértés területén az anyanyelven tanulók ugyan jobban teljesítettek
a szlovákul tanuló magyar fiatalokhoz képest, de ez az előny nagyon kicsinek (nem szignifikánsnak) tűnik. Ugyanakkor a szövegértés területén
megszűnt a magyarok előnye is: míg 2006-ban például a magyar tannyelvű
iskolába járók az országos átlagnál is magasabb eredményeket értek el
szövegértésben, 2009-re már nagyságrendekkel gyengébb eredményeket
értek el, mint szlovák társaik.
A magyarul tanuló magyar fiatalok 2012-ben az országos szint alatt
teljesítenek, és megfigyelhető, hogy a nem magyarul tanuló magyar fiatalok az anyanyelven tanulókhoz képest is – kis mértékben, de - gyengébben teljesítenek. A 2003-2012-es időszakot úgy jellemezhetjük, hogy
míg 2009 előtt egyértelmű volt a nem anyanyelven tanuló magyar fiatalok
teljesítménybeli lecsúszása, 2009-ben és 20012-ben ez már nem jelenthető
ki. A 2012-es adatok ugyan újra azt jelzik, hogy a szlovákul tanuló magyarok gyengébbek az anyanyelven tanulókhoz képest, de ez statisztikailag
nem jelent szignifikáns lecsúszást.
A 2009-es és 2012-es adatok felhívják továbbá a figyelmet egy fontos
jelenségre is: ha a magyarokat hasonlítjuk össze aszerint, hogy anyanyelven vagy államnyelven tanulnak-e, azt tapasztaljuk, hogy ezek az eltérések már nem szignifikánsak, a többségi oktatási nyelvet választók nem
csúsznak le saját társaikhoz képest. Igen ám, de ha összevetjük a szlovákul tanuló szlovákokat és magyarokat, akkor 2009-ben már a szövegértés és a természettudomány területén szignifikánsan lecsúsztak szlovák
anyanyelvű társaikhoz képest. A többségi oktatást választók „látszólag” jól
járnak, hiszen a magyar iskolán kívül (a szlovák tannyelvűben) hozzák azt
a szintet, amit esetleg ott kaptak volna, de ugyanakkor relatív vesztesek
lesznek, mert vélhetően a nyelvi kompetenciák miatt a szövegértésben
és a természettudományban lemaradnak azokhoz képest, akikkel egy (tí-

pusú) intézménybe járnak. Érdekes módon ez már 2012-ben nem így van:
ugyan a szlovákul tanulók becsült kompetenciaátlagai alacsonyabbak a
szlovák társaikhoz képest, de lecsúszásuk már statisztikailag nem egyértelmű. 2012-re mondhatni a rendszer homogenizálódott, a három tanulói
csoport iskolai teljesítménye nem tér el szignifikánsan egymástól, ugyanis
a nem anyanyelven tanuló magyarok „lecsúszása” is csak mintegy 85 százalékos valószínűséggel jelenthető ki.

QQ 7. ábra: Kompetenciaszintek nemzetiség (otthon beszélt nyelv)
és tannyelv szerint (Szlovákia 2003-2012)
Jogosan merülhet fel, vajon mi lehet ennek az oka? A dolog kétségtelenül izgalmas kisebbségi szempontból, ugyanakkor pusztán a PISA adatokra építve nem biztos, hogy teljes körű választ lehet adni. A PISA eredmények alapján azonban egy (rész)magyarázatot azonban adhatunk. Mivel
a mérés során a családi háttérre vonatkozóan is vannak adataink, megnézhetjük, hogy a családiháttér-index hogyan módosult a fordulópontnak számító 2006 és 2009 között. 2009-ben úgy tűnik, hogy a szlovákiai magyar
mintába került tanulók magasabb családi háttér indexszel rendelkeznek,
mint azok, akiket 2006-ban mértek. Történt ez annak ellenére, hogy az országos átlag alig, míg a szlovák nyelven tanuló (szlovákok) háttérindexe gyakorlatilag nem változott (-0,04, illetve -0,05). Ez valójában azt kellene eredményezze, hogy a magyarok átlageredményei magasabbak legyenek, mint
2006-ban. Viszont ez a növekedés azonban éppen csak azok esetében következett be, akik a többségi nyelvű képzésbe kerültek. Ha összevetjük, hogy
a többségi nyelvet választó, illetve anyanyelven tanuló magyarok családi
háttér indexét, azt láthatjuk, hogy míg 2006-ban 0,14 egységgel, 2009-ben
már csak 0,06 egységgel maradtak el azok, akik a többségi nyelvű iskolát
választják. Ezt úgy értelmezhetjük, hogy a szlovák nyelvű képzésbe egyre
többen jelennek meg olyanok, akik tehetősebb családokból származnak. A
szlovák nyelven tanuló magyar fiatalok egy része legalábbis jó családi háttérrel rendelkezik, és e többségi nyelvű képzés pedig mintegy kiegészíti az
otthonról hozott kompetenciákat. (A PISA adatokkal ugyan nem lehet megragadni, de ez a jelenség vélhetően a szakirodalomban ismert white-flight jelenségről szól: a tehetősebb magyar szülők a magyar tannyelvű iskolákban
egyre nagyobb mértékben megjelenő, szegényebb környezetből származó
magyar anyanyelvű romáktól való „meneküléséről” szól).

Q Q 8. ábra: Gazdasági, társadalmi, kulturális háttérindex az oktatás
nyelve szerint – Szlovákia (PISA 2006, 2009)
Összegzés

Tanulmányunkban a PISA vizsgálatokból igyekeztünk felfejteni néhány, a szlovákiai magyar tanulók iskolai teljesítményére vonatkozó
adatot, amelyeket egyrészt nemzetközi kontextusba helyeztünk, másrészt pedig Kárpát-medencei kisebbségi magyar szempontokból is összevetettük. Ezen adatokból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a kisebbségi magyarok az európai szinten közepesnek tartott szlovák rendszerben
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jobbára átlag alatt teljesítenek, míg a sereghajtónak
látszó román és szerb oktatási rendszerben átlag fölötti kompetenciákkal rendelkeznek.
Idősorosan vizsgálva a szlovákiai adatokat azt állapíthatjuk meg, hogy a matematika és természettudományi kompetenciák területén a szlovák tannyelvű
iskolákban tanuló szlovák nemzetiségűek minden
mérési időpontban jobban teljesítettek, mint a magyarok. Megállapíthatjuk továbbá azt is, hogy a magyar nyelven tanulók szövegértési kompetenciája
magasabb, mint azoké a magyar fiataloké, akik nem
anyanyelvükön tanulnak. Ez 2006-ban markánsan
kimutatható volt, 2009-ben viszont csak kis mértékben érvényes ez. 2009-re ugyanakkor kiderült az
is, hogy a nem anyanyelven tanuló magyarok matematika és természettudományi területen – nem szignifikánsan, ám - jobban teljesítenek, mint az anyanyelven tanulók. Ennek oka többek között az lehet,
hogy a szlovák nyelven tanuló magyar fiatalok - egy
része legalábbis - jó családi háttérrel rendelkezik, és
e többségi nyelvű képzés pedig mintegy kiegészíti az
otthonról hozott kompetenciákat.
A 2009-es és 2012-es adatok felhívták továbbá a
figyelmet egy fontos jelenségre is: ha a magyarokat
hasonlítjuk össze aszerint, hogy anyanyelven vagy
államnyelven tanulnak-e, azt tapasztaljuk, hogy ezek
az eltérések már nem szignifikánsak, azaz a többségi
oktatási nyelvet választók nem csúsznak le azokhoz
képest, akik anyanyelven tanultak. Igen ám, de ha
összevetjük a szlovákul tanuló szlovákokat és magyarokat, akkor 2009-ben már a szövegértés és a
természettudomány területén szignifikánsan lecsúsznak szlovák anyanyelvű társaikhoz képest. A
többségi oktatást választók „látszólag” jól járnak,
hiszen a magyar iskolán kívül hozzák azt a szintet,
amit esetleg ott (az anyanyelvű képzésben) kaptak
volna, de ugyanakkor relatív vesztesek lesznek, mert
vélhetően a nyelvi kompetenciák miatt a szövegértésben és a természettudományban lemaradnak
azokhoz képest, akikkel egy (típusú) intézménybe
járnak. Érdekes módon ez már 2012-ben nem így
van: ugyan a szlovákul tanulók becsült kompetenciaátlagai alacsonyabbak a szlovák társaikhoz képest, de lecsúszásuk már statisztikailag nem egyértelmű. 2012-re mondhatni a rendszer homogenizálódott, a három tanulói csoport iskolai teljesítménye
nem tér el szignifikánsan egymástól, ugyanis a nem
anyanyelven tanuló magyarok „lecsúszása” is csak
mintegy 85 százalékos valószínűséggel jelenthető ki.
Papp Z. Attila
Szlovákiai viszonylatban n lásd pl. Lampl Zsuzsanna: A szlovákiai magyarok szociológiája. 1. kötet. Szlovákiai és magyar.
Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2012. 68-75.
2
A PISA a Programme for International Student Assessment
kutatássorozat rövidítése. Részletesen ld. www.oecd.pisa.org
3
Ukrajna nem vesz részt a PISA vizsgálatokban, a többi szomszédos országban bekerültek ugyan a mintába magyar nemzetiségű tanulók is, de az alacsony elemszám miatt eltekintünk
elemzésüktől.
4
ld. www. pisa.oecd.org
5
Angolul: language at home.
6
Egy korábbi, az on-line elérhető adatokra építő elemzést lásd:
Papp Z. Attila: Hatékonyság vagy méltóság. A kisebbségi oktatás változatai és kihívásai. In. Feischmidt Margit (szerk.):
Etnicitás. Különbségteremtő társadalom. Gondolat - MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2010. 79-95.
7
Koršňáková, Paulína (koord.) PISA 2009 Národná správa.
NÚCEM Bratislava 2010. 9. o.
8
91,5 százalék szlovák, 5,8 százalék magyar és 2,6 százalék
szlovák-magyar tannyelvű. Ld. Koršňáková, Paulína (koord.)
PISA 2009 Národná správa. NÚCEM Bratislava 2010. 9. o.
9
Az OECD országok, illetve Románia és Szerbia adatait lásd
még jelen tanulmány 1. ábráján is.
10
Két oldali z-próba, szign: 0.084.
1

MELLÉKLET: Szlovákia teljesítménye a tannyelv
és az otthon beszélt nyelv szerint
(PISA 2003-2012)
MEGJEGYZÉS: Az átlagok és a standard hibák (SH) kiszámítása Jackknife módszerrel és az
5 plauzibilis érték (PV) figyelembe vételével történt. A 0.10-es szinten szignifikáns átlagbeli
eltéréseket sötéttel kijelöltük.
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26,22
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0.141
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0.348
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27,06
38,81
3,7

37

0.433

-54

0.163

17
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SZLOVÁKIA
2003 matematika
magyar - anyanyelven
magyar - szlovákul
szlovák - anyanyelven
2003 szövegértés
magyar - anyanyelven
magyar - szlovákul
szlovák - anyanyelven
2003 természettudomány
magyar - anyanyelven
magyar - szlovákul
szlovák - anyanyelven
magyar - anyanyelven
magyar - szlovákul
szlovák - anyanyelven
2006 matematika
magyar - anyanyelven
magyar - szlovákul
szlovák - anyanyelven
2006 szöveg
magyar - anyanyelven
magyar - szlovákul
szlovák - anyanyelven
2006 termeszettud
magyar - anyanyelven
magyar - szlovákul
szlovák - anyanyelven
2009 matematika
magyar - anyanyelven
magyar - szlovákul
szlovák - anyanyelven
2009 szövegértés
magyar - anyanyelven
magyar - szlovákul
szlovák - anyanyelven
2009 termeszettud
magyar - anyanyelven
magyar - szlovákul
szlovák - anyanyelven
2012 matematika
magyar - anyanyelven
magyar - szlovákul
szlovák - anyanyelven
2012 szovegértés
magyar - anyanyelven
magyar - szlovákul
szlovák - anyanyelven
2012 termeszettud
magyar - anyanyelven
magyar - szlovákul
szlovák - anyanyelven
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Konferencia az interaktív
oktatásról Érsekújvárott
A XXI. század digitális társadalmában
– a virtualitás és az internet korában,
kénytelenek vagyunk átgondolni a hagyományos értelemben vett tanítás fogalmát, annak feladatát, céljait, eszközeit
és módszereit. Új kihívásokat jelentenek
ezen munkálatok a ma pedagógusának,
hiszen a kitűzött oktatási-nevelési célok
elérése érdekében alkalmazkodnia kell
a diákok igényeihez és lehetőségeikhez,
valamint törekednie kell gondolkodásmódjuk és viselkedésük megértéséhez.
Mindemellett a tanárnak az újszerű információs és kommunikációs eszközök
nyújtotta lehetőségekkel is tisztában kell
lennie. Azokat viszont nem elég ismernie,
de különféle módszerek segítségével be
kell építenie mindennapi oktatói tevékenységébe. Az érsekújvári Jedlik Ányos
Elektrotechnikai Szakközépiskola és Kereskedelmi Akadémia február 13-án egy
konferencia keretében mutatta be nyitottságát egy modern oktatási struktúra
kialakítása felé, mely a diákközpontúság
teljes figyelembe vételét is magában hordozza. Az iskola szervezésében megrendezett konferencia, mely az „Interaktív oktatás az iskolánkon” címet viselte, a következőket tűzte ki célul:
•
az interaktív oktatás – mint új oktatási forma bemutatása,
•
aktivizáló módszerek gyakorlati
szemléltetése különböző tanórák
keretein belül,
•
tapasztalatcsere és a jó gyakorlatok elterjesztése az iskolák közt.

A konferencia Bábi László igazgató
nyitóbeszédével vette kezdetét, aki megragadta az alkalmat, hogy üdvözölje a
résztvevőket, külön kiemelve az iskola
egykori diákjait. Ezt követően a rendezvény moderátora, Gyurík Juliana igazgatóhelyettes röviden felvázolta a programokat, majd felkérte az első előadót
- Štefan Švarc pedagógust, hogy tartsa
meg előadását. Az előadássorozatot az
iskola szaktanárának beszámolója kellőképp megalapozta. A komoly szakmai
háttérrel és elismerésekkel büszkélkedhető tanár bemutatta saját interaktív oktatási módszerét, mely a diákok aktivizálásán alapul és sokkal többet képes nyújtani a tudás puszta átadásánál. Švarc, speciális szavazó eszközöket használ diákjaival történő munkája során, az interaktív
táblát mint eszközt alkalmazza és különleges hangsúlyt fektet arra, hogy óráin
a háttérből irányítsa az egyes folyamatokat, ne pedig közvetítse a tudást. Beszédében hangsúlyozta, a dicséret motiváció erejét és kiemelte az azonnali vis�szacsatolás fontosságát is. A több mint 20
éves tapasztalattal rendelkező mérnökpedagógus, melyet az interaktív oktatás
terén szerzett, s amelyhez szorosan kapcsolódik sajátos tanítási szemléletének
megalkotása, méltán emeli őt a módszertani újítók kiemelkedő szakamberei közé.
A következő előadó a Nagyszombati Egyetem Fizika tanszékének vezetője, Miroslava Ožvoldová volt, aki kiemelte, hogy mennyire fontos a diákokat
saját tapasztalatszerzésre alapuló kör-

Q Q Dr. Berta Miklós,
a győri Széchenyi Egyetem docense
nyezetbe helyezni, olyan oktatást biztosítani, amely lehetőséget nyújt a kísérletezésre, a gyakorlati tevékenységek végrehajtására. A hasznosítható és maradandó
tudás megszerzése ugyanis akkor következik be, amikor a tanuló nem kizárólag
passzív szemlélője, hanem aktív részese
is a tanulásnak. A docensnő nagy lelkesedéssel mutatta be (és ajánlotta) az első
hazai online valós fizika laboratóriumot,
melyet a prágai Károly Egyetem közreműködésével hoztak létre. Prezentációját
gyakorlati megoldásokkal is tarkította, és
nagyon közvetlen módon, több ízben is
kérdésekkel fordult a közönséghez, melyek teljes körű megválaszolása akár külön
előadást is igényelhetne.
Berta Miklós, atomfizikus, a győri Széchenyi Egyetem tanára egy konkrét lehetőséget vázolt fel azon jelenlévők számára, akik az interaktív tananyagok készítésében érdekeltek. Leírásában példákkal
szemléltette, miképpen lehetséges egyszerű, mindannyiunk által használt dokumentumokból interaktív tananyagot varázsolni. Berta ezen felül kiemelte, mint a
középiskola egykori diákja, büszke annak
sikereire, melyek az intézményt méltán
megilletik, hiszen számára is kellő felkészültséget volt hivatott biztosítani és
mindemellett olyan tudást nyújtott, melyet későbbi munkássága során kamatoztatni tudott.
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A konferencia előadásrészének utolsó
szónoka, aki a szlovák tudományos élet
egyik meghatározó és legjelentősebb
személyisége, Krempaský professzor volt.
Akik a munkásságát ismerik, azok tudják,
hogy előadásait mindig is nagy érdeklődés övezte. Iskolánkban a „Fizikai rekordok a világűrben” című rendkívül érdekfeszítő előadását adta elő, melyben
nagyon gyakran utalt a körülöttünk elterülő világ már-már felfoghatatlan tulajdonságaira. Egyszerű és humoros példák
segítségével próbálta szemléltetni a természet „rekordjait”, melyeket másképp
szinte nem is lehet. A professzor úr több
alkalommal is felhívta a figyelmet, nem
szabad hagyni, hogy diákjaink unatkozzanak a tanórán, érdekessé és izgalmassá
kell tenni azt. Már az előadása előtti beszélgetésen kinyilvánította, hogy az oktatásnak mindig is interaktívnak kell lennie
− utalván a konferencia megnevezésére.
A rendezvény második részében került sor a felkínált nyitott órák bemutatá-

sára. Az iskola tanárai 9 különböző tanórán mutatták be, mily módon képzelik
el az interaktív oktatást. A gyakorlati példákon bemutatott módszerek elnyerték
a szakmai közönség elismerését is, de
ami még fontosabb, lehetőséget nyújtottak olyan diskurzus megkezdésére,
amely minden résztvevő számára nagyon hasznos lehet. A kölcsönös tapasztalatcsere és a meghívott pedagógusok
észrevételei is segítik majd a törekvést
egy még jobb rendszer kialakításához. A
konferenciának ugyanis nem titkolt célja
volt az érdembeli kommunikáció megkezdése alap- és középiskolák közt, természetesen a főiskolai (egyetemi) oktatási szintet sem kihagyva.
A konferenciát igen sikeresnek könyvelhették el a szervezők. Ennek bizonyítékául szolgálnak a különböző fórumokról érkező visszajelzések is. A megkezdett munkát és törekvéseket nem félbehagyva, az interaktivitás irányába elmozdulva, ugyanakkor a régmúlt tapasztala-

taitól nem eltávolodva, hanem inkább belőlük táplálkozva igyekszik a szakközépiskola egy még kifinomultabb stratégiát
megalkotni. Az interaktív oktatás, mely
már-már névjegyünké vált, egyre több követőt talál magának, gazdagítva ezzel az
iskolán folyó minőségi oktatás háztárát,
mely hozzájárul az elsajátított készségek
megerősítésével és a megszerzett tudással együtt „használható érettségit” biztosítani diákjainknak. A tanórai (és azon
kívüli) interaktivitás és együttműködés
ugyanakkor olyan lehetőségeket tár fel,
melyek képesek az individualitást elfogadni, a kreativitást támogatni és a személyiségfejlődést oly irányba elmozdítani,
amely a választott szakterületen való sikerességet hivatott biztosítani. Reméljük,
a közeljövőben sikerül majd − akár egy
hasonló esemény keretein belül − ismét
vendégül látni az egyes iskolák képviselőit
és tartalmas időtöltéssel hozzájárulni a kívánt szakmai fejlődéshez.
Beták Norbert

A hagyományokhoz híven
Pedagógusnapi ünnepség a Jókai Mór Alapiskolában

„Hol a boldogság mostanában?” (Petőfi Sándor)
Régóta ígérem, hogy megírom. És régóta nyomja a lelkemet,
hogy az ígéretem csak ígéret maradt. Nem szeretem a csak ígérgető, de az ígéretüket be nem tartó embereket. Most megparancsoltam magamnak: fogj tollat, és írj!
Mint minden évben, amióta nyugállományban vagyok,
most is jött az ízlésesen kivitelezett meghívólap, rajta a következő kedves invitálás: „Kedves kollégánk! A Jókai Mór Alapiskola Szakszervezetének vezetősége tisztelettel meghív a 2014.
március 28-án, 17.00-kor kezdődő pedagógusnapi ünnepségére az iskola aulájába. Kérjük, jelezd, ha részt kívánsz venni
rendezvényünkön. Mindenkit szeretettel várunk!” És mi, a régiek örömmel megyünk. Általában csak azok hiányoznak, akik
egészségi okokból kényszerülnek a távolmaradásra. Megyünk,
mert összetartó tantestület voltunk, és ma is örülünk, ha találkozhatunk. Megyünk, mert a pedagógusnapi rendezvények
minden mozzanatából érezzük, hogy az „ifjak” valóban szeretettel várnak bennünket. Az idén is ez sugárzott már abból is,
ahogy az ügyes kezek az – ormótlan vaskonstrukció – öltözők
helyén létesített aulát ünnepi díszbe öltöztették, de az ünneplőbe öltözött ifjú kollégák kedves mosolyából is. És a szereplésre váró gyerkőcök zsibongásából is az volt érzékelhető, hogy
itt, ma valóban szeretettel várnak bennünket. De ifjú kollégáink
hagyományokhoz való ragaszkodása, az – elmaradhatatlan, a
mindmáig csak „tiszta forrásból” merítő – ünnepi műsorok készítése is az irántunk való tisztelet és szeretet megnyilvánulása.

A szakszervezet nevében Cséplő Viktória szólt a megjelentekhez kedvesen, szépen. Majd a legkisebbek, az első osztályosok mondták el, őszinte gyermeki bájjal, drága anyanyelvünket szépen beszélve: mikor és miért nem szeretnek vagy
szeretnek iskolába járni, énekeltek és táncoltak. A nagyon színvonalas, hangulatos műsoruk a felkészítők, Skuta Szilvia és
Vicencz Andrea értő és lelkes munkáját dicséri. De Juhász
Mónika tanárnő kilencedikesei is kitettek magukért: palotás
táncuk szívet-lelket gyönyörködtető volt. A gyermekek műsorát követően Mátyás Katalin, az iskola igazgatónője mondott gondolat- és érzelemgazdag köszöntőt, megköszönte kollégái lelkiismeretes munkáját, majd kerek születésnapjuk alkalmából külön gratulált és méltatta eredményes tevékenységét az
iskola pedagógusának, Jókai Évának és Takács Adriannának, az
iskola titkárnőjének.
Ezt követően, a gazdagon terített asztalok mellett egyre
hangosabb lett a „zsongás”, a vidám beszélgetés, egyre gyakoribb a fel-felröppenő kacaj. Látva az örömtől sugárzó arcokat,
Petőfi sorai jutottak eszembe: „Hol a boldogság mostanában?”
Ezúton is köszönetet mondunk a meghívásért, a szeretetteljes fogadtatásért, és mind az iskola vezetőinek, mind a
kedves ifjú kollégáknak munkájukhoz sok sikert kívánunk!.
Stirber Lajos
a Jókai Mór Alapiskola ny. pedagógusa
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Táblagépek az oktatásban
Forradalmi újítás és jövőkép az egyházi gimnáziumban

Már nemcsak külföldön, hanem Szlovákiában is egyre több középiskola, sőt alapiskola és óvoda szánta el magát a különféle
táblagépek és laptopok tömeges beszerzésére, mely kétségkívül előrevetíti a könyvek,
füzetek, papír és toll nélküli jövőt, az iskolák
széleskörű felszerelését a legmodernebb digitális eszközökkel. Ennek a digitalizálási folyamatnak napjainkban nagyon sok lelkes támogatója van, de talán ugyanannyi kétkedő
ember figyeli, milyen irányba fejlődik a világ.
A 2013/14-es tanévben az Ipolysági
Fegyverneki Ferenc Egyházi Gimnázium
első osztályában, a szlovákiai magyar iskolák közül elsőként vezették be ezt a forradalmi újítást. Ennek köszönhetően az új
osztály minden diákja egy valóban 21. századi korszerű eszközt, iPad táblagépet kapott az iskolától, melyet négy éven keresztül
használhat. Természetesen, ez nem volt en�nyire egyszerű és egyértelmű, a lépést hos�szas mérlegelés, számolás, szakemberekkel
való egyeztetés, gyakorlati bemutatók sora
előzte meg. Pálffy Dezsőt, az iskola igazgatóját olyan embernek ismeri környezete, aki
amellett, hogy híve a technikai újításoknak,
az iskola érdekében mer határozott és merész döntéseket hozni. Az alapötlet a Sel-

mecbányai Katolikus Gimnázium igazgatójával való szoros együttműködés hatására
született.
Miután a pedagógusok, a szülők és az iskolatanács is támogatta az ötletet, tavaly elindulhatott a konkrét tervezés – magyarországi oktatók jöttek bemutatni az eszközben
rejlő szinte korlátlan lehetőségeket. Az első
iPadeket azok a tanárok kapták meg, akik az
idei tanévben a kiválasztott első osztályban
tanítanak. Nyáron a szükséges tankönyvek
digitalizálása folyt, mely lehetővé tette, hogy
a táblagépen kívül ne kelljen könyveket hordani az iskolába. Természetesen, az eszköz a
füzetet és a tollat nem pótolja, de az iskolai
munkát jelentősen meggyorsítja, a tanórák
érdekesebbek, látványosabbak, „pergőbbek”
lesznek, hiszen egy osztályterem teljes felszereléséhez internet-hozzáférés és vetítő is tartozik. Az iPad-ek laikus szemmel nézve, tulajdonképpen a néhány éve divatba jövő, és
borsos áron értékesített interaktív táblák lekicsinyített, jóval könnyebben használható,
több lehetőséget rejtő változatai.
Szeptemberben minden elsős diák
kézhez kapta az oktatóprogramokkal, a
szükséges tankönyvekkel, e-könyvekkel illetve ezek letöltéséhez szükséges appliká-

ciókkal felszerelt Apple iPad 2-ket. A lelkesedés hatalmas volt, a fiatalok a modern
eszköz kezelését nagyon gyorsan elsajátították. Az azóta eltelt rövid idő, persze,
még nem elég arra, hogy mérhető eredmények legyenek, de a feltételek biztosítottak
hozzá – a többi a diákokon és a pedagógusokon múlik.
Egy sikeres, mintegy 176 ezer eurós, európai uniós pályázatnak köszönhetően,
melyben Szlovákia 300 iskolája nyert pozitív
elbírálást, a további osztályok modern eszközökkel való felszerelése is biztosítottnak
látszik. Jövőre nemcsak egy osztály, hanem
a gimnázium minden diákja és pedagógusa
használhatja majd az eszközt a korszerűen
felszerelt tantermekben, illetve a felújított
és didaktikai eszközökkel megfelelően ellátott nyelvi és természettudományi szaktantermekben.
A folyamatos használatnak
köszönhetően minden órán lehetőség nyílik
a világ vizuális megismerésére, így a tanulás
élménnyé válik. A diákok könnyebben rájönnek a tantárgyak közti összefüggésekre.
Tudvalévő, hogy az iskola valódi, modern
pedagógiai felfogású szerepe abban rejlik,
hogy felkeltse a diákok érdeklődését az ismeretlen megismerése iránt, gondolatokat
ébresszen – tanulás közben kérdések merüljenek fel, melyekre szüntelenül keresnünk
kell a választ – és nem utolsó sorban, fejlessze a kreativitást. Ha mindez megfelelő
arányban van jelen az oktatásban, akkor a
sok adathalmaz a helyére kerül, az összefüggések letisztulnak.
Az iPad segítségével minden tantárgy,
de főként a természettudományi tantárgyak
oktatása egyszerűbbé, érdekfeszítőbbé válik.
A diákok számára könnyebben elsajátíthatóak a nehezen érthető tananyagok. A 3D-s
fényképek és az animációk lehetővé teszik a
fizikai-kémiai folyamatok megértését, melyeket saját gépükön a diákok akár otthon
is kipróbálhatnak. Biológia órán betekintést
nyerhetnek pl. az emberi test mélységeibe,
láthatják az egyes szervek működését, a
szervrendszerek összetételét. Pillanatok alatt
elindíthatók – többek között – az olyan kísérleteket bemutató videók is, melyek elvégzésére időhiány miatt nem kerülhetne sor a
tanítási órán. Látványosan felhasználható a
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történelemórákon, hiszen múltunk megértését, az egyes korok bemutatását, művészeti irányzatait színes bemutatók segítik.
Nagyon hasznosnak mutatkozik a földrajzórán is, ahol naprakész térképekkel, képekkel
és adatokkal lehet dolgozni. Az idegen nyelv
tanítását a táblagépen lévő szótárprogram
segíti, különböző rövid videó-bejátszások,
majd a látottak elmondása, szituációs gyakorlatok segítik az adott nyelven való kommunikációt.
Bízunk benne, hogy minél többen felismerik ennek a nagyszerű oktatási segédeszköznek szinte korlátlan lehetőségeit, diákjaink pedig még felkészültebben, s egyben
nagyobb esélyekkel választhatják azokat a
főiskolákat és egyetemeket, melyekre adottságaik és szorgalmuk feltételezi őket.
Bukor Erzsébet

Sikeresen szerepeltek a Selye János Gimnázium diákjai
a XXIII. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen
Március 12–16. között Csíkszeredán került megrendezése a
XXIII. Nemzetközi Magyar Matematikaverseny. A komáromi
Selye János Gimnáziumból idén 11 diák mérettette meg magát.
Az ötnapos eseményen a szervezők gazdag kulturális programmal (előadásokkal, kirándulással, koncertekkel, színházi
előadással, filmvetítéssel és különböző sportolási lehetőségekkel) várták a délvidéki, az erdélyi, a kárpátaljai és a magyarországi diákokat. A rendezvények többségének a Csíkszeredai
Márton Áron Gimnázium és a Sapientia EMTE épülete adott
otthont.
A négyórás versenyre március 14-én, pénteken került
sor, melyen a Selye János Gimnázium diákjai kiváló eredményeket értek el. A gimnáziumot Csenger Géza, Izsóf Ottó,
Pivoda Tamás, Rancsó Márk, Kotiers Mihály, Varga Tamás,
Szabó Andrea, Bukovszky Gergely, Bugár Dávid, Šárai Tomáš
és Markó Ádám képviselte.
A versenyen részt vevő tanulók három, több helyszínből álló
kirándulási útvonal közül választhattak. A komáromi diákok a
verseny másnapján Románia legkisebb városát, a 19. század közepén alapított gyógyfürdőjéről híres Tusnádfürdőt látogatták
meg. A túra a Csomád-hegység kráterében, a kb. tízezer évvel

ezelőtt kialakult Szent Anna-tónál folytatódott. A kirándulás
végül Nyergestetőn, az 1849-es székelyföldi szabadságharc egyik
utolsó helyszínén végződött, ahol napjainkban is megtalálható
az 1879-ben, a csatában elhunytak emlékére állított emlékoszlop.
A délután folyamán a rendezvény mintegy 300 versenyzője részt
vett a március 15-i megemlékezésen, Csíkszeredán.
A gimnázium legsikeresebb diákja Csenger Géza lett, aki a
9. osztályosok versenyében második díjban részesült, valamint
a délvidéki, felvidéki és kárpátaljai régió legeredményesebb diákjának járó különdíjat is átvehette. Szintén ebben a kategóriában harmadik díjban részesült Izsóf Ottó. Dicséretben részesült továbbá Pivoda Tamás (9. osztály), valamint Bugár Dávid
(11. osztály). A diákokat Fonód Tibor (9. osztály), Kalácska
József (10. osztály), Horváth Katalin (11. osztály) és Keszegh
István (12. osztály) készítette fel.
A számos kiváló program szakmailag és emberileg is közelebb hozta a rendezvényen részt vevő diákokat és kísérőiket. A
XXIII. Nemzetközi Magyar Matematikaverseny számtalan élménnyel és új szakmai ismeretekkel gyarapította a matematika
iránt érdeklődő versenyzőket.
Horváth Katalin
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A szakmám egyben
Ahhoz, hogy valaki módszertant
oktasson tanárjelölteknek egyetemen,
nem elég, ha jól ismeri a különböző
fokú és típusú iskolák tantárgy-pedagógiáját, elengedhetetlen, hogy legyen
a nevelés-oktatásban szerzett kellő
gyakorlata is. Meg persze, emberismerete, különben hamar hiteltelenné
válik a diákjai előtt. Beszélgetőtársam
a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem
fiatal adjunktusa, Petres Csizmadia
Gabriella, a következőképpen kezdi
mondanivalóját:

- Gyerekkoromban minden szabadidős tevékenységem az oktatói-nevelői
munkásság köré rendeződött, így a cserkészség, gyermek-polgármesterkedés és
kántorság természetes velejárójaként alakult ki bennem a pedagógia iránti elköteleződés. Tanári pályám kezdetén ez az elhivatottság-érzet párosult azzal a – frázisszerű, de számomra eufórikus – felismeréssel, hogy a tanítási folyamat akkor teljesedik ki igazán, ha a tanítási órákat minél
szélesebb kínálatú szakköri és felkészítői
munkával, a formális oktatási keretekből
kilépő személyre szabott foglalkozásokkal
gazdagítjuk. Szerencsém volt/van a diákjaimmal kapcsolatban, mert partnernek
mutatkoznak a tanórán kívüli tevékenységekben, legyen az irodalmi kör, színjátszó kör, újságszerkesztés, szavalás vagy
projekttevékenység. Az ő pozitív hozzáállásuk, tenni akarásuk döbbentett rá, hogy
az élményszerű, ugyanakkor célirányos
oktatói tevékenységhez nem elég az intenzív jelenlét és lelkesedés, hanem folyamatos szaktárgyi és módszertani ismeretbővítésre van szükség. Így kerültem
az irodalomtanítás módszertanát oktató
doktori iskolába, Nyitrára.
- Előtte azonban tanítottál közép- és
alapiskolában is. Sőt, szinte folyamatosan többféle korosztályokkal foglalkoztál egyszerre. Nem okozott ez nehézséget?
- Hat évig, 2002 és 2008 között dolgoztam az alsóbodoki magán-szakközépiskolában magyartanárként és hitoktatóként, majd öt éven át a hidaskürti alapiskola magyartanáraként tevékenykedtem.
Középiskolás tanárkodásom idején szü-

lőfalumban, Hidaskürtön alapiskolás lányoknak vezettem egyházi énekkart, az
alapiskolában töltött tanári éveim alatt
pedig doktori tanulmányokat folytattam,
ami órakötelezettséggel is járt. Az alap- és
középiskolás korcsoportok összeegyeztetése zökkenőmentesen zajlott, hiszen
térben és időben jól elhatárolódtak a foglalkozások egymástól. A gyermek- és felnőttoktatás már intenzívebb összehangolást igényelt, hiszen eltérő nyelvhasználatot és elmélyülési síkot igényelt a két intézmény, de valójában élveztem a kihívást.
Nem hiszem, hogy a korosztályok közti
eltérésnek problémát kellene okoznia –

mindegyik csoporthoz nyitottsággal, odafigyeléssel próbáltam meg közelíteni. A
kommunikáció kialakításának az a legalapvetőbb feltétele, hogy tisztelettel bánjunk a másikkal, és őszintén odafigyeljünk
rá, ne csak imitáljuk a figyelmet. Tapasztalatom szerint ezt a másik fél megérzi és
meghálálja. Ilyesmiken nagyon sok múlik.
- Ha jól tudom, kántor is vagy a
hidaskürti és vízkeleti katolikus templomban.
- Igen, épp az idén mondhatom ki azt
a jól hangzó mondatot, hogy életem felét
kántorkodással töltöttem. Gimnazista
voltam, amikor a helyi egyházközösség
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a hobbim is
kántor nélkül maradt, és mivel tanultam
néhány évet zongorázni, jobb híján engem
kértek fel erre a pozícióra. Sokat köszönhetek a kántorságnak, nemcsak az egyházzenébe, a gregoriánba szerettem bele, de a
hétköznapi szentmisék intimitása vezetett
el a hitoktatás választásához.
- Ha beletekint az ember az életrajzi
adataidba, szinte megdöbben, hogy fiatal létedre több díjjal is jutalmazták a
munkásságodat, s ezek többségét rendezői – ha úgy tetszik, drámapedagógiai – munkásságodért kaptad.
- Egyetemistaként, a nyitrai diákszínjátszó csoportban (NYEKK) megszerettem a színházat, megtapasztaltam a
színjátszás felszabadító erejét, ezért tanárként természetesnek véltem a színjátszó
csoport alakítását. Mára kikristályosodott
előttem, hogy a drámapedagógiát mint
irodalomtanítási eszközt tudom megfelelően alkalmazni és kamatoztatni. Középiskolás színjátszóim, a MÖSZ, és utódaik, a SZÖSZ közössége valóban az önismeret és a másik megismerésének szándékából táplálkozott, és talán ennek az
egymásra figyelésnek lettek az eredményei az elismerések. Úgy gondolom, a diákokkal való foglalkozásnak az a célja,
hogy az ő személyes érdekükben a lehető
legtöbbet megpróbáljuk kihozni belőlük
és segítsük az én-fejlődésüket – és ennek
időnként természetes velejárója, „mellékterméke” egy-egy versenyen szerzett elismerés. Vannak, akik fordított logikával
dolgoznak: fő céljuk a különböző versenyek megnyerése, díjak begyűjtése, ami
időnként képességfejlesztéssel is társul (de
többnyire foglalkozás helyett csak „idomítanak”).
- Van egy, már-már a kihalás szélére
sodródott latin eredetű szavunk, a tútor.
Valamikor főleg azt jelentette, gyám. Ma
a pedagógiában angol mintára más értelmet kapott, tán úgy lehetne magyarra
fordítani, szellemi vagy tanulmányi vezető. Ez is a vállalt szerepeidnek egyike.
- A tutorális képzések a tudományos
munka iránti érdeklődésemhez kapcsolódnak. Elsőéves egyetemistaként rácsodálkoztam az értelmezés művészetére, elvarázsolt az interpretáció tevékenysége,
a szövegek világának feltárási lehetősége.
Minden érdekelt, ami ehhez kapcsolódott,

így sodródtam a Selye János Kollégiumba,
majd doktoranduszként a Collegium Talentum láthatatlan kollégiumba. Ezek a
kollégiumok személyre szabott képzést
biztosítanak a diákjaiknak, így lehetőségem nyílt még inkább elmélyülni az irodalomtudományban. Tútoraim a későbbi
doktori témavezetőim voltak, Benyovszky
Krisztián és Z. Varga Zoltán.
- Hadd kérdezzem meg, tanítóid,
tanáraid és kollégáid közül kitől mit
kaptál útravalóul!
- Szerettem iskolába járni, így szinte
mindegyik tanáromhoz fűz valamilyen
szép emlék. A középiskolás zenei ízlésemre nagy hatással volt Varga Denisza
kórusvezetése és Bartók-versenyre való
felkészítése, a vallási ismereteim elmélyítéséhez pedig Pifkó Erzsébet Biblia-körei
vezettek. A magyar nyelvvel és irodalommal kapcsolatos szemléletmódomat
a nyitrai Magyar Nyelv- és Irodalomtudomány Intézete tanárai, mostani kollégáim határozták meg. Benyovszky Krisztián volt a példaképem – nála írtam a
TDK-dolgozataimat, a szakdolgozatomat,
majd a doktori értekezésemet is. Nagy
hatással volt rám Sándor Anna és Bárczi
Zsófia is, akik tudásukkal és rálátásukkal,
ugyanakkor emberségességükkel mintát
kínáltak számomra. Doktoranduszi éveim
alatt akadt még egy mesterem – Z. Varga
Zoltán, a másik konzulensem, akivel
órákig szenvedélyes beszélgetéseket folytathattam az önéletírói szövegtípusokról.
Rajtuk kívül még két nagy tanáregyéniséget tartok példaképemnek, bár sosem
tanítottak engem – Pék Éva néni, a szomszédos Vízkelet községben élő, igazi
fáklya-típusú magyartanár, és N. Tóth
Anikó, az empátiában, kreativitásban és
derűben utolérhetetlen, fáradhatatlan kollégám és barátom.
- A felsoroltakon kívül még kik
adnak lelkierőt a nagy odaadással és lendülettel végzett, ugyancsak szerteágazó
munkádhoz?
- Csak néhány éve ébredtem rá, hogy
a közösségi tevékenység „belső kényszere” családi örökség. Ükapám kántortanító volt, dédapám falusi színjátszó kört
vezetett, nagyapám Csemadok-elnökként tevékenykedett. Mintha ők, akiket
személyesen nem ismerhettem, mind ta-

lálkoztak volna bennem anélkül, hogy
ennek tudatában lettem volna. Férjem valódi szellemi társ, mindenben a segítségemre van. Édesanyám szenvedélyes hivatásszeretetét és munkamorálját, édesapám
fanyar humorát, nővérem precizitását és
közvetlenségét csendesen, állandóan magamban hordozom.
- A tanításon kívül tanulmányírói és
publicisztikai tevékenységet is folytatsz.
- Szerencsésnek mondhatom magam,
mivel a szakmám egyben a hobbim is: olvasás, kreatív szövegértelmezés és tanítás.
Tavaly, azaz 2013 szeptemberétől a Katedra folyóirattal is egymásra találtunk – a
lapszerkesztés a tanári identitásomat teljesíti ki, hiszen olyan szövegekkel kívánom
feldúsítani a lapot, amelyek a gyakorló pedagógiával szoros kapcsolatban vannak,
tudománynépszerűsítéssel vagy módszertannal foglalkoznak. A nyelvvel végzett
munkával, a szövegszerkesztési eljárások
lassankénti elsajátításával önmagam stílusát is csiszolom, amire magyartanárként
nagy szükségem van.
Adjunktusi beosztásomnak természetes velejárója, hogy a tanítás mellett kutatói tevékenységet is magamra vállaljak.
Három területtel foglalkozom: irodalomelmélettel (önéletírás), gyermekirodalommal
(modern mese) és az irodalomtanítás módszertanával (szöveg- és befogadó-központú
értelmezések). Lehet, hogy első ránézésre
ezek egymástól távol eső szakterületeknek
tűnnek, de valójában inspirálóan egymásba
ágyazódnak. A Személyes (az) irodalom
című könyvemben egy olvasáspedagógiai
projektet mutatok be, ahol élménypedagógiai módszerek segítségével sikerült „olvasásra bírnom” különböző képességű kamaszdiákokat. És itt lép képbe a harmadik
szakterület, a gyermekirodalom. Úgy gondolom, a közoktatásban a gyermekirodalmi műveknek nagyobb terepet kellene
biztosítani – alapiskolások számára kizárólag gyermek- és ifjúsági irodalmat tanítanék. A befogadókhoz igazított szövegválasztás, biztos elméleti tudás (írói, életrajzi adatok elsajátítása helyett szövegértelmezésre való ösztönzés) és megfelelő módszertan talán hatékonyabbá tudná tenni az
irodalomoktatást.
Csicsay Alajos
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Tudományos Diákköri

Konferencia Nyitrán

A tehetséggondozás nemcsak a közoktatás különböző szintjeit kíséri végig, hanem
folytatódik a felsőoktatásban is. Elsődleges
fóruma a Tudományos Diákköri konferencia,
ahol az egyetemi hallgatók szakmai felkészültségükről és vitakészségükről adnak számot
önálló kutatásaik bemutatásán keresztül. A
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Középeurópai Tanulmányok Kara minden évben
megrendezi a tudományos diákköri tevékenység bemutatására, értékelésére szolgáló
Tudományos Diákköri Konferenciát. A konferencia célja, hogy a kar hallgatói közös fórumon adják elő önálló kutatási eredményeiket. A legkiemelkedőbb pályamunkák a konferencia egyes bírálóbizottságainak ajánlása
által vehetnek részt a Felvidéki és az Országos
Tudományos Diákköri Konferencián.
2014. április 16-án került sor az idei kari
TDK-ra. A hallgatók 25 dolgozatot mutattak
be a magyar nyelvtudományi, a magyar irodalomtudományi, a regionális idegenforgalmi, a természettudományi és pedagógiai
szekcióban, valamint az areális tanulmányok
szekciójában. A konferencia szakmai színvonalát növelte, hogy az egyes szekciók elnöki
posztját neves szaktekintélyek töltötték be.
Kálmán C. György, az MTA Irodalomtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, egyetemi tanár a magyar irodalomtudományi szekcióban, Cs. Nagy Lajos, egyetemi docens, a pozsonyi Comenius Egyetem
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének ven-

dégtanára a magyar nyelvtudományi szekcióban, valamint Juhász György, a Selye János
Egyetem tudományért felelős rektorhelyettese a természettudományi és pedagógiai
szekcióban elnökölt. A konferencia vendégül
látta a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula
Karának küldöttségét is Szekszárdról, akik az
ottani kari TDK legjobb előadásait hozták el.
A rendezvényt a Nemzeti Tehetség
Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet támogatta. A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok
Kara a TDK-n bemutatott dolgozatok rövidített változatát önálló tanulmánykötetben jelenteti meg.
A továbbiakban a rendezvény résztvevőinek véleményeit olvashatjuk.
Szabó Marietta, az irodalmi zsűri ötödéves diáktagja, többszörös TDK-író:
Idén az a nagy megtiszteltetés ért, hogy
nem előadóként léphettem a pódiumra a Tudományos Diákköri Konferencia irodalmi szekciójában, hanem egy háromtagú bizottság
zsűritagjaként, külső perspektívából szemlélhettem a hallgatók munkájának, kutatásainak
gyümölcsét. A TDK megmérettetése egy kiváló alkalom, hogy az ember tudományos kutatást végezhessen, hogy mélyebbre beleássa
magát egy számára kedvenc témába, kibővíts szaktudását, majd pedig egy szakmai bi-

zottság előtt prezentáció formájában is ös�szegezze kutatási eredményeit. Véleményem
szerint ez a konferencia olyan kompetenciákat
fejleszt – magabiztosságra és önfegyelemre
tanít, javítja a nyelvi repertoárt, az előadói és
önkifejező-képességet –, melyre nemcsak pedagógusoknak van szüksége, hanem a mai
rohanó, nagy elvárású, maximalista világban
szinte mindenkinek.
De milyen érzés az asztal másik végén
ülni? Izgalmas és egyben felelősségteljes feladat, hiszen a rengeteg minőségi produkció
közül, különböző kritériumok alapján akarva
akaratlanul is sorrendet kell felállítani. Külön
öröm volt számomra, hogy olyan szakavatott zsűritársakkal dolgozhattam együtt, mint
Kálmán C. György professzor úr és Fazekas
Andrea, kárpátaljai doktorandusz.
A rendezvény előtti napokban alkalmunk
nyílt átolvasni a hallgatók dolgozatait, hogy
egyfajta átfogó képet kapjunk az adott munkákról, témákról. Minden egyes munkánál,
amit a kezembe fogtam, hatalmas kíváncsiság
és izgalom fogott el, s alig vártam, hogy beleássam magamat a munkába. A konferencia
napján is meggyőződtem arról, hogy minden
egyes hallgató tudása és képességei legjavát
hozta a felszínre, tanúbizonyságot téve arról,
hogy szabadidejüket nem sajnálva, sok energiát fektettek munkájukba.
A hét munkát talán legkifejezőbben hét
különböző színfolttal lehetne jellemezni, melyek a műfaji gazdagság tág spektrumán helyezkednek el. Rendkívül sokszínű, érdekfeszítő előadásokat hallhattunk az ókori görög
erotikus irodalom kortárs magyar irodalomra
tett hatásairól, belekóstolhattunk a roma etnikum születéssel kapcsolatos hiedelemvilágába, majd egy fantasztikus kéméndi népmesekinccsel gazdagodtunk. Az ezt követő
előadás górcső alá vette, miként bukkan fel
a híres nyomozó, Sherlock Holmes András
Sándor Gyilkosság Alaszkában c. izgalmas regényében, majd megtudhattuk, a félelem
motívuma milyen narratívaalakító erővel bír
a meseregény műfajában. Ezt követően a futball narratívái kerültek terítékre Mándy Iván
prózájában, s végezetül a Cseh Tamás dalaiban kibontakozó személyes történelem került bemutatására. A felsorolt példák is alátámasztják a műfaji diverzitást, mely valóban nagyon élvezetessé és variábilissá tette
az előadásokat. A zsűri tagjai az egyes előadások után kíváncsiságuknak is eleget tehettek pár kérdés erejéig, melyre kielégítő válaszokat kaphattunk az előadóktól.
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Úgy gondolom, hogy a helyezésektől függetlenül mindenki győztese ennek a megmérettetésnek, hiszen rengeteg tapasztalattal gazdagodhattak mind az előadók – akár
saját kutatási területükön, vagy egymás előadásból táplálkozva – és természetesen
a zsűri tagjai is. Mindenkinek csak ajánlani
tudom, hogy egyetemi évei alatt legalább
egyszer próbálja ki magát, merje felvállalni
ezt a plusz feladatot, egyrészt önfejlesztés,
tapasztalatszerzés céljából, másrészt pedig
egyfajta főpróbaként a záródolgozat, illetve
szakdolgozat megvédésére.
Tóth Gizella, az irodalmi szekció 2. helyezettje:
Az idei tanévben is - immáron harmadik
alkalommal - lehetőségem nyílott arra, hogy
részt vehessek a Közép-európai Tanulmányok Kara által rendezett Tudományos Diákköri Konferencián. Ez a konferencia más volt a
megszokotthoz képest, hiszen egy-egy szekción belül az elnökök külföldi egyetemek tanárai voltak, ezért sokkal erősebbnek és az
eddiginél is színvonalasabbnak tartom az idei
konferenciát, ami (sajnos) már az utolsó volt
az egyetemi pályafutásom alatt. Mindig is
szerettem TDK-ra járni, hiszen az ember rengeteg szakmai tapasztalattal gazdagodik,
amire a következő kutatását, szakdolgozatát
építeni tudja. Éppen ezért már egy évvel ezelőtt lázasan vártam az idei konferenciát, hiszen elhatároztam, ha ennyi éven keresztül
TDK-ztam (emellett ott volt még az ETDK és
a FTDK is), az ideit sem hagyhatom ki, így önmagam számára méltóképpen fejezem be az
egyetemi tanulmányaimat. És kellemes meglepetésként ért, mikor a nyitóünnepségen
megtudtam, hogy a bizottság tagjai „külső”
emberek, hiszen így minden versenyző az „ismeretlenségből” tudott megszólalni.
Én arra szeretném biztatni a diáktársaimat, hogy éljenek a lehetőséggel, és kezdjenek bele a TDK-írásba. Személyes tapasztalatból mondhatom, hogy mindig akadt egyegy illető, aki próbált lebeszélni, illetve semmibe vette az elért eredményeimet, „minek
TDK-zol, ezzel nem kapsz titulust” stb. Az
ilyen és effajta megjegyzések nemhogy vis�szatántorítottak volna, hanem egyre nagyobb erőt adtak ahhoz, hogy folytassam,
csináljam, mert nekem nem „csak” titulusra
van szükségem, én többet szeretnék elérni.
Megfizethetetlen az az érzés, mikor egy tanár
elismerő pillantást vet rám egy előadás során,
mikor felkérnek, hogy képviseljem az egyetemet Erdélyben, mikor kinyitom az Utak a
Tudományhoz című köteteket, a szakdolgozatomban saját publikációmra hivatkozhatom,
mikor körülnézek a szobámban, és visszanéznek rám az oklevelek. Ezt az érzést tapasztalni kell. Ezúton szeretném megköszönni a
konzulensem és a többi tanár biztatását és
szakmabeli segítségét is.
Tóth Katalin, a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet doktorandusza, a
nyelvészeti szekció zsűritagja:

A Tudományos Diákköri Konferencia az
egyik legjelentősebb esemény, amely az
egyes karok által megrendezésre kerül. Kivételessége abban rejlik, hogy a jövő tudósai, szakemberei belecsöppenhetnek a tudományos életbe, kóstolgathatják annak rejtelmeit, kihívásait és örömeit. Mindazonáltal
közönség előtt is megmérettetnek, felkínálhatják és eladhatják tudásuk legjavát, tapasztalataikat, ötleteiket, és új lendületet visznek
a kutatásokba.
Bár a konferenciát minden évben siker
övezi, mégis ez évben április 16-át különös
zsongás, örömteli készülődés ölelte körül. Különlegessége részben az volt, hogy más egyetemekről, tudományos akadémiáról meghívott szakemberek elnököltek az egyes szekciók értékelő bizottságában. Olyan neves tudósok tisztelték meg jelenlétükkel a diákok
előadásait, mint Cs. Nagy Lajos, Kálmán C.
György vagy Juhász György tanár urak, valamint a szekszárdi Illyés Gyula Karról érkező
diákelőadók és kísérő tanárok. Az elmúlt
évekhez képest több egyetemista akadt, aki
benevezett a TDK-ra, vállalva a többletmunkát.
A konferencia sikere egyrészt a diákok lelkesedésének és alapos, módszeres felkészültségének köszönhető, másrészt azoknak a lelkiismeretes tanároknak, akik felkészítették a diákokat és előkészítették a nagy eseményt. A
meghívott zsűritagok mindannyian elismerően szóltak az előadások színvonaláról, az előadásmód kiváló minőségéről, s az időkeretek
betartásáról.
Úgy érzem, az idei TDK hozzájárult a Kodály Zoltán által megfogalmazott vágy beteljesítéséhez: „Olyan kevesen vagyunk, hogy a
műveletlenség luxusát nem engedhetjük meg
magunknak.” A díjazottak a Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencián, majd az Országos Tudományos Diákköri Konferencián
képviselik karunkat.
Inczédi Lilla, a nyelvészeti szekció 3. helyezettje:
Az idei TDK kari fordulójára 2014. április
16-án került sor. Jómagam már vettem részt
hasonló versenyen, ugyanis az általános iskolai tanulmányaim során többször is aktívan bekapcsolódtam a TDK kistestvérébe,
a TuDoK-ba, mely általános-, illetve középiskolások számára biztosítja a tudományos
kutatást, és azt, hogy bemutathassák munkáikat egy zsűri előtt is. 2008-ban egészen a
Kárpát-medencei fordulóig jutottam.
Magát a TDK-dolgozatírást nagyon nagy
segítségnek tartom az egyetemi tanulmányaim során. Azért is vágtam bele a munkába
a szoros határidő ellenére, hogy tapasztalatot
gyűjtsek, belekóstolhassak, mit is jelent egy
munkát elkészíteni és megvédeni azt.
Magáról a kari fordulóról nagyon pozitívan tudok nyilatkozni. A kezdés időpontjától érezni lehetett az előadóteremben egy
egyre növekvő, ugyanakkor egészséges izgalmat, ami az összes résztvevőt átjárta. A köszöntő és eligazítás után mindenki elfoglalta
a számára kijelölt termet, és kezdetét vette a

2014-es évi TDK. Személy szerint én nagyon
jól éreztem magam. A saját szekciómban
mindenki nagyon profi módon prezentálta
munkáját és az utána való vitát sem lehetett
igazán vitának nevezni, inkább egészséges
kíváncsiságnak, amely a zsűritagok és hallgatóság kérdéseiben mutatkozott meg. Csupán
egy szomorúsásom volt, hogy a más szekcióhoz tartozó hallgatók prezentációit nem
hallgathattam meg. Bár az ismerősök beszámolói alapján mindenki remekül teljesített.
Nagy öröm volt látni, hogy milyen sok hallgató bekapcsolódott a versenybe nézőként.
A tapasztalatgyűjtés számukra is nagyon
fontos volt, és ki tudja, lehet, hogy jövőre közülük kerülnek ki a kar legügyesebb ifjú kutatói. Később, az ebéd során már sokkal felszabadultabb hangulat alakult ki, nagyon kellemes beszélgetések jöttek létre zsűritagok,
tanárok, versenyzők és hallgatók között.
A délután tartott eredményhirdetést már
nagy izgalommal vártam. Kíváncsi voltam,
a zsűri hogy értékelte a munkámat. Azt hiszem, megérte a kemény munkát, amelyet
belefektettem a dolgozatomba. Végül a harmadik helyen sikerült befejeznem a versenyt,
aminek nagyon örültem, illetve annak is,
hogy a zsűri javasolt a további fordulón való
részvételre.
Balla István, a Pedagógusképző Intézet
vezetője:
Az idei TDK verseny kicsit más volt, mint
az eddigiek. A külső környezetből érkező zsűritag, Juhász György jelenléte nagyobb elismertséget és pártatlanságot biztosított a verseny lebonyolításához. Olyan elismert szakemberről volt szó, aki már nagy tapasztalattal
rendelkezik a szlovákiai felsőoktatási rendszerről, valamint természettudósként és pedagógusként valamennyi TDK-dolgozat témája közel állt hozzá. A bírálóbizottság további tagjai a Pedagógusképző Intézet oktatói – Jurík Tünde docensasszony és Patai
Ilona – voltak.
Az elmúlt évekhez képest az alacsonyabb
versenyzőszámot felvonultató bizottságokat
összevontuk, és mivel a pedagógiai szekcióba tartozó munka is kapcsolatos volt a természettudománnyal, együtt versenyezhettek
a diákok. A nagyobb létszám életszerűbb versenyhelyzetet teremtett az összevont szekcióban, és biztosította a még jobb színvonal kialakítását.
Szeretnék köszönetet mondani mind a
felkészítő tanároknak, mind pedig az ös�szes versenyzőnek. Valóban színvonalas versenyben volt részünk és örömünkre szolgált, hogy a bírálóbizottság tagjai négy versenyzőt javasoltak a Felvidéki TDK-versenyen
való részvételre.
Patai Ilona, a természettudományi és pedagógiai szekció zsűritagja:
A Pedagógusképző Intézet Természettudományi és pedagógiai szekciójában 6 tudományos diákköri dolgozat került bemutatásra. A bizottság a meghallgatás, a témavezetők és az opponensek véleményei alapján
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a következő döntést hozta: első helyezést
Bartal Anita, elsőéves magyar nyelv és irodalom–biológia mesterszakos hallgató kapott, aki munkájában a funkcionális élelmiszerek bemutatásával, azok hatásainak leírásával és a különböző betegségek kialakulásának megelőzésével foglalkozott. A gyakorlati részben saját kérdőíves módszere segítségével feldolgozott kutatási eredményeit prezentálta.
A második helyen Mura Anita, másodéves
tanító mesterszakos hallgatónk végzett. Dolgozatában bemutatta és feldolgozta a szabadidő fogalmát, funkcióit, kialakulásának
folyamatát, továbbá a tanórán kívüli nevelés
tartalmát, módszereit, céljait, funkcióit és intézményeit. Az empirikus részben saját kérdőíves módszer segítségével kapott új eredményeket a szabadidő eltöltésével kapcsolatban. A kutatásban városi és falusi iskolák
pedagógusai és tanulói fejtették ki véleményüket.
A harmadik helyezést Bindics Barnabás,
harmadéves magyar nyelv és irodalom–biológia alapszakos hallgatónk kapta. Munkájában ötvözte a biológia és az entomológia
iránt érzett érdeklődését. Célul tűzte ki, hogy
feltérképezze a zengőlegyek populációit a

Csallóköz kiválasztott területein, számszerűen
kimutatva faj- és egyedszámukat.
Haniczko Anna, doktorandusz hallgató, az
areális tanulmányok szekciójának szervezője:
Az areális tanulmányok szekciójában a
Közép-európai Nyelvek és Kultúrák Intézetének hallgatói mérhették össze tudásukat.
Az idén öt diákunk mutatta be tudományos
munkáját, s bár a tavalyi létszámot tekintve
idén kevesebb volt a jelentkező, szerencsére
ez nem ment a minőség rovására. Az idén
támogatóinknak köszönhetően a szervezőknek lehetőségük nyílt arra, hogy szekciónként a zsűriben karunk oktatói mellett akár
külföldi egyetemeken oktató professzorokat
és adjunktusokat is vendégül lássanak. Így
lett szekciónkban a háromtagú zsűri elnöke
a Nyugat-Csehországi Egyetem Bölcsészkarán működő Germanisztika és Szlavisztika Tanszék oktatója, Petr Kučera tanár úr. A
munkákat továbbá intézetünk oktatói, Irena
Lehocká és Ján Gallik zsűritagok értékelték.
A zsűri különösen örült annak, hogy elsőéves hallgató is szerepelt a versenyben résztvevő diákok között. Az egyes munkák bemutatása után néhány perces beszélgetés vette
kezdetét. Ekkor került sor a munkák részle-

tesebb értékelésére, a dolgozatokat bíráló
oktatók kérdéseinek megválaszolására, valamint a jelenlévő diákok és kollégák is lehetőséget kaptak arra, hogy feltegyék kérdéseiket, véleményezzék az elhangzottakat. A tudományos munkák értékelésénél a zsűrinek
meglehetősen nehéz dolga volt, ugyanis a
résztvevők rendkívül erős mezőnyt alkottak.
Rövid tanácskozás után mégis sikerült kiválasztani az általuk legjobbaknak tartott munkákat. Első helyen Hana Guzmická ötödéves
hallgatónk végzett, másodikként intézetünk
elsőéves hallgatója, Ivana Očenášová szerepelt, a harmadik helyet pedig szintén egy
végzős hallgató, Lucia Auxtová foglalta el. Intézetünk – a Közép-európai Tanulmányok Karának többi intézetéhez és tanszékéhez hasonlóan – ismét bebizonyította, hogy a tehetséggondozás, a hallgatók körében végzett
tudományos tevékenység felkarolása rendkívül fontos. Az areális tanulmányok szekciója
ismét sikeresen zárta az idei konferenciát.
Presinszky Károly főszervező szavaira utalva
még annyit hozzáfűznék, hogy bár nem érhet
el minden résztvevő dobogós helyezést, a
megszerzett tapasztalatok a további tudományos munkára nézve kizárólag a hallgató előnyére válhatnak.

A tankönyvek szakmaisága, módszertani kérdései
Nemzetközi tankönyvkutató szimpózium a Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén
„A kutatás: látni, amit mindenki látott,
és arra gondolni, amit még senki sem gondolt.”
(Szent-Györgyi Albert)
2014. április 25-én, a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző
Karán negyedik alkalommal került megrendezésre A tankönyvek szakmaisága, módszertani kérdései elnevezésű nemzetközi szimpózium, melyen
a különböző hazai és magyarországi egyetemekről és kutatóintézetekből
érkező tanárok, kutatók, szakértők, valamint a Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Doktori Iskola doktoranduszai vettek részt.
A tankönyvkutató konferenciát Lőrincz Julianna, a SJE Tanárképző
Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai
Kutatócsoport vezetője nyitotta meg. Rövid köszöntőjében üdvözölte a
jelenlevőket és ismertette az egyes szekciókat. Idén három szekcióban
folyt a munka. Az elsőben kaptak helyet azok a témák, amelyek általánosan szóltak a tankönyvekről; a második szekcióban az anyanyelvtankönyvekkel kapcsolatos kérdésekről esett szó, a harmadikban pedig az
irodalmi témáké volt a főszerep.
Az első szekció elnöke Lőrincz Julianna volt.
Takács Edit, a budapesti Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó főmunkatársa „Vesszővadász” vagy „menedzser”? A tankönyvszerkesztés
elvi-módszertani kérdései és azok megjelenítései a tankönyvekben címmel
tartotta meg előadását. Részletesen kifejtette gondolatait a tankönyvszerkesztők és lektorok feladatairól, a tankönyvszerkesztés egyes lépéseiről és
a jó tankönyvek kritériumairól. Lanstyák István, a pozsonyi Comenius
Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének tanára Normaszegés és

relevancia. A nyelvmenedzselés-elmélet és a relevanciaelmélet a tankönyvírásban és a tankönyvkutatásban című előadásában a nyelvmenedzseléselméletét, illetve a relevanciaelméletet mutatta be a résztvevőknek. Emellett arról is szólt, hogy ezeket az elméleteket hogyan lehetne a gyakorlatban is hasznosítani. A SJE Modern Filológiai Tanszékének nyugalmazott docense, Kurtán Zsuzsa témája: Metaoperátorok, szakterületek eltérő
szintű tankönyvekben. Az előadásban részletesen szólt a metaoperátorok
feladatairól és a tankönyvekben, valamint a szakkönyvekben betöltött
szerepükről. Vörös Ottó, a SJE Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének
nyugalmazott docensének előadása A szövegmondat tanításának egy lehetősége az alapfokú oktatásban címmel hangzott el. Az előadó főként a
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rendszermondat és a szövegmondat közti elméleti és terminológiai különbséggel foglalkozott. Rámutatott arra is, hogy az említett kérdéseket
a tankönyvekben nem mutatják be kellőképpen, és a hozzájuk kapcsolt
kérdések és feladatok sem megfelelőek. Ennek bizonyítására pozitív ellenpéldákat mutatott be, amelyekkel e tananyag tanulása élvezetesebbé
válhatna. A szekció utolsó előadója Gaál Gabriella, az Eszterházy Károly
Főiskola TKTK Neveléstudományi Tanszékének tanára volt. Előadásának
címe: A gimnáziumok és a szakközépiskolák II. osztálya számára készült
tankönyv pedagógiai elemzése. Az előadó a tankönyvet mint pedagógiai
eszközt vizsgálta három szempontból: az első a tudományos szempont,
a második a tanulásszervezés szempontja, a harmadik pedig a szocializáció kérdése volt.
A konferencia második szekciójának munkája Misad Katalin elnökletével folytatódott.
Simon Szabolcs, a SJE Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének tanára Ideológia a tankönyvekben és a tantervekben című előadásában a
szlovákiai közoktatási reform jelenlegi helyzetével foglalkozott, valamint egy felmérést mutatott be a középiskolás magyar nyelvtankönyvekről. Kutatásában a középiskolai tanulókat kérdezte meg arról, men�nyire vannak megelégedve az általuk használt tankönyvekkel. Ezenkívül
felhívta a figyelmet a szóban forgó tankönyvekben előforduló néhány
„nyelvi babonára”, amelyek könnyen félrevezethetik a tankönyvhasználókat. Szabó Tünde, a SJE Magyar Nyelv és Irodalom Doktori Iskolájának másodéves hallgatója Didaktikai és ideológia-szemléleti változások
a magyar nyelv tankönyvekben című előadásában három tankönyv hangtani, szótani és a mondattani fejezeteit vizsgálta. Ezekben elsősorban a
didaktikai és ideológiai szempontokat elemezte. Misad Katalin, a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének vezetője A kétnyelvűség aspektusának vizsgálata szlovákiai magyar anyanyelvtankönyvekben című előadásában a kétnyelvűség kérdéseit vizsgálta. Bemutatta, hogy mely tankönyvekben érvényesül a kétnyelvűség, és mely
könyvekre jellemző az egynyelvűség. Megfogalmazta továbbá a kétnyelvűségi helyzet természetessé tételének jövőbeni feladatát az oktatásban.
A második szekcióban a továbbiakban két könyvbemutatóra került
sor. A Tanulmányok a tankönyvkutatás feladatairól, módszereiről című
kötet az első két Tankönyvkutató Szimpózium tanulmányait tartalmazza.
Ez a tanulmánykötet 2014-ben jelent meg a Terra Kiadó gondozásában,
Pozsonyban. A kötetről és magáról a Tankönyvkutató Szimpózium létrejöttéről a konferencia házigazdája, a Variológiai kutatócsoport vezetője, Lőrincz Julianna beszélt. A másik könyv Lőrincz Gábor: A nyelvi
variativitás a szlovákiai magyar anyanyelvtankönyvekben című mono-

gráfia volt. A szintén 2014-ben, az egri EKF Líceum Kiadónál megjelent
monográfiát a szerző, Lőrincz Gábor mutatta be a jelenlevőknek.
A harmadik szekció elnöke Czetter Ibolya, a szombathelyi NyugatMagyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ tanára volt.
A szekció első előadója Liszka József, a SJE Szociológia Tanszékének kutatója, a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai
Központjának igazgatója volt. Előadásának címe: A Kőműves Kelemenné
ballada változatai a magyar tankönyvekben (Tanulságok és problémafelvetés). Előadásában a Kőműves Kelemenné ballada változatait vizsgálta az egyes irodalmi olvasókönyvekben, valamint ezek alapján bemutatta e tankönyvek népköltészettel foglalkozó fejezeteit is. Czetter Ibolya
Márai Sándorról és az író tankönyvbeli szerepéről beszélt előadásában,
amelynek címe: A rekanonizálódó Márai a tankönyvekben volt. Hovanecz
Fruzsina az egri Neumann János Középiskola és Kollégium Egy készülőben levő interaktív „irodalomkönyv” bemutatása c. előadással szerepel.
Az előadó az internet segítségével bemutatta a jelenlevőknek az általa
szerkesztett www.olvasniakarok.hu elnevezésű weboldalt, amely megfelelő segítséget nyújt az interaktív irodalomórákhoz. Bemutatójában rávilágított arra is, hogy miért érdemes ily módon tanítani. A következő
előadó, Kusper Judit, az Eszterházy Károly Főiskola BTK Magyar Irodalomtudományi Tanszékének tanára előadásában a kortárs irodalom kérdéskörével foglalkozott, ahogy ezt jól mutatja előadásának címe is: Kortárs irodalom és kortárs irodalmi nyelv a tankönyvek közvetítésével. A SJE
Magyar Nyelv és Irodalom Doktori Iskola végzős doktorandusza, Kiss
Tímea Ady-versek elemzése a tankönyvekben című előadásában a Lédával
a bálban c. verset elemezte. Előző elemzéseihez hasonlóan, most is az
alakzatok szövegbeli funkciójára, illetve a magyar irodalomtanítás élvezetesebbé tételére helyezte a hangsúlyt.
A szekció előadásainak a sorát a SJE Magyar Nyelv és Irodalom Doktori Iskolájának elsőéves doktorandusza, Vrábel Tünde zárta. Előadásának címe: Szenci Molnár Albert a szlovákiai középiskolás magyar irodalom tankönyvekben. Három tankönyvben vizsgálta meg és hasonlította
össze a Szenci Molnár Albertről szóló tananyagrészt.
A szimpózium zárásaként Lőrincz Julianna megköszönte mindenkinek a részvételt és elmondta a kutatócsoport jövőre vonatkozó terveit.
Reményei szerint újabb tankönyvkutató konferenciák követik majd egymást, illetve ősszel megjelenik egy újabb tanulmánykötet, amely a 3. és a
4. konferencia tanulmányait foglalja magába.
Vrábel Tünde

Tehetséggondozó műhelymunka

a Közép-európai Tanulmányok Karán
Különleges, ám a Közép-európai Tanulmányok Karán lassan rendszeressé váló eseményre került sor 2014. április 28‒30-a között. Plenáris előadásokkal egybekötött élményműhely jellegű foglalkozásokat szervezett a Jedlik Ányos Polgári Társulás középiskolások számára. A háromnapos rendezvénysorozat címe „Tehetséggondozó műhelyek tanulóknak és hallgatóknak“, fő célja
pedig a kreativitás fejlesztése volt, amely célt
különféle elméleti és gyakorlati foglalkozások összekapcsolása segítette.
A rendezvényen a karral szorosan
együttműködő magyar tanítási nyelvű kö-

zépiskolák és gimnáziumok 9-9 tanulója és
egy-egy oktatója vett részt. A résztvevő intézmények a diákcsapatokat vezető tanárokkal a következők voltak: Érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium (Soóky Zoltán),
Dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnázium (Kósa Tímea), Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia (Mészáros Katalin) és az
Ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Alapiskola (Oroszlány
Andrea). További résztvevő volt a budapesti
Eötvös Lóránd Tudományegytem (ELTE)
Tanító- és Óvóképző Karán (TÓK) tanuló 9
tagú hallgatói csapat, akiket Darvay Sarolta,

a Természettudományi Tanszék vezetője és
Hill Katalin, egyetemi adjunktus kísért el.
Mindhárom nap elhangzott egy-egy plenáris előadás. Kárpáti Andrea, a KETK tanára a kreativitás fogalmát hozta közelebb
a hallgatósághoz “Kép, nyelv, zene, természettudomány: közös gyökerek, egymást erősítő hatások“ című előadásában, Hill Katalin
az ELTE TÓK egyetemi adjunktusa másnap
„Kreatív gondolkodás a fenntarthatóbb életmódért“ címmel tartott előadást. A rendezvény zárónapján Mező Ferenc, a Debreceni
Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszé
kének oktatója tartott előadást „Kreatív gon-
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dolkodásra nevelés a természet- és humántudományok segítségével“ címen.
A plenáris előadások után a tanulók
csapatonként 4 különböző témájú, de a
kreatvitással szorosan kapcsolatban álló műhelyfoglalkozáson vettek részt. Szaxon-Szász
János független magyar festőművész, művészetszervező és Dárdai Zsuzsa, művészetkritikus vezették a „Szaxon Poliuniverzuma“
című műhelyfoglalkozást. A második foglalkozást Nagy Lehocky Zsuzsa, a KETK
Pedagógusképző Intézetének oktatója tartotta „Matematikai érdekességek“ címmel.
A harmadik műhelyfoglalkozás felelőse
Lehoťáková Eva, a KETK Pedagógusképző
Intézetének oktatója volt. A foglalkozás címe
„Képzőművészet kicsit másképp“. Az utolsó
műhely témája a „Kreativitás és fenntarthatóság“ volt, megvalósításában és szervezésében pedig Darvay Sarolta és Hill Katalin
az ELTE oktatói vezetésével a fent említett
9 tagú magyarországi hallgatói csapat vett
részt.
A foglakozások közötti szünetek, valamint az étkezések alatt remek lehetőség nyílt
a diákcsapatok megismerkedésére, nagy beszélgetésekre az oktatókkal és egymás között, valamint barátságok kialakítására. Ezen
tevékenység központi rendezvénye az ismerkedési est volt, mely jó hangulatban és baráti légkörben zajlott a nyitrai Zlatá Sviňa Étteremben.
A rendezvény harmadik délelőttjén
Jurík Tünde, a KETK Pedagógusképző Intézetének docense vezetésével emlékezetes tanulmányi kirándulásra került sor a
Malonyai Arborétumba, ahol az érdekes és
ritka növényfajok megtekintése mellett a
hallgatók és a tanulók számos értékes ismerettel bővíthették tudásukat.
A rendezvény megszervezése igényes és
összehangolt feladat volt, melyet a szervezőbizottság (Bene Regina, a KETK Pedagógusképző Intézetének adminisztratív alkalmazottja és Balla István, a KETK Pedagógusképző Intézetének igazgatója) végzett.
Köszönet illeti az Emberi Erőforrások Minisztériumát és a Nemzeti Tehetség Alapot
a rendezvény anyagi támogatásért. Nélkülük
ilyen színvonalú és igényes rendezvényt nem
tudtunk volna lebonyolítani.
Az alábbiakban nézzük, hogyan vélekedtek a résztvevők a rendezvényről: „Kreativitással, élményekkel teli 3 napot tudhatnak
magukénak a diákok. A tanultak az életben
is hasznukra válhatnak”. Ezt a véleményt a
Pázmány Péter Gimnázium csapata fogalmazta meg.
A Dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin
Gimnázium csapatának véleményét Bognár
Zsolt fogalmazta meg: „Körülbelül március
végén jött a hír, hogy lehetőségünk van elmenni Nyitrára valamiféle előadásokra, foglalkozásokra ‒ természetesen iskolaidőben. A

kulcsszó nyilván az „iskolaidőben“ volt, tehát
azonnal rábólintottunk a dologra... Mivel
különböző évfolyamokból származtak csapatunk tagjai, úgy véltük, ezzel a nem túl ös�szeszokott társasággal talán nem is lesz majd
olyan jó buli az egész rendezvénysorozat.
Természetesen, tévedtünk, így utólag már
másképp látjuk és értékeljük az egészet. Jól
indult minden, és legalább olyan jól folytatódott... Elfoglaltuk a szállást, amely teljesen
rendben volt, nem lehetett panaszunk semmire. Csak egy lépésre a foglalkozások színhelyétől, kellemes környezetben. Kényelmes,
tágas szobák, szép fürdőszoba, tv-készülék,
finom, gazdag reggeli és bőséges vacsora.
Minden olyan volt, amilyennek lennie kell...
Összességében tehát mindannyian rendkívül
jól éreztük magunkat, alig akartunk hazajönni, maradtunk volna még egy-két napot“.

A Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia
csapatának a véleménye: „A kreativitásról
és a kreatív emberekről általában mégiscsak a művészek jutnak eszünkbe, így természetesen a képzőművészet sem maradt ki
a programból. Különböző anyagok és technikák felhasználásával alkottak a résztvevők
a 4 elem (tűz, víz, föld, levegő) témájában.
Előtörtek az érzelmek, és még azok is kreatívnak érezhették magukat, akik ez idáig nem
is gondolták, hogy tudnak alkotni, vagy már
nagyon rég tartottak ecsetet a kezükben…
A három napot nem csak az előadások és a
csoportfoglalkozások tették számunkra gazdaggá, hanem az is, hogy új embereket ismerhettünk meg, a diákoknak sikerült bepillantást nyerniük az egyetemi életbe, a kísérő
tanárok pedig kicsit újra visszakerülhettek
az iskolapadba, és nosztalgiázhattak. A szervezésre a profizmus szó a legalkalmasabb,
mert az ellátás, a környezet, a programok is
mind-mind kifogástalanok voltak. Még a di-

ákok között is akadt olyan, aki hangot adott
annak, mennyire örül, hogy a mai rohanó világban vannak még olyan szervezetek, amelyek időt és energiát áldoznak a tehetséges
diákok felkarolására. Bízunk benne, hogy iskolánknak lesz még a jövőben is alkalma hasonló rendezvényen részt vennie”.
Az Ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös
Igazgatóságú Katolikus iskola diákcsapatának a véleménye: „Saxon-Szász János és
Dárdai Zsuzsa élményműhelyében az esztétika és a matematika játékos kavalkádja
fejlesztette alkotókészségünket. A végtelent állította elénk Saxon-Szász János, s ezt
alig néhány négyzetméteren. Mindannyian
lelkes játékosai lettük poliuniverzumának,
s örömmel vettük tudomásul, hogy ez a
kombinatorikai játék már letölthető az
AppStoreból. Az ELTE hallgatói a környezettudatos gondolkodás fontosságára hívták
fel figyelmünket. Vajon mi történik, ha az
üres tejes doboz nem a kukában landol?
Akár pénztárcaként is új életre kelhet, a hulladék ugyanis lehet több, mint elhasznált,
pusztulásra ítélt dolgok halmaza. Nagyon jól
éreztük magunkat! A Malonyai Arborétum
rododendron-parkja, a közös vacsorák és
beszélgetések hozzájárultak lelki feltöltődésünkhöz. Köszönjük a szervezőknek, hogy
lehetőséget teremtettek a tanulásra, a továbbképzésre, az együttműködésre, a csapatmunkára, s nem utolsó sorban szoros baráti
kapcsolatok kialakítására.“
Fazekas Márton, az ELTE TÓK csapata
nevében így jellemezte a rendezvényt: „Mi,
a budapesti csapat a fenntarthatóságra nevelés témájába vezettük be a hallgatóságot.
Négy állomáson fordultak meg a középiskolás diákok: az elsőn tejes dobozból készíthettek pénztárcát, a másodiknál elhasznált
alumínium dobozokból hajtogattak repülőt
és egyéb tárgyakat. Ez a kettő az újrahasznosításra fektette a hangsúlyt, hogy men�nyire sokszínűen lehet felhasználni az eldobott hulladékot. A harmadik állomáson
egy lakás makettjét vázoltuk fel, itt a tanulók ötletelhettek, hogy hogyan takarítanának meg minél több energiát a mindennapokban. A negyedik helyen az üvegházhatásról és a globális felmelegedésről beszélgettünk, interaktív módon, amit egy érdekes,
2050-ben leadott időjárásjelentéssel zártunk.
Összegezve tapasztalatainkat: mind az ellátás, mind a nyitraiak vendégszeretete kifogástalan volt.“
A vélemények az elküldött csapatbeszámolókból származnak. Ugye már bánod,
hogy te nem vettél részt? Sebaj, igyekszünk
megszervezni jövőre is.
Balla István
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Múlt és jövő
Szamák István növénynemesítő
Johann Huizinga maradandó értékű művében, A középkor alkonyában korabeli dokumentumokkal alátámasztva igazolja, hogy a
sötétnek bélyegzett korszak távolról sem volt
olyan, mint amilyennek a későbbi időkben beállították. A győztes ideológiák lényege, hogy
azzal próbálja igazolni legitimitását, alátámasztani fejlettségét, a haladás látszatát, hogy
kígyót-békát kiált, átkosnak bélyegzi az előző
rendszert.
A huszadik század emberének többszörösen is kijutott mindebből: több korszakot élt,
pontosabban szenvedett meg, minden esetben
megpróbálták elhitetni vele, hogy az előzőekben tévúton járt. Ez a hazai magyarság egyik
büszkeségére, Szamák Istvánra is érvényes, aki
a később átkosnak bélyegzett kapitalista rendszerben látta meg a napvilágot, majd az utólag
ugyancsak átkosnak kikiáltott szocialistában
folytatott alkotó tevékenységet. Nem is akármilyet. Erről viszont érdemes őt magát idézni.
Annál is inkább, mivel épp egy korszakhatáron,
az Európai Unióhoz való csatlakozás előestéjén,
2004 tavaszán jelent meg pályájának értékelése
a Galántai Újság hasábjain:
„Miért kezdtem el csak a búzával foglalkozni? Mert korparancs volt. 1970-ben csalódtunk az örök szövetségesünkben, nem segített
rajtunk a nagy búzahiány idején. Akkor született meg a döntés, hogy minden erőnket a saját
búzafajtáink kinemesítésére kell fordítani. Ez
olyannyira sikerült, hogy az akkori Csehszlovákia önellátó lett búzából. Manapság nem
sikkes dolog beszélni róla, de a sokéves nemesítői munkámat az előző rendszer elismerte, és
a sósszigeti Bartalos Menyhért nemesítő kollégával és Duba Gyula íróval egyetemben, Prágában átvettük a Klement Gottwald Érdemrendet. A sósszigeti kollégákkal maximálisan
együttműködtünk, és Rákóczi Lajos, akit nagyon megkedveltem, még a mai napig is ellátogat hozzám. Jól el tudunk diskurálni, de azt
kell megállapítanunk, hogy ez a mostani világ
mintha rosszra fordult volna. Minden csak a
pénzről, az üzletről, a pozícióról szól. Ez elszomorít, de remélem, hogy az Európai Unióban jobb sora lesz Szlovákiának is. Az új Európa előnyeit részben majd az én gyermekeim
látják meg. Ketten kertészmérnöki végzettséget szereztek, egy biológusként diplomázott, egy pedig bölcsészként. Az igazi európai
jövő azonban a tizenegy unokámra vár.”
Azért is fontos e gondolatokat idézni,
mivel egy vérbeli szakember, tudós elme szemével ábrázolják a világot. Aki mindig becsületesen tette a magáét, és az egykori kommu-

nista vezetőről elnevezett kitüntetést, a Kossuth-díj csehszlovákiai megfelelőjét sem a
rendszerhez való hűségéért, hanem korszakos
jelentőségű tudományos tevékenységéért
kapta. Amiért Kanadában, vagy az Egyesült Államokban nemcsak a tenyerükön hordozták
volna, de anyagilag is úgy megszedte volna
magát, hogy a beszélgetésben említett, tucatnyi unokájának is gondtalan élet jutna ki
osztályrészül. Csakhogy mi a világ huzatos, kevéssé lakályos részén élünk.

Szamák István 1920. június 17-én Pozsonyban született, ahol édesapja osztályvezető főorvosként dolgozott. Érettségi vizsgáját
szülővárosában szerezte meg. Úgy tervezte,
hogy tanulmányait Prágában folytatja, viszont
1938-ban már egyértelműen kirajzolódott az
ország szétesésének és a világháború kitörésének réme, így édesapja tanácsára a mosonmagyaróvári mezőgazdasági akadémia hallgatója lett. Itt végezte el tanulmányait 1943-ban.
Első munkahelye a diószegi cukorgyár volt,
ahonnan két évvel később a helyi növénynemesítő állomásra távozott.
A Csallóköztől a Bodrogközig, az aranyszínű búzamezők vidékén – az ország éléskamrájában – aligha akadt a legutóbbi fél évszázadban mezőgazdász, aki ne ismerte volna
Szamák István nevét. Nemcsak tudományos
tevékenysége okán, hanem amiatt is, hogy
ezeken a vidékeken sűrűn megfordult.
A második világháborút követően tevékenyen hozzájárult a kakaslomnici (Nová Lomnica)

növénynemesítő állomás megalapításához,
a kocsóci (Kočovce) állomás működésének felújításához, a bucsányi (Bučany) növénynemesítő beindításához, a Csallóközi Úszoron pedig
egyik megalapítója volt a növénynemesítő állomásnak. Az őszi búza és a tavaszi árpa kísérleti termesztését a közeli gombai, valamint a
tótmegyeri (Palárikovo), holicsi, márkusfalvi
(Markušovce), nagyidai, tornai és véglesi állami
gazdaságokban szervezte meg.
Több mint 5 évtizeden át hű maradt korai
munkahelyéhez,a mátyusföldi Diószeghez tartozó növénynemesítő állomáshoz. Növénynemesítői munkája széles kört átölel: ötfajta őszi
búzát kísérletezett ki, de újfajta zabot, lencsét,
kölest és rozst is adott a mezőgazdászoknak.
Őszi búza fajtái közül a Kossútka, Livia és a
Sana hozta számára a legnagyobb szakmai elismerést.
Igazi közéleti emberként tudományos ismeretterjesztő cikkeket jelentetett meg a
hazai magyar lapok hasábjain, előadásokat
tartott. Fő műve 1989-ben jelent meg Járulékos elemek a búzanemesítés maximális termesztési-minőségi elképzelésének megvalósításában címen.
Részt vett a hazai kórusmozgalomban. Feleségével, Líviával együtt a Vox Humana, majd
a galántai Kodály Zoltán Kórus tagja volt.
Élete párjának tisztelgett azzal, hogy egyik
búzafajtát róla nevezte el.
Szakmai eredményekben és a hazai magyarság kultúrájáért folytatott gazdag tevékenysége 2010. szeptember 25-én, kilencven
éves korában zárult le.
Szamák István minden korban megtette
a magáét. Olyannyira, hogy beváltotta az elérhetetlennek tűnő álmot: az egykori Csehszlovákia –mezőgazdaságilag megművelhető,
aránylag kicsi területének ellenére – az ő búzafajtáinak és a hazai magyar mezőgazdászok
önfeláldozó munkájának köszönhetően önellátóvá vált.
Talán eljön a kor, amikor hálával fognak
emlékezni rá. Remélhetőleg, előbb-utóbb az
is valósággá válik, hogy az ő általa áhított európai csatlakozás semcsak árnyoldalait mutatja felénk – Amikor majd épp az ő búzafajtái révén ismét önellátóak lehetünk mindennapi kenyerünk biztosítása terén. Amikor
a hazai mezőgazdászok nemcsak dicsőséges
múltat tudhatnak magukénak, hanem fényes
jövőben is reménykedhetnek. Akárcsak társaik
a világ napfényesebb országaiban.

Ozogány Ernő
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„Hogyha el nem tévedsz,

mindjárt Bástot éred “

Medvesalja egyik kisiskolája a miénk: az Újbásti Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola és Óvoda.
A 2013/2014-es tanévben a heterogén csoportú óvodánk létszáma jelenleg kilenc, melyben Pál Sarolta és Tóth Gyöngyi óvodapedagógusok végzik oktató-nevelő munkájukat.
Iskolánk tanulóinak létszáma 19. Mihály Valéria az első és harmadik évfolyam, Tóth Mede Tünde pedig a második és negyedik évfolyam osztályfőnöke. Az iskolai klub vezetője Nagy Mónika nevelőnő
ebben a tanítási évben.
Iskolánk nagyon szép környezetben a falu katolikus temploma
mellett helyezkedik el. Iskolánk mottóját Reményik Sándor Templom
és iskola c. versének ismétlődő sorai adták: „Ne hagyjátok a templomot és az iskolát.“
Hogy hol is van Újbást vagy Egyházasbást? Tőzsér Árpád Útbaigazító c. verse szerint
„Ha Almágyból indulsz, menj egyenest délnek,
Hogyha el nem tévedsz, mindjárt Bástot éred.
Óbást s Hidegkút van jobbra s balra tőle,
ha még tovább mégy, hát eljutsz Vecseklőre.
A magyar határtól egy jó bakaraszra
Tajtit leled – s kész az egész Medvesalja.
Az öt kicsiny falu körülöleli Bástot,
Mint a tábortüzet este a cigányok.”
G.Kovács Gyula Egyházasbást története c.kötete szerint
az egyházasbásti iskola már több mint 100 esztendeje működik, valamiféle központi szerepet játszik a Gortva patak környékének településéinél, ugyanis ide járnak iskolába Ajnácskőről, Almágyból és
Dobfenékből is a gyerekek. 1950. szeptember 1-én végre megnyílt
Egyházasbástban is a magyar nyelvű iskola, melyet ekkor 8 éves középiskolának neveztek. Az iskolai tanévet Reisz Gyula nyitotta meg, aki
mint egyedüli tanerő kezdte meg az oktatást az iskolában. Az iskola
felszerelése nagyon szerény volt. Csak egy tanterem állt rendelkezésre.

Könyvek, taneszközök még nem
léteztek, csak úgy, mint tanterv… Ami bútor megtalálható
volt az épületben, az a szlovák
iskola tulajdonát képezte…
A sídi iskolától kaptak kölcsön padokat,
asztalt pedig a helyi nemzeti bizottság biztosított. Igen nehéz körülmények között, de mindenki nagy örömére végre megindulhatott a
magyar nyelvű oktatás. S tart a mai napig. Az ódon falak kicsit felújítva még ott állnak a templom mellett az iskola udvarán. Az oktatás
most egy gyermekotthonnak épített épületben folyik. Racionalizálás
miatt az óvoda is felkerült az épületbe, ahol két óvónő egésznapos
foglalkozást biztosít a gyermekeknek. Jelenleg Vecseklőről jár ide 2 tanuló az iskolába és Óbástból egy gyermek az óvodába. Gömörsídről
2 integrált tanuló tartozik még az iskolánkhoz. Az iskolatörvények állandóan változtatják az iskolák arculatát, ami nem mindig jár előnnyel
sem gyermeknek, sem pedagógusnak, sem pedig szülőnek. Az utolsó
iskolatörvény pedig nagyon rossz hatással van a kisiskolákra, a fenntartó szervre, pedagógusra, gyermekre, szülőre és a nem pedagógiai
alkalmazottakra egyaránt.
Nem könnyű a munka a kisiskolákban, ezt mindenki tudja, de
azt is tudja, hogy annak a kisgyereknek, akinek egészségügyi problémája van, tanulászavarral küzd, esetleg mozgássérült, hallássérült,
hiperaktív stb. vagy a másik véglettel rendelkezik - tehetséges, a
hozzáértő pedagógus lehajlik hozzá, hogy felemelje, felszínre hozza
benne azt, amit a legjobban szeret csinálni. Nap mint nap problémával kell megküzdeni tanítónak, gyermeknek, szülőnek egyaránt a
tanulással, viselkedéssel. Ezért tanulóinkat integráljuk, ha kell, differenciáljuk. A gyermek számára érdekes, értékes iskolai és iskolán kívüli rendezvénybe vonjuk be tanulóinkat, melyekben sikeresebbek a
tanulásnál. Tanulóink nagy része hátrányos környezetből származik.
Szüleik szociális segélyből élnek, nem mindig tudnak segíteni gyermeküknek a tanulásban, főleg a szlovák anyanyelvű szülők. Iskolánk nyitott minden új kezdeményezés előtt szülők és pedagógusok részéről.
Az éves terv összeállításánál mindezeket figyelembe vesszük.
Iskolánk oktatási-nevelési tevékenységének fő célja az olvasási
készség fejlesztése. Sajnos, még nem mindenkinél beszélhetünk
szintek eléréséről, de legalább a legfontosabbról beszélhetünk - az
értő olvasás elsajátításáról a legtöbb gyereknél.
A 2013-2014-es tanév jelentősebb iskolai és iskolán kívüli rendezvényeiről: A tanévet ünnepélyes tanévnyitóval kezdtük, majd a leg-
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akinek könyveiből olvastak fel tanulóink. Az Ördög János ugratása,
Kisértetjárás és Honvágy c. kötetének megszületéséről mesélt az író.
Bekapcsolódtunk a Költészet napja megünneplésébe. József Attilaverseket mondott, énekelt tanító-tanuló egyaránt. Weöres Sándor
verseit illusztrálták az iskolások. Részt vettünk az Ipolyi Arnold Mesemondó Verseny járási fordulóján, Rimaszombatban. Bronzsávosak lettünk, de ez nem a kedvünket vette el, hanem erőt ad, hogy jövőre is
részesei lehessünk a mesélésnek. A tánckör tagjai részt vettek Feleden
az Élet mozgásban c. táncversenyen. A Föld napján kisétáltunk a közeli erdőbe, hogy megnézzük a természet ébredését és beszéltünk az
olyan emberekről, akik a természetben széthajigálják a szemetet és
meggondolatlanul irtják az erdőt. Gyermeknapon sportversenyeket
játszottunk az udvaron, mert az időjárás megtréfált és esős idő miatt
nem mehettünk az erdei kirándulásunkra a Mogyorós-kúthoz. Ellátogatott hozzánk Écsi Gyöngyi és Kovács Marcell, akik bábművészetükkel és zenei tudásukkal kápráztattak el. A produkciót Mede Ferenc támogatta anyagilag. A műsorra meghívtuk a tajti iskola tanulóit és pedagógusait. Iskolánk tanulóit és pedagógusait pedig a tajtiak
hívták meg egy gyermekdalokat éneklő magyarországi énekesnő műsorára. Ünnepélyes keretek között zajlott az óvodába és iskolába való
beiratkozás.
szebb őszi és téli rendezvényünk az újbásti idősek köszöntése volt,
mely már évek óta hagyomány oktatási itézményünkben. Az ajándékok készítése, versek, dalok, táncok tanulása közben felhívjuk figyelmüket az idős emberek iránti szeretetre, tiszteletre. A Mikulás-napi,
karácsonyi programok a tanév legszebb és legmeghatóbb családi ünnepei, mert itt van szinte az egész család a jótékony Miklós püspök
és a kis Jézuska születésnapjának megemlékezésén. A farsangi buli elmaradhatatlan iskolánkon, persze szülők, szakácsnő, konyhafőnöknő
is bele van vonva az érdekesebbnél érdekesebb programok megvalósításába. Horváth Attila szülő térítésmentesen zenél és énekel a mulatós programjainkon. Az olvasási készség fejlesztése a kidolgozott
terv szerint több akcióban valósult meg. Szeptemberben, A nyelvek
világnapján szlovákul, magyarul, angolul verseltünk, meséltünk, énekeltünk az iskolai könyvtárban. Felléptünk a ceredi magyarországi
vers- és prózamondó versenyen, melyen Sonkoly Krisztián első osztályos tanuló 1. helyezést szerzett A palóc és az egri nagytemplom c.
meséjével. Iskolánk tanulói rövid kultúrműsorral felléptek a március
15-i ünnepségen Vecseklőn. Verses-zenés összeállítással köszöntötték
iskolásaink Nők napján nődolgozóinkat, a pedagógusnapon tanítóinkat. Író-olvasó találkozót szerveztünk Farkas Ottó dobfenéki íróval,
Júniusi terveink: a napközisek tánccal készülődnek Simonyiba
június 18-án, Humorfesztivál és tanévzáró buli 24-én, június 27-én
pedig misével egybekötött búcsú az iskolától, Óvodások ballagása, bizonyítványosztás, bizonylatosztás pedagógiai és nem pedagógiai alkalmazottak részére, a fenntartó szerv ünnepélyes búcsúzása az iskolától. Czikora Ágnes polgármester asszony nagy támogatója iskolánknak. Tapasztalatával flexibilisen tudja fenntartani iskolánkat. Ehhez sokéves gyakorlat, az iskola iránti szeretet, tisztelet,
jóakarat és persze hozzáértés is kell. Remélhetőleg, változtatnak az
iskolatörvényen, és a községektől nem veszik el a kis létszámú iskolákat, mert akkor a kis helységek elveszítik a kultúra egyedüli forrását, a falvak pedig szinte kihalnak. De legyünk optimisták, hogy
ez nem következik be, több gyermek születik, nem úgy, mint tavaly.
A 2013-as évben Újbástban csak 1 gyerek született. Akkor iskolánk
is fejlődik, változtathatunk mind az iskola küllemén, mind pedig a
belső terében, s a tanulókat specializált, integrált, persze rendes osztályokban taníthatjuk…
Mihály Valéria, igazgatónő
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Felavattuk Esterházy
János emléktábláját
Felemelő ünnepség a Czeglédi
Péter Református Gimnáziumban
A lévai magyarság számára mérföldkővé vált 2014. június 4. Ezen a napon
ugyanis megvalósult sokak álma, vágya:
végre tárgyias formát öltött az addig csak
elképzelésekben, reményekben élő kép,
Esterházy János emléktáblája.
2012-ben kezdődött el a szervezkedés. A lévai magyar civil szerveződések, egyházak összefogtak, gyűjtést és
pályázatot hirdettek a felvidéki mártír politikus emlékét megőrző, akár zarándokhelyként is tisztelhető emlékhely létrehozásáért. A pályázatra több művész is jelentkezett, a szervezők a felvidéki születésű, Budapesten élő Szathmáry Péter pályaművét találták a legalkalmasabbnak
arra, hogy hirdesse az őáltaluk is megfogalmazott eszmeiséget. Az alkotás
ugyanis nem a „megszokott” Esterházy
képet tárja elénk. Honi tájainkon általában a komoly, tragikus sorsú, mártír politikus mementóját láthatjuk a köztéri alkotásokon. A most felavatott mű azonban
egy fiatalabb, bizakodóan a jövőbe tekintő Esterházyt láttat, ráadásul a felirat,
mely a zöld márványtáblán elhelyezkedő
bronz plakett alá van vésve - „nem lehet

helye a lemondásnak” – üzenet értékű korunk számára is.
A tábla közadakozásból készült el. A két évig tartó gyűjtés során
sokan, lévaiak és nem lévaiak, felvidékiek és külhoniak, anyaországbeliek járultak hozzá elkészültéhez. Június 4-én
pedig számos jeles vendég jelenlétében
került sor felavatására. Az alkalom ökumenikus istentisztelettel kezdődött a helyi
katolikus templomban, ahol Ft. Fazekas
László református püspök illetve Mons.
Pásztor Zoltán püspöki helynök hirdették
Isten igéjét. Az ünnepség a Czeglédi Péter
Református Gimnázium udvarán folytatódott. Itt többen is szót kaptak. Ünnepi
beszédet Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár és
Molnár Imre történész mondott. Köszöntötte az alkalmat Fráter Olivér, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet alelnöke,
Martényi Árpád, az Esterházy Emlékbizottság elnöke. A szervezők nevében
Papp Zsolt szólalt föl, végül pedig maga
az alkotó szólt néhány szót. A koszorúzás
után a helyi Juhász Gyula Alapiskola és
a Czeglédi Péter Református Gimnázium diákjai léptek fel tánccal, versekkel,

énekkel. Az alkalom végül szeretetvendégséggel fejeződött be.
Vajon miért épp egy iskola falán leplezték le a gyönyörű emléktáblát? Természetesen, vannak gyakorlati okai. Védett helyen, magánterületen, megóvva a
vandál kezek esetleges pusztításától, itt a
legalkalmasabb. Ennél még fontosabb az
az eszmeiség, amit a tábla hirdet. A nap
mint nap iskolába érkező diákok folyamatosan szembesülnek majd a mártír politikus, a felvidéki magyarság példaképének képmásával. Nap mint nap szembesülnek majd az előbb idézett felirattal
is. S talán az itt elöltött évek során lelkükbe is vésődnek majd a naponta látott
sorok: nem lehet a helye lemondásnak,
ha magyarságunkról, önazonosságunkról
van szó. Nem lehet helye a lemondásnak,
amikor iskoláinkra, gyülekezeteinkre gondolunk. Nem lehet helye a lemondásnak
akkor, amikor családok, gyerekek jövője,
sorsa dől el egy-egy óvoda, iskola választásával, amikor anyanyelvi vagy szlovák
nyelvű oktatásról van például szó…. S
még sorolhatnám. Nem lehet helye a lemondásnak a felvidéki magyarság életében. Tudni kell mindig mindenütt helyesen, megfelelően döntve kitartani értékeink, nemzetrészünk, anyanyelvünk mellett. Ezt üzeni ez a tábla. Hisz Esterházy
sem mondott le a reményről, hitéről, magyarságáról halála napjáig sem.
Ezért példaértékű ez a kezdeményezés. Mert nem a tragédia, a mártír
politikus kálváriája üzen kitartásra a
jövő generációja számára, hanem mindazok a gondolatok, eszmék, melyeket
még a börtönben is megfogalmazott. Kitartásra, a magyarságért, a felvidékiekért való önzetlen odaadásra buzdítva az
utolsó pillanatig.
Kiss Beáta
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Komáromtól Világosig
„Selyés” zarándoklat a szabadságharc utolsó felvonásának színhelyein
Immár negyedik alkalommal vettünk részt a nagyváradi Ady
Endre Líceum által szervezett történelmi vetélkedőn, amelynek
témája az 1848/49-es szabadságharc volt. Nagyváradon a Komáromi Napokhoz hasonlatos Festum Varadinum ünnepségsorozat része volt a verseny, amelyen erdélyi, partiumi és magyarországi csapatok mellett egyedüliként képviselték a Felvidéket a
selyés diákok. Aranyosi Zsolt, Hunčík Anna Rebeka és Tóth Bálint
méltón képviselték a Selye János Gimnáziumot, mert végig megingások nélkül teljesítve megnyerték a vetélkedőt. Külön versenyszámként egy plakátot is alkottak a komáromi vár kapitányairól, hiszen a mindenki által ismert Klapka György tábornok
a szabadságharcnak csupán az utolsó fejezetében irányította az
erődöt.
A verseny különdíja egy jutalomkirándulás volt, amelynek
célja az volt, hogy a szabadságharc utolsó felvonásának színhelyeit felkeressük. Nagyváradról indultunk, hogy Aradon fejet hajtsunk a vértanúk emlékműve előtt, hogy a fegyverletétel aláírásának színhelyét megismerjük, s nem utolsó sorban, hogy magunk elé képzeljük a szerencsétlenül végződő temesvári csatát
egy olyan terepen, ahol a várnak már csak a töredéke maradt
meg, s a hajdani csatatér ma forgalmas utak csomópontja.
A jutalomút részünkről Komáromból indult, ahol az egyik
utolsó sikeres ütközetet vívták Görgei csapatai. Innen időben
és térben is nagyot léptünk kelet felé, hogy a fegyvergyártásáról „magyar Birmingham”-nek nevezett Nagyváradon pihenjünk a szombati indulásig. Onnan viszont a határ mentén déli
irányban utaztunk Nagyszalontán át Aradig, ahol megkoszorúztuk az egyszerű emlékművet. Sajnos, az aradi várba nem mehettünk be, mert a román hadsereg jelenleg is használja, és
– komáromiaknak ezt felesleges magyarázni – ki is használja. A millenium idején készült szoborcsoport ma egy
másik téren kapott helyet (szemben egy nem éppen
ízléses román diadalívvel), amelynek felavatásáról
helyi vezetőnk egy aranyos történetet mesélt: mivel
az ő feladata volt az ünnepség szervezése, a meghívott román prominens vendégek azt kérték
tőle, hogy az első szó románul hangozzék el.
„Arad” – oldotta meg a helyzetet mesélőnk, sarokba szorítva furfangos vendégeit. Hiába, a túlélés egyik legjobb fegyvere a furfang… Felkerestük a minoriták
templomát is, ahol három tábornok emléktáblája áll, akiket betegségük miatt nem tudtak a többiekkel együtt
kivégezni. Mindhárman az aradi várbörtönben haltak meg:
Ormai Norbert, Ludwig Hauk és Lenkey János. A minorita rend a
kivégzések idején a katonatisztek kísérői voltak, egy órával a tragédia után misét is tartottak a tiszteletükre. Később évtizedeken
keresztül őrizték a szoborcsoport részeit a kolostor udvarán.
Aradról Világosra tartottunk, ahol a Bohus kúriában megtaláltuk az asztalt, amely tanúja volt Görgei kapitulációjának. Stílusosan a felújított épület fakultatív látnivalót tartogat a román
kultúra rajongóinak: a kúriával semmilyen kapcsolatba nem hozható román író és zeneszerző személyes ereklyéit vonultatva fel.

Külön öröm volt számunkra, hogy az asztalon egy komáromi csoport koszorúját fedeztük fel. A világosi sík,
a fegyverletétel színhelye a falu mellett helyezkedik
el. Temesvárra menet alkalmunk volt megtekinteni.
Kossuth szavaival élve a „magyar Manchester” következett, az iparkodó Temesvár. Augusztus 9-én
vívták a vár falánál azt a csatát, amely választ adott
arra a kérdésre, hogy nincs értelme a harcot folytatni. Ami a várból megmaradt, azt felújították
(egy olaszbástya két fallal) és vendéglők
telepedtek meg az árnyékában. De ha
már itt jártunk, szervezőnk, Fleisz
Judit tanárnő megmutatta az
1989-es forradalmi események színhelyeit, Tőkés
László prédikációinak helyét, majd
a főteret, ahol
az emberek

k ö z é
lőttek (ott
sem ítélték el
a rendőrök parancsnokait,
a román Biszku
Bélák vidáman élik
életüket – szabadon). Két
lámpás hirdeti, hogy Temesváron vezették be először Európában az utcai villanyvilágítást,
méghozzá 1884-ben.
Az egész napos partiumi kirándulás
alatt a rekkenő hőség még jobban próbára tette
eltökéltségünket, de nem hagytuk, hogy kifogjon rajtunk, hiszen ritkán adatik meg egy csallóközi diáknak, hogy végiglátogassa a Partium
híres városait, ahol – szomorú tény – egyre ritkább a magyar szó. Arad megyében már alig
25000 magyar él, egyetlen gimnáziuma van, és
hasonló a helyzet Temesváron is. A döntő többségében román Partium számunkra nem volt új,
diákjaink sok hasonlóságot fedeztek fel a helyi
és az otthoni kisebbségi lét között. Azért kicsúszott a szájukon: jó, hogy nekünk szlovákjaink
vannak…
Elek József, a Selye János Gimnázium tanára
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„Gyerekkor akkor és most, itt és ott”
Egyedülálló Comenius projekt a Gútai Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpontban
Gimnáziumunk egy sikeres pályázatnak köszönhetően a 2013/14 –es tanév szeptemberétől bekapcsolódott a Comenius Iskolai
Együttműködések nemzetközi programba a franciaországi René Cassin Iskolaközponttal karöltve. A kétéves bilaterális projekt
koordinátori szerepét iskolánk tölti be, a teljes anyagi fedezetet az Európai Unió biztosítja. A nemzetközi projekt során diákjaink 11 fős csoportja három kísérő tanárral tíz napot töltött az elzászi Cernay-ban május 5. és 14. között, jövő év májusában
pedig a francia diákok vendégeskednek majd nálunk.

Q Q A május 8-i ünnepi ceremónián készült csoportkép
Német nyelvtanárként számos németországi továbbképzéseken vettem részt,
ahonnan felejthetetlen élményekkel és életre
szóló baráti szálakkal tértem haza. Az utóbbi
években egyre inkább megfogalmazódott
bennem a gondolat, hogy egyszer diákjaimat is bevonjam egy nagyszabású nemzetközi projektbe, melynek során megtapasztalhatják, milyen is - az eddig csak az iskolapadban tanult - idegen nyelve(ke)t külföldi
nyelvkörnyezetben használni, valamint az ott
lakók mindennapjaiba bekapcsolódva „megélni” egy ország kultúráját. Végül a Comenius
programnak köszönhetően valóra vált az elképzelés, a jelenleg Szlovákiában futó 13 bilaterális (két ország iskolájának partnerségén
alapuló) iskolai együttműködés közül az egyik
éppen iskolánkban valósul meg.
A német nyelvű projekt „Kindheit
damals und heute, hier und dort” („Gyermekkor akkor és most, itt és ott”) címmel a
gyerekek életét hasonlítja össze a jelenben és
a múltban egy nyugat-európai (Franciaország)
és egy közép-európai ország (Szlovákia) példáján keresztül. A két éven át tartó projektmunka során a diákok különböző szempontok
alapján mutatják be a gyermekkort: francia,
szlovák és magyar gyereksorsokat hasonlítanak össze, közben megismerik a gyerekek
életmódját, hétköznapjaikat a közeli és a távoli múltban. Bemutatják a gyermekélet leg-

QQ Régi idők tanórája az Ungersheim-i skanzenben

fontosabb történéseit, sorsfordító eseményeit
és választ keresnek arra, hogyan befolyásolták
a gyerekek életét a történelem viharos fordulatai a partnerországokban.
A jelen vonatkozásában bemutatják a mai
szlovákiai és franciaországi gyerekek hétköznapjait, ünnepnapjait, szabadidős foglalkozásait, hobbijait, érdeklődési körét, valamint családi és diákéletüket. A projektmunka
során a diákok aktívan használják a német és
az angol nyelvet, Comenius - diákok egy éven
keresztül franciául is tanulnak, valamint a kutatómunkából is kiveszik részüket. Az együttműködés végterméke egy könyv „Kindheit
damals und heute, hier und dort” címmel,
amely a gyermekélet minden területét érinti.
A könyvet kiegészíti egy fotókkal illusztrált album, amely érdekes francia, magyar és
szlovák gyereksorsokat dolgoz fel a múltból.
A projekttevékenységek beépülnek mindkét
iskola tantervébe, a projektben érintett tantárgyak a következők: történelem, kultúrtörténet, földrajz, német nyelv, szlovák nyelv,
magyar nyelv, francia nyelv, képzőművészeti
nevelés, zene és informatika.
A csereprogram elsődleges célja a nyelvtanulás és a nyelvi sokszínűség támogatása. A
projektmunka egyrészt a diákok német nyelvi
ismereteit mélyíti el szóban és írásban, másrészt arra ösztönzi őket, hogy a partnerország nyelvét megismerjék, valamint a kisebb-

ségi nyelvek helyzetét összehasonlítsák (az elzászi Franciaországban, a magyar nyelv Szlovákiában). A projekt arra ösztönzi a diákokat,
hogy örömmel és érdeklődéssel fedezzék fel a
partnerdiákok országát, az „idegen” diákokat
megismerjék és elfogadják, és a közös együttműködés alatt „idegenekből” barátokká váljanak. Az együttműködés elősegíti a más népekhez való pozitív hozzáállást, az egymással
szembeni sztereotípiák leépítését, valamint
célul tűzte ki a diákok toleráns és a világra nyitott európai polgárokká való nevelését.
A Comenius – diákok - akik immár hatodik éve második nyelvként tanulják a német
nyelvet - minden hónapban német nyelvű
mini projekteken dolgoznak franciaországi
cserepartnereikkel. A projekt bevezető szakaszában filmet forgattak iskolánkról, bemutatkozó kollázsokat készítenek magukról és
városukról, prezentációt Szlovákiáról, feldolgozták a szlovák – magyar ünnepkör szokásait és a gyerekkorhoz kapcsolódó fontosabb
eseményeket. A második évben a múltra terelődik majd a hangsúly, a nagyszülők és dédszülők elbeszélése alapján feldolgozzák, miként éltek a régi idők gyermekei.
A projektben résztvevő diákok számára az
egyik legnagyobb ösztönzést az elzászi kirándulás jelentette. A partneriskola tanárai, diákjai, a vendégcsaládok és az elzászi emberek
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hihetetlen szeretettel vettek bennünket körül.
A tíz nap során az iskola életébe aktívan bekapcsolódva alkalmunk volt megismerni az elzászi
diákok és tanárok mindennapi életét és a látottakból új ötleteket meríteni. A René Cassin Iskolaközpont a Vogézek hegyvonulata által körülvett városkában, Cernay-ben található, nem
messze a német és svájci határtól. Az iskolának
több mint 600 diákja van, akik nagyrészt a kisváros vonzáskörzetéből érkeznek. Az iskola
négy évfolyamát a 6. osztálytól a 9. osztályig látogatják a diákok, azaz - a mi iskolarendszerünk alapján - felső tagozat működik az intézményben. Az iskola nagy hangsúlyt fektet a
nyelvoktatásra: a matematikát, testnevelést és
történelmet a bilingvális osztályokban német
nyelven is tanulják a diákok.
Az ott-tartózkodásunk alatt számos érdekességet tapasztaltunk: a diákoknak nem saját
osztálytermük van, hanem a különböző tantárgyak oktatására szánt tantermekbe vándoroltak óráról órára. Volt például külön zeneterem, matekterem, klasszikus nyelvek oktatására szánt tanterem (az órarendben kötelező latin és görög órák is szerepelnek) stb.
A tantermek és az iskola összes helyiségének
a neve hat nyelven van feltüntetve: franciául,
angolul, németül, latinul, görögül és lengyelül.
A rendkívüli modern technikával felszerelt
tantermekben nagyon minőségi segédeszközök állnak a tanárok és a diákok rendelkezésére.
Diákjaink a napot általában kiscsoportos
óralátogatással kezdték. Olyan tanórákon
vettek részt, amelyekbe angolul vagy németül
könnyen bekapcsolódhattak. Elmondásuk szerint az egyik legkülönlegesebb óra az „elzászi
óra”volt. Mivel az elzásziak büszkék arra, hogy
az ő régiójuk nyelvileg és kulturálisan különbözik Franciaország más régióitól, ezért a diákok a „regionális nyelv és kultúra” elnevezésű
tantárgyon belül Elzász történelmével, kultúrájával és hagyományaival ismerkednek, valamint tanulják az elzászi nyelvet is.
Tanárként rögtön szembetűnő volt a
rendkívüli fegyelem is: a reggeli csengetés
előtt az osztályok az iskolaudvaron sorakoznak annak a tanteremnek az aszfaltra festett száma előtt, ahol az első órájuk lesz. A
tanórák 60 percesek, kétóránként van nagyszünet, amit a diákok kötelezően az udvaron
töltenek (időjárástól függetlenül!). A kulcsos
öltözőszekrénykéik is a fedett kinti részen találhatók, nem az épületben. A diákok és a tanárok délután fél hatig tartózkodnak az iskolában, mivel az iskola igyekszik szakkörök és
sportkörök formájában délutáni foglalkozást
is biztosítani a diákoknak. Kintlétünk alatt
a francia kollégák nagy érdeklődést tanúsítottak irányunkba, a velük folytatott állandó
szakmai eszmecsere rengeteg új ötlettel gazdagította módszertani repertoárunkat.
A projektfoglalkozások során feldolgoztuk
a gyerekkorhoz kapcsolódó fontosabb eseményeket, interaktív módon megismerkedtünk
egymás iskolarendszerével és a francia nagyszülőkkel folytatott kiscsoportos beszélgetés
alapján gyerekkorukról fotóikkal illusztrált
kollázst készítettünk. A Thann – i kórussal

közösen énekeltük a legismertebb francia slágereket, valamint nagy sikerrel mi is bemutattuk a magyar népdalkincset.
A tanulás mellett azért jutott idő Elzász
régiójának megismerésére is, amely a történelem folyamán hol német fennhatóság alá,
hol Franciaországhoz tartozott. A határozottan német jegyeket őrző régió lakosságának nagy része jól beszél németül, az idősek
nagy százaléka pedig elzászi nyelven kommunikál egymással. Elzász hangulatos történelmi
kisvárosaival, vadregényes tájaival, középkori
váraival és a híres elzászi borút meredek, szőlőtőkével teli hegyoldalaival teljesen elbűvölt
bennünket. A kirándulások is általában a gyerekkor tematikájához kapcsolódtak: a colmari
Játékmúzeumban megismerkedtünk a régi
korok játékaival, az Ungersheim – i skanzen
tantermében pedig múlt század eleji tanórán
vettünk részt. A Párizsban töltött két nap
mindnyájunk számára örök emlék marad: az
éjszakai Eiffel-torony-túra, a séta a Champs
Élysées sugárúton, a fényképezkedés a Diadalív árnyékában a kirándulás fénypontjai

QQ „A Diadalív árnyékában”

voltak. A hétvégi programot a vendégcsaládok szervezték, így mi, kísérőtanárok is „fellélegezhettünk” egy pillanatra. Voltak, akik
Mulhouse-ban, Strasbourg-ban, Freiburgban
vagy Svájcban jártak, de volt, aki vasárnap
francia diáktársának elsőáldozási ünnepségén
vett részt, más pedig a hegyekben túrázott
pótcsaládjával.
A tíznapos tömény kultúrkirándulás
minden apró pillanata feledhetetlen felfedezésélménnyel párosult. Egyesek kezdetben
nehezen illeszkedtek be az idegen környezetbe, másoknak ez pillanatok alatt sikerült.
Végül nehéz szívvel vettünk búcsút Elzásztól,
de szívünkben őrizzük az elzászi emberek
szeretetét, a rengeteg emlékezetes pillanatot
és a gyönyörű táj látványát. És ami a legfontosabb: a kisvárosi, előítéletekkel teli környezetből kiszakadva megtanultunk elfogadni,
bátran nyitni más kultúrák és emberek felé.
Galo Lukács Tímea
A Nagyboldogasszony Egyházi
Iskolaközpont tanára
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Csak titokban reménykedtem, hogy jó eredményt érhetek el a TUDOK felvidéki selejtezőjén, és nagyszerű érzés
töltött el, amikor azt megnyertem, és továbbjutottam a magyarországi döntőbe. A csetneki csipke témájával már hos�szabb ideje foglalkoztam, így volt időm alapos kutatást végezni, és részletekbe menőkig felkészülni a versenyre. Nagy
előnyt jelentett számomra az is, hogy e témakör közel áll a
szívemhez. Nos, ez volt az egyik motivációs tényező, ami
segített abban, hogy még inkább beleássam magam a témába, és maximálisan összpontosítsak a Tudományos Diákkörök XIV. Országos Konferenciájára, melynek megrendezésére Kecskeméten került sor. Itt már számomra csak a részvétel volt a fontos, mert tudtam, hogy a magyarországi, erdélyi, vajdasági és felvidéki versenyzők közötti színvonal nagyon kiegyenlített lesz. Ezáltal minimális esélyt adtam magamnak egy jó eredmény elérésére.
Számomra a 2014. március 28–29-én megrendezett döntő
fantasztikus élmény volt. Rengeteg új embert ismertem meg,
olyanokat, akiket érdekel a kutatás, és akik nem azért kutatnak „mert a Tanár úr/Tanárnő azt mondta“, hanem, mert élvezik azt, szeretnek kutatni. Nagyon jó érzés volt ilyen emberekkel körülvéve lenni. Mi, diákok olyan közvetlenséggel és
nyitottsággal tudtunk társalogni egymással – annak ellenére,
hogy legtöbb esetben ott találkoztunk először –, mintha évek
óta ismernénk egymást. De ez volt a jellemző a felkészítő tanárokra is. Vélemény- és tapasztalatcserék, közös ismerősök
megidézése voltak a fő témák. Sajnos, a versenybeosztás
miatt nem láthattam az összes munkát, ami érdekelt volna,
mivel az előadások az egyes szekciókban párhuzamosan
folytak. Azok az előadások, amelyeket hallottam,(irodalom
és történelem, valamint helytörténet témakörökben) viszont
egytől egyig nagyon érdekesek voltak.
A megmérettetés 12 szekcióban folyt, melyek különböző
témakörök alapján lettek kialakítva. Maga a rendezvény nagyon jól meg volt szervezve, csak dicsérni tudom a szervezőket. Mind a regisztráció, mind az elszállásolás zökkenőmentesen folyt. Lehetett érezni, hogy a TUDOK-ot szervező Kutató
Diákok Mozgalma, valamint a versenynek helyet adó Bányai
Júlia Gimnázium is nagyon felkészültek e jelentős eseményre.
Péntek estére a szervezők az érdeklődők számára még a helyi
dzsessz fesztiválra is biztosítottak jegyeket.
Megvallom őszintén, hogy a megmérettetés napján nagyon izgultam. Hisz nem lehetett tudni, hogy a szakmai zsűri
hogyan fogadja majd a munkámat. Az előadásomra felvettem
az általam tervezett és készített, csetneki csipke motívumokat tartalmazó ruhadíszt, de elvittem magammal néhány
darab korábban készült munkámat is. A prezentáció után
nagy volt az érdeklődés, nem győztem a kérdésekre vála-

Q Q A cikk szerzője az édesapjával és a hetényi csapat felkészítő
pedagógusával, Rancsó Andreával.

szolni. Leginkább azonban az lepett meg, hogy az eredményhirdetésre várva olyanok is gratuláltak az előadásomhoz, akik
nem is voltak ott, csupán hallottak róla. Nos, ezt nem tudtam
hová tenni. Végül is a zsüri értékelése alapján én lettem a
Néprajz és közgazdaságtan kategória nagydíjasa. Elsőre fel
sem fogtam, hogy ilyesmi velem megtörténhetett. Remegő
lábakkal mentem átvenni a díjat. Csak órákkal később tört
fel bennem az öröm érzése – én nyertem! Ezúton szeretném
nevek felsorolása nélkül megköszönni mindazoknak a segítségét, akik lehetővé tették, hogy idáig eljuthassak.
Meg kell említenem még egy tényt: az idei kiírású
TUDOK dunaszerdahelyi, felvidéki fordulójának magas színvonalát igazolja, hogy a kecskeméti országos konferencián
a dunaszerdahelyi Magángimnázium diákja, Sághy Péter a
Káros radioaktivitás? című munkájával 1. díjas lett a Növényélettan és mikrobiológia szekcióban, a velem egy szekcióban
a hetényi Tarczy Lajos Alapiskolát képviselő Rancsó Dorottya
és Androvics Franciska a Hetényiek kálváriája c. munkájukkal
különdíjat érdemeltek ki. Őket is gratuláció illeti!
Jelenleg a felszabadultság érzése tölt el. Még engedélyezek magamnak néhény hetet, mielőtt folytatom a csetneki
csipkével kapcsolatos munkámat.
S hogy őszinte legyek, már alig várom a káptalanfüredi tábort, melyre a országos döntő díjazottai meghívót kaptak.
Szeretnék újra találkozni kutatótársaimmal. Nos, a Kutató Diákok Mozgalma mottójával élve, én megtaláltam a helyem!
Máté Julianna
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Franciaországi jutalomkirándulás
A TUDOK versenyen elért eredményünk elismeréseként április 14-én, reggel Srasbourgba indulhattunk. Úti célunk az Európa Parlament volt. Útközben több helyen is megálltunk, hogy felvegyük további utasainkatt, és este kilenc körül megérkeztünk
Offenburgba, a szálláshelyünkre. Mivel még fiatal volt az idő, elindultunk a szálloda tetőterében lévő uszodába. Később fáradtan,
az ágyban fekve német TV-csatornákat néztünk. Próbáltuk leküzdeni nyelvi gátlásainkat, s megérteni, miről van szó. Másnap nyúzottan indultunk elfogyasztani svédasztalos reggelinket. A nagy választékból – friss pékáru, sajtok, gyümölcsök és zöldségek, frissen
facsart gyümölcslevek, joghurtok, felvágottak – mi a megszokott müzli mellett döntöttünk. Sherlock Holmes lábnyomait követve
újult energiával vágtunk neki a Haut Koenigsbourg-i vár felfedezésére. Ebédünket már Obernai-ban költöttük el. Előételként szalonnával, tojással, sajttal, tejszínnel töltött, egyben megsütött tésztát kaptunk. A főétel rizlinges, szószos csirkecomb volt, pirított
nokedlivel. Hogy az ebéd egy kicsit leülepedjen, kaptunk pár óra szabad programot, hogy rendesen megismerkedhessünk a hellyel.
Miután összegyűlt a csapat, elindultunk Strasbourgba, ahol ismét szabadon róhattuk az egzotikus, nyüzsgő utcákat. A katedrálist is
megtekintettük, és mivel nincs tériszonyunk, a torony legtetejéig meg sem álltunk! A látvány csodás volt, megérte a sok lépcsőzést!
A többnyelvű eligazítások után sikerült rátalálnunk a Petite France-ra (Strasbourg egyik negyedére), ahol az Ill folyó mentén sétáltunk. A nagy turistáskodásban megéheztünk, így kénytelenek voltunk ismételten bevetni remek nyelvtudásunkat, amelyet a pincér
is nagyra értékelt! A nagy sétában elfáradva ismét német csatornákat néztünk hajnalig.
Másnap Strasbourgban egy órányi sétahajókázás várt ránk, a végállomás pedig maga az Európai Parlament volt. Már az épület
maga is meglepett minket. A biztonsági ellenőrzések után ebéd, majd indulás az ülésterembe. Találgattuk, vajon ki lehet a turista
és ki a képviselő. TV-csatornák garmada dolgozott, riportokat készítettek. Később részt vehettünk az Európai Parlament plenáris
ülésén, ahol vendéglátónk, Bauer Edit is felszólalt. Meg is tapsoltuk ám rendesen! A friss kávé és tea mellett kötetlenül beszélgethettünk a képviselő asszonnyal, majd egy képkiállítás megnyitójára invitáltak bennünket, amit útitársaink, a Csengettyű énekkar tagjai
nyitottak meg. Nemcsak a kórus, hanem a képek – fotók és festmények – is remekek voltak. Már csak hab a tortán, hogy képviselő
asszonyunk is nagyon emberi, kedves és természetes volt. Nagyon hálásak is vagyunk a meghívásért. Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a csodás három napnak!
Rancsó Dorottya és Androvics Franciska
Tarczy Lajos Alapiskola, Hetény

A selyések sikeres tanulmányútja Budapesten
A Selye János Gimnázium 1.D osztálya április 2-án tanulmányi kiránduláson vett részt, Budapesten. Osztálytársaimmal
együtt izgatottan vártuk ezt a napot. Indulás előtt Farkas
Adrianna, osztályfőnökünk ismertette a programot. Elkísért
minket Csémy Marianna tanárnő is. Miután megérkeztünk, a
Szépművészeti Múzeumot látogattuk meg elsőként. Már maga
az épület is csodálatos. Az eddig csak tankönyvekben látott korinthoszi oszlopdíszeket most végre szemügyre vehettük élőben
is. Csodálatos látványt nyújtottak. Természetesen, a múzeum kiállításai sem maradhattak el. Elsőként a megújult egyiptomi kiállítást szemléltük meg. Rengeteg új információval gazdagodtunk,
és közben megcsodáltuk a szarkofágokat, múmiákat, ékszereket,
apró szobrokat és egyéb kiállítási tárgyakat. Majd a kortárs művészetbe nyertünk bepillantást. Az emeleten található képtár
nagyban kapcsolódott tanulmányainkhoz, főleg a spanyol és az
olasz kiállítás. Az eddig tankönyvekben látott, lekicsinyített képek össze sem hasonlíthatók a valódiakkal. A színek lenyűgözőek, az ember
pedig képtelen elszakadni tőlük, miközben érzi, hogy valami mélyebb mondanivalót is rejt egy-egy festmény. Egy egész napot el lehetne tölteni a szemlélésükkel. Nekünk sajnos nem volt rá egy napunk, mivel a többi látnivaló is várt ránk. Persze előfordult, hogy egy-egy képnél elidőztünk. Mindannyiunk számára élmény volt, és azt hiszem, a jövőben újra visszatérünk a múzeumba. Ezt követően a Hősök terét csodáltuk
meg, a hét vezért, Szent István, Mátyás király és a többi jelentős történelmi személy szobrát. Majd Vajdahunyad vára felé vettük az irányt,
ahol Anonymus szobrával ismerkedtünk meg, a közös fotó itt is elengedhetetlen volt. Ezután kaptunk némi szabadidőt. Ebédeltünk, ajándékokat vásároltunk, beszélgettünk az eddig látottakról. Végül elérkeztünk a nap fénypontjához: a Budapesti Operettszínház esti előadása volt
a napunk utolsó és egyben legjobban várt programja. A Ghost című musicalt néztük meg. A darab mesés volt, a színészek játékáról nem is
beszélve! Mindannyiunk szívébe belopta magát valamelyik színész, aminek az lett az eredménye, hogy a sok tapsolástól sajgott a kezünk. Úgy
gondolom, hogy ez kitűnő lezárása volt a napnak.
A hazafelé tartó úton fáradtan ugyan, de annál nagyobb lelkesedéssel beszélgettünk a frissen szerzett élményeinkről.
Sándor Karina, I.D osztályos tanuló
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Az Élet menete

Új élmények, ismerős érzések
2014. április 28-án az ipolysági Szondy György Gimnázium diákjai
már 7.alkalommal vettek részt az Élet menetén Auschwitz-Birkenauban,
hogy fejet hajtsanak a holokauszt áldozatainak emléke előtt. A Nemzetközi Keresztény Nagykövetség Jeruzsálem (ICEJ) szlovákiai kirendeltségének szervezésében pozsonyi, szenicei, zsolnai, lévai és ipolysági középiskolások közösen emlékezhettek. Iskolánk diákjai a szlovákiai magyar
középiskolásokat képviselték ez emlékmeneten.
Az emléknap, amely már 1988 óta egy világra szóló hagyománnyá
nőtte ki magát, idén ismét új tapasztalatokkal szolgált. Habár személy szerint már másodszor vehettem részt a rendezvényen, idén is új ismeretekkel gyarapodtam.
Hétfő reggel a csehországi (Třinec) szállodánk ablakából búsan tekintgettünk kifelé, és próbáltuk a gondolatainkkal messzire űzni az esőfelhőket. Percenként néztük az időjárásokról szóló előrejelzéseket, hátha
már kisütött a nap a lengyelországi Oswiecimben. Persze tudtuk, hogy mi
vár ránk, és mindannyiunk lemondott arról, hogy szárazon ússza meg a
hét első napját.
A buszos utazásunk során az időjárás változékony volt. Valahol hétágra sütött a nap, valahol még csak kettőre sem. Egyszer azonban nagyobb
eső ért el minket, mint amire számítottunk. Ezzel egyidőben pedig már fel
is tűntek a komor téglaépületek. Napsütésre esély sem volt. A kétemeletes
barakkok közt néhány kék kabátos izraeli fiatal vándorolt hatalmas zászlókat tartva kezükben.
Sárosan, megázva, esernyőkkel kínlódva, de rendíthetetlenül folytattuk utunkat egyenest a szlovák barakk felé. Láthattuk az áldozatok fényképeit, melyeket magukkal hoztak, de elkoboztak tőlük. Hallottuk, hogyan bántak velük, miként fosztották meg őket identitásuktól és lettek emberekből számok egyetlen perc alatt. Éreztük, hogy számunkra felfoghatatlan a temérdeknyi szörnyűség és gyalázat, amit a táborba hurcolt zsidók
és nem zsidók ellen követtek el. Éreztük, de nem értettük. Hiszen, ha mi
fel sem tudjuk fogni, akkor más hogyan képes ezt megtenni? Milyen jogon
degradálja az ember saját embertársát?
Következő állomásunk a magyar barakk volt. Az épület emeleti
szintjén megrázó kiállítás tárul a látogatók szeme elé. Üveglapokkal lefedett sínek és a háttérben dobogó szívritmus teszi még emocionálisabbá
a környezetet. A képeken látható, hogy az emberek hogyan néztek ki,
amikor jó egészségnek örvendhettek, néhány fotó pedig a tábor felszabadítása utáni pillanatokat mutatja be. A csontsoványra lefogyott teltkarcsú
nő, gyermekeik után síró asszonyok, kétségbeesett férfiak és számtalan
gyermeki holttest. Ha nincs virágtalan virág és állattalan állat, akkor miért
van embertelen ember?
Hasonló gondolatokkal és nehéz léptekkel hagytuk el ezt a múzeummá alakított épületet. Nagy örömünkre a időjárás megadta magát, és
felragyogott a nap.
Készen álltunk arra, hogy megtegyük a Birkenauig vezető utunkat,
vagyis magára az Élet menetére. Szlovákiai magyarként sajnos nem tarthattunk az idén elsőnek induló magyarországi csoporttal. Várakozásunk
során azonban lehetőségünk volt arra, hogy észrevegyük a résztvevők sokszínűségét. Lelkesen lobogtatták és emelték a napsütéses ég felé nemzeteik zászlaját.
Végül úgy döntöttünk, hogy jobb sereghajtónak lenni, mert több
idő marad nézelődni. Így nem is csoda, hogy az utolsók közt értünk
Birkenauba. Mögöttünk már csak a kordonokat tologató, szigorú tekintetű lengyel rendőrök voltak.
A romba döntött krematórium és gázkamra között több ezer ember
ült, és a kivetítőt kémlelték. Magyarokról szóló, angol dokumentumfilmeket láthattunk, beszédeket hallhattunk, többek között Áder János
köztársasági elnökét is. Az ő kérésére egy perc néma csenddel emlékeztünk meg a a magyar áldozatokról. Ő emlékeztetett arra, hogy az Ausch-

witzba deportáltak közt minden harmadik magyar volt, és arra is, hogyha
minden egyes lélekért egy percnyi csenddel adóznánk, akkor három évig
nem szólhatnánk egy árva szót sem.
A világ minden egyes tájáról találkoztunk emberekkel. Beszéltünk lengyel cserkészekkel, zászlót cserélni vágyó argentinnal, és fényképezkedtünk
barátságos amerikaiakkal is. Nem volt hiány a magyar ajkúakból sem. A lengyel azért örült a magyarnak, mert ismeri a történelmet, mi pedig lelkesen
integettünk a HUNGARY táblát cipelőknek. A sugárzó emberszeretetükön
kívül még a céluk is megegyezett. Habár, mindegyikük más nyelvet beszélt,
más tájon nevelkedett, de egy egységet képez, így pedig mindannyian méltóan emlékeztünk meg a milliónyi ártatlan lélekről.
A lábunk egyre jobban fájt a kilométerek megtétele után, fényképezőgépeink sorra merültek le, és lassan elérkezett a megbeszélt gyülekező időpontja is. Ennek fejében elindultunk a síneken a kijáratot képező
épület felé, a felé a téglavár felé, amelyet a világon mindenki ismer. A korhadásnak induló sínek közt lépdelve az erősítőkből egy magyar zsidó dal
kísért minket. „Szól a kakas már...” - hangzott az ének el-elcsukló hangon.
Mi pedig a sok kegyetlenségtől meghasadt szívvel idén is kiléptünk
a kapukon. Amikor a vörös rózsát szorongató roma kislányt láttam, vagy
amikor sorra ültek a síró zsidó fiatalok a síneken, megpróbáltam átérezni
a menet szándékát és célját. Akkor értettem meg. Ott, a táborban. Amikor
a kislány megfogta szülei kezét, majd együtt indultak tovább, és amikor
a síró emberek egymás ölelésében leltek nyugalomra. A menet célja az,
hogy gyászoljuk és megemlékezzünk a holtakról, viszont örüljünk és ünnepeljük a túlélőket, hogy mindennek már vége, és nem szabad megengedni, hogy újra megismétlődhessen!
Erre tanított az Élet menetének szelleme.
Beňo Zsuzsi
Szondy György Gimnázium, Ipolyság

Diákszemmel n Pedagógusfórum 33

Bécstől Mohácsig
és Pannonhalmáig
A Selye János Gimnázium diákjai a Cultura Nostrán
Április 12-én fejeződött be a pannonhalmi bencés apátság
és a Rákóczi Szövetség közös rendezésű, a Kárpát-medence magyarlakta területeit összefogó történelmi vetélkedője. A tizenharmadik alkalommal meghirdetett Cultura Nostra verseny idei témája egy különösen szűk időszakot ölelt fel: a Mátyás király halálától a mohácsi vészig tartó 36 esztendőt.
Bevallom, felkészítő tanárként először idegenkedtem attól,
hogy erre a nem éppen vidám és népszerű korszakra készítsem fel
diákjaimat. Ráadásul a tanórákon is alig-alig jut idő e rövid korszak bemutatására. Mégis, éppen a kíváncsiság vitt rá minket – tanárokat és diákokat – arra, hogy elmélyüljünk a Jagelló-kor rejtelmeiben. Bevallom, tanárként is sok újat adott: gondolta volna a
kedves olvasó, hogy közvetlenül a mohácsi csata előtt nem is egy
komoly győzelmet arattak őseink a török felett? Vagy azt, hogy
milyen fura körülmények között került trónra II. Ulászló, akinek
nemcsak Mátyás fiát, Corvin Jánost, hanem saját öccsét is le kellett szerelnie ahhoz, hogy magyar királyi címét elismertesse? A néhány évtizedes történelmi átmenet izgalmas korszakká nőtte ki
magát szemünkben.
Hasonlóan gondolkodhatott az a majdnem négyszáz csapat
– anyaországi és határon túli egyaránt, akik beneveztek a Cultura
Nostra idei háromfordulós megmérettetésébe. Iskolánkat, a Selye
János Gimnáziumot négy csapat képviselte. A decemberi első forduló feladatait a világhálón kellett kitölteni. Ennek eredményeképpen megnyílt mindegyik csapatunk előtt az út a második fordulóba, amelynek tétje az áprilisi döntőbe való bejutás volt. A februári újabb kör olyannyira jól sikerült, hogy két csapatunk tovább
készülhetett a nagydöntőre. Gyarmati Vince, Ott Karin és Répás
Balázs (felkészítő tanár Elek József) már a Gloria Victis őszi döntőjében is bizonyította, hogy nem véletlenül jutott be a másik
rangos történelmi vetélkedő fináléjába. Dóczé Bálint Jonatán,
Horváth Ádám és Oros Jonatán (felkészítő tanár Deák Irén) is tapasztalt versenyzők, akik pedig a sárospataki Rákóczi-vetélkedőn
már bizonyítottak. Ezzel a selyések olyan sikert értek el, amelyet
ritkán tud elkönyvelni magának egy iskola – 399 csapatból kettőt
is küldhetett a nagydöntőbe!
Április 11. és 13. között Pannonhalma adott otthont az eseménynek. A több órán keresztül tartó küzdelemből a nagykanizsaiak kerültek ki győztesen, de mi sem szomorkodhatunk. Igaz,
Fortuna istennő nem fogadta kegyeibe csapatainkat, büszkék lehetünk a Dóczé – Horváth – Oros – trió ötödik helyére, és a Gyarmati – Ott – Répás csapat hetedik helyezésére. Büszkén elmondhatjuk, hogy a Selye János Gimnázium csapatai a legjobb határon
túli teljesítményt nyújtották. Ennek köszönhetően a tárgyi jutalmak mellett egy ötnapos nyugat-magyarországi kirándulást
is nyertek. Július elején újra Pannonhalmán találkoznak a versenyzők, hogy a támogatóknak köszönhetően felkeressék Bábolnát, Tihanyt, Veszprémet és a herendi porcelánmanufaktúrát
is. Külön köszönettel tartozunk a Rákóczi Szövetség munkatársának, Bajnóczi Gábornak, aki mindent megtett azért, hogy a versenyzők és a felkészítő tanárok minden kényelmet megkapjanak
a verseny során.
Elek József, a Selye János Gimnázium tanára

Mérföldkövek
diákszemmel
A hetényi Tarczy Lajos Alapiskolából öten vettünk részt
2014. május 3-án Udvardon, a szlovákiai helytörténészek
Mérföldkövek elnevezésű, 18. országos konferenciáján. Kísérőnk Czibor Angelika igazgató nénink és Rancsó Andrea
tanárnő volt. Elkísért minket még Dékány Gyuri bácsi is.
Odaérkezve izgultunk és kicsit, talán féltünk is az idegen
arcoktól, de ez szerencsére hamar elmúlt és az ismeretlen
emberek sem tűntek ijesztőnek. A konferencia az I. világháború kitörésének 100. évfordulójáról való megemlékezéssel kezdődött. Udvard polgármestere, Kálazi József üdvözlő beszéde után Koncsol László olvasott fel pár sort elhunyt felesége édesapjának naplójából, amelyet az I. világháború idején írt. Ezután Végh László átadta a Pátria-díjat
Horváth Lajos pedagógusnak helytörténészi munkájáért. Ő
mutatta be az első prezentációt az I. világháború somorjai
hadifogoly táboráról. A levegővételnyi szünet után Varga
Lajos nagymegyeri hadifogoly táborról szóló bemutatóját
láthattuk. Nekünk ez nagyon érdekes és tanulságos volt.
Guavcsík István „Édes szívem Anna” előadása volt soron,
ahol az I. világháborús történeteknek a muzeális tárgyak általi bemutatásából tanulhattunk előadásmódot is. Ezután
következett a mi iskolánk prezentációja. A Korszerűen a
régióért /(Moderne za región) EU-s projektünket mutattuk
be, mely nemcsak helytörténetből állt, de pezsgő iskolai
életről is árulkodott. Mi, lányok helytörténeti ismertetőket
tartottunk. Bemutattuk tavainkat és a konferencia résztvevőit megismertettük a hetényi deportálás és lakosságcsere
eseményeivel is. Mindkét munkánk és az iskolánk „tetszési
indexe”is (szerintünk) növekedett. (És mi nagyon büszkék
voltunk a sulinkra!)
„Hol sírjaink domborulnak” című képes prezentációt láthattunk Görföl Jenő előadásában, aki a megjelent
könyvből mutatott szebbnél szebb képeket. Végül Csuty
András, a komáromi Duna Menti Múzeum régésze beszélt
az I. világháborúról és Csiffáry Jenőről.
Örültünk a meghívásnak, és hogy tanulhattunk olyan
emberektől, akik régóta foglalkoznak ilyen magas szinten
a helytörténettel. Hogy alapiskolásként eljuthattunk ilyen
rangos konferenciára, az iskolánkban folyó pedagógusi
munkának és a Kincskeresőknek is köszönhető, hiszen mi
rendszeres résztvevői vagyunk az alapiskolások számára
minden évben megrendezésre kerülő regionális értékeket
kutató diákok országos konferenciájának.
A konferencia végén megebédeltünk, és egy nagy zsák
dicsérettel, örömmel, élménnyel telve jöttünk haza. Reméljük, vendéglátóink sem bánták meg, hogy náluk jártunk. Köszönjük megtisztelő meghívásukat!
Bolla Edina, 8.o.
Tarczy Lajos Alapiskola, Hetény
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Aki könyvkiadót és szaklapot
adott a pedagógusoknak
- Egy régebbi beszélgetésünk alkalmával futólag említetted meg, hogy
kamaszkorodban elköltöztél a szüleidtől. Akkor nem kérdeztem meg,
hogy miért?
- Tizenhat éves voltam, amikor a Csallóköz című járási hetilapban megjelent
egy riportom, amely annyira felbőszítette a járási pártvezetést, hogy rendőröket küldtek rám, akik se szó se beszéd,
durván kirángattak az iskolapadból. Fél
napot ültettek a rendőrőrsön, végül közölték velem, hogy mindez a riport miatt
van, és ha ezek után akár csak egy sort is
le merészelek írni, nem úszom meg en�nyivel. Szüleimnek nem mertem megmondani, mi történt velem, féltem, rémületbe esnek, inkább bejelentettem, elmegyek albérletbe lakni, hogy így tanuljam
az önálló életet. Ezzel próbáltam őket
óvni a rendőri vegzálástól, mert az írásról
semmiképpen sem akartam lemondani.
- Mikor kezdtél el verseket írni?
Egyáltalán mi vagy ki ébresztette fel
érdeklődésedet az irodalom iránt?
- Már elsős alapiskolás koromban
megírtam az első „könyvemet”. Az egyik
nővérem férjjelöltjétől kaptam egy füzetet ama buzdítással, hogy írjak bele
verseket – és én írtam. Valahogy így kezdődött, de úgy igazából tizenhárom éves
koromban, amikor néhai Mészáros Károly
író, költő, szerkesztő nagy türelemmel és
odaadással kezdett el velem foglalkozni.
- A Szlovákiai magyar ki kicsodában
olvasható rólad, hogy 1986-ban a budapesti VIT irodalmi pályázatán első
díjat nyertél. Melyik verseddel? Hogy
jutottak el verseid a Palócföld és a Hetedik Síp folyóiratokhoz?
- Ez már az Iródiás korszak. Mivel
nekem nagyon sokat jelentett, hogy az
indulásnál mennyit segítettek az idősebb író és költő barátaim, úgy döntöttem, irodalomszervezőként én is pártfogásomba veszem a fiatal, kezdő írókat.
E cél érdekében kerestem a kapcsolatot
minden olyan szervezettel, szerkesztőséggel, amelynek köze volt az irodalomhoz. Ennek a szervezőmunkának lett
köszönhető, hogy az „Iródia” fogalommá
vált a magyar irodalom berkeiben. Így
szereztem tudomást a VIT-pályázatról

is, amelyet rögtön meg is hirdettünk az
Iródiások között. Többünk verseit díjazták
is. Egyébiránt a kiváló szakmai zsűri véleménye szerint én lettem az első helyezett,
Hizsnyai Zoltán a harmadik, Kendi Mária
pedig különdíjat kapott. Több verssel kellett pályázni. Tőlem a Mélán címűt válogatták be a pályázati anyagokból készült
antológiába. A legnagyobb „sikert” viszont azzal arattam, hogy többször is eltiltottak a publikálástól, az általam szervezett egyik rendezvény miatt meg folyamatosan meghurcoltak, mígnem
1982-ben betelt az a bizonyos pohár, és a
járási pártbizottság döntése értelmében
el kellett hagynom nemcsak a szülővárosomat, hanem a Dunaszerdahelyi járás
területét is.
- Fiatal voltál még, nyilván nem tudatosítottad, hogy ilyesmi akkoriban
mivel járt. Ha valakit politikai vétkekért börtönbe akartak juttatni, megkeresték a módját, hogyan váljon „notórius munkakerülővé, azaz köztörvényes bűnözővé.
- Ezt úgy sikerült megúsznom, hogy
a kitiltásom hírére jelentkezett nálam a
Csemadok Érsekújvári Alapszerveze
tének két vezetője, Major Feri bácsi és
Gémesi Károly mérnök, akik munkahelyet és még lakást is ajánlottak Újvárban.
Én akkortájt sokat nem törődtem a titkosrendőrségi manipulációkkal. Úgy gondoltam, mindenkit, aki nyilvánosan megfogalmazza véleményét a hatalommal
szemben, azt megfigyelik, miért lennék
én kivétel? A rendszerváltás után, amikor
hozzá lehetett férni a titkosok aktáihoz,
sokan meggyőződhettek a felől, hogy ki,
mikor és mit jelentett róluk. Én nem kutakodtam, de egynéhány barátom elmondása szerint 1978-tól a rendszer bukásáig állandó megfigyelés alatt tartottak.
Ebből én „csupán” annyit érzékeltem,
hogy időnként lekapcsoltak a titkosrendőrök, és órákon át faggattak, hol voltam
ekkor, meg akkor, kivel találkoztam, kivel
beszélgettem, és miről, miért írtam ezt
vagy azt, a telefonbeszélgetéseimet szó
szerint idézték, munkahelyeimről pedig
rendre elbocsátottak. Természetesnek
vettem, hogy az értelmiségi pályák kapui
nem fognak kinyílni előttem, ezért lettem
postás, fűtő, éjjeliőr és kórházi ápoló. A

munkatársaimat, bárhol is dolgoztam,
mindmáig megbecsülöm, mint ahogy ők
is engem. Mindig öröm velük találkozni.
- Tudtommal te is részt vettél a Tóth
Lajos-féle „rendszerváltó összejövetelen” 1989 novemberében, amikor
kezdetét vette az első magyar párt, az
FMK megszervezése. A rendszerváltás
után te nem politikus lettél, hanem
megmaradtál irodalom-, illetve művelődésszervezőnek. Ha valaki meghallja e nevet Hodossy Gyula, óhatatlanul valamilyen alkotó csoport istápolásával asszociálja.
- Igen, ott voltam az FMK alapítói között, és segítettem Tóth Lajosnak az ötvenedik születésnapja apropójául összehívott szlovákiai magyar értelmiségi találkozó megszervezésében, mert akkor ez
tűnt természetesnek: hirdetni a demokratikus eszméket, kitárni a szabadság kapuit emberi kötelesség volt, de a mindennapi politizálás már politikusi feladat. Ehhez én nem értek, viszont voltak,
vannak elképzeléseim arról, hogy egy
életképes, jól működő nemzeti kisebbségnek milyen intézményi hálózatra van
szüksége. Ezek, ha nincsenek, meg kell
őket szervezni. Hitem szerint a szlovákiai
magyarság megmaradását, szellemi fejlődését azok a szervezetek, alapítványok,
intézmények szolgálják, amelyek alapításán volt szerencsém hatékonyan munkálkodni.
- Mikor jöttél rá, hogy a szervezetek, szakmai csoportok életképessége csak akkor lehetséges, ha írott
szó, azaz lap (folyóirat) áll mögöttük,
vagy fordítva, mint a Katedra esetében, hogy a lap mögé, pontosabban
annak szerkesztőbizottsága mögé
kell egy szakmai csoport, ha úgy tetszik műhely (Katedra Társaság) és egy
alapítvány, amely (alaptőke nélkül) a
fenntartási költségeket tudja biztosítani? Honnan vettél ekkora bátorságot?
- Azt gondolom, ez nem a bátorságról
szól. Ha nem kapkodni akarunk, ha nem
egy politikai helyzetre reagálva hirtelen
alapítunk meg valamit, hanem a magyarságot, a kultúrát hosszútávon szolgáló intézményeket hívunk életre, akkor a mű-
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ködőképesség minden elemét előre meg
kell oldani. Csak egymást segítve, egymást erősítve van esély a fennmaradásra.
- Kevesen (legfeljebb csak a hozzád
közel állók) tudják, hogy te nem csak
lapot (Katedra) és kiadót (Lilium
Aurum) alapítottál, hanem egy egész
hálózatot építettél fel, amelybe először a tollforgató pedagógusokat, később az egész szlovákiai magyar írótársaságot bekapcsoltad. Persze azért
ügyeltél rá, hogy a különféle tartalmak, célok (programok) ne keveredjenek össze. Megjegyzem, minden
szakterületnek, így a pedagógiának is
van egy naiv – ún. népi és egy tanított,
tanult oldala. A kiművelt szakma az
előbbi figyelembevétele nélkül nemigen boldogulna, de aki „naiv (szak)
ember”, annak meg elengedhetetlen,
hogy bele tudjon látni a hivatásosak
dolgaiba. Esetedben több területen

is. Neked kell, hogy legyen valamilyen
titkod.
- Hogy példával éljek, még egy családi
háznak is kell, legyen infrastruktúrája.
Minden szervezet olyan, mint a puzzle,
minden apró darabkájának megvan a
maga pontos helye, nem túlzás, ha azt
mondom, pontos küldetése. Ez ilyen egyszerű. Tehát, nincs semmilyen titkom
sem.
- A különféle társaságok (cserkészek, pedagógusok, írók, stb.), bár
olykor ösztönösen, de néha kifundáltan is szerveződő és hierarchikusan
működő érdekcsoportjait összetartani szinte képtelenségnek látszik. Te
mégis, mondhatnám, már évtizedek
óta embert próbáló erővel bírod az
iramot. Mi motivál erre?
- Ezt szeretem csinálni. S aki azt teszi,
teheti, amiből öröme származik, az ugyan
dolgozik, de sohasem robotol. Ez lé-

nyeges különbség. Ezen kívül jó érzés
tudni, hogy az a bizonyos hálózat, amely
már többször is szóba került, sok-sok embernek tudott és tud az önkifejezéséhez
és önmegvalósításához segítséget adni.
- Miért éppen a nevelés-oktatásügy,
az irodalomszervezés (társaság(ok),
irodalmi kávéház, írótáborok, „literatúrák” stb.) az, amit fontosnak tartasz,
és igyekszel mindet megtartani? No,
meg az egyház(ad), amiről eddig még
nem is kérdeztelek. Ez utóbbiban mi
volt az eddigi fontos szereped?
- A felépített szerkezetet szeretném
életben tartani. Az intézményi kereteket
nem szabad feladni, de amennyiben az
idő felülírja azokat, akkor sem a megszüntetés a megoldás, hanem a lecserélésük egy jobbra, korszerűbbre. Az egyházban viszont nincsenek, vagy pontosabban, nem szabad, hogy szerepek legyenek. De ha mégis van és legyen, akkor
az a hit. Ha a templomépítésre gondolsz,
arra is az a válaszom, hogy azt sem szerepként, hanem kegyelemként éltem
meg. Ez a lehetőség is keveseknek adatik
meg.
- Mindezek mellett költő (is) vagy.
Mikor jut időd az írásra, hiszen ahhoz
egy másfajta elmélyülés kell. Hány
könyved jelent meg eddig?
- Öt önálló verseskötetem van és egy
interjúkötet. Számtalan antológiába válogatták be az írásaimat, és rendszeresen publikálok irodalmi folyóiratokban.
Persze, ha van mit, mert bizony az írásra
kevesebb időm akad, mint amennyit szeretnék, s ha a szervezői feladataimból
majd valamit sikerül másoknak átadni, az
így nyert órákat majd írással szeretném
tölteni, ha a Gondviselő tervében is ez
van leírva.
- Milyen elismerésekben (díjban,
kitüntetésekben) részesültél eddigi
munkásságodért?
- Had ne soroljam fel őket. A Szlovákiai Magyar Írók Társaságának honlapján
mindenki elolvashatja, meg aztán ez nem
is fontos. Mármint másnak nem fontos,
nekem talán igen, a visszajelzés miatt.
Ha én egy szolgálatot látok el, azt természetesen nem a díjért, kitüntetésért teszem, ám ha valamiért valakik díjaznak,
azt ünnepként élem meg; mint egy megállóként. De csak egy pillanatra. Végiggondolom az addig megtett utamat, és
sietve megyek tovább, mert az önmagamra kimért feladat nem várat magára.
Csicsay Alajos
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Sajó Károly Kárpát-medencei
természetvédelmi csapatverseny

Q Q Zsűri (balról: Garancsy Mihály, Palkovics Annamária, Peimli
Piroska, Iványi Ákos)
2014 április 10-én került megrendezésre a Sajó Károly Kárpát-medencei természetvédelmi csapatverseny felvidéki döntője a gútai II.
Rákóczi Ferenc Alapiskolában, valamint Gúta város vezetésének köszönhetően a városháza nagytermében.
A verseny szlovákiai kiírója a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége. Fő védnökeink Magyarországról a Természetbúvár magazin
és a Magyar Földrajzi Társaság. A verseny a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium
szakmai támogatásával és fővédnökségével valósult meg.
A verseny célja a komplex környezettudatos szemlélet kialakítása
és elmélyítése, a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettség kialakítása, a környezetünkért érzett közös felelősség felébresztése, valamint
a tehetségfejlesztés.
A verseny csapatverseny, ahol a csapat három tagból áll, a versenykiírás értelmében az alapiskolák 7-9., illetve a nyolcéves gimnáziumok
2-4. évfolyamos tanulói jelentkezhettek. A szlovákiai döntőre idén 20
csapat nevezett be Szepsitől Dunaszerdahelyig.
A csapatok három, egymástól elkülönülő részében bizonyították
tudásukat.
• Írásbeli teszt, ami a környezetvédelmi alapfogalmak, folyamatok, összefüggések ismeretét és a Természetbúvár magazin
utolsó évfolyamában megjelent cikkek tartalmát vizsgálta.
• A csapatok plakát segítségével próbálták felhívni a figyelmet
korunk egyik nagy problémájára, a népességrobbanásra.
Minden csapat művészi elemekkel tarkított, a fiatalok ízlésvilágát és életvezetését tükröző plakátokat hozott magával.
• A szóbeli részben a versenyzők a lakóhelyi vagy környéki környezetvédelmi problémák feltárását, kutatását prezentálták
számítógépen kivetíthető bemutatókkal illusztrálva. Az elő-

Q Q Pillanatkép a szóbeli fordulóról

Q Q Megnyitó a gútai városházán (balról: Koczkás Beáta
alpolgármester, Horváth Árpád - Gúta város polgármestere,
Bagita Judit, szervező és Pék László, az SZMPSZ elnöke)
adások témája változatos, érdekes volt. A legtöbb csapat korához mérten megpróbált kutatni a témájában (kísérlettel,
saját fényképekkel, kérdőíves felméréssel) és az eredményeket
összegezték munkájuk végén.
A felsoroltakból is látszik, hogy a felkészítő tanárok méltán tarthatják magukat tehetséggondozónak. A felkészülés komoly energiabefektetést igényel tanár és diák részéről egyaránt.
A zsűrit kiváló szakemberek alkották: Garancsy Mihály, a Természetbúvár magazin főszerkesztő-helyettese, Peimli Piroska, a FertőHanság Nemzeti Park munkatársa, Iványi Ákos, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. közönségkapcsolati megbízottja, valamint Palkovics Annamária, a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola pedagógusai voltak.
Az idei két legjobb csapat döntésük alapján az alistáli Corvin
Mátyás Alapiskola (felkészítő tanár: Hegyi Andrea), valamint az
Ipolyszakállosi Alapiskola (felkészítő tanár: Horváth Katalin) csapata meghívást nyert a Kárpát-medencei döntőre, amit rendszeresen
Győrben rendeznek. A legjobb előadónak választott farkasdi Nagy
Krisztína (felkészítő tanár: Kollár László) Horváth Árpád, Gúta város
polgármestere által felajánlott különdíjban részesült.
Pék László, az SZMPSZ egykori elnöke a megnyitón elismerte, a
verseny színvonala évről évre nő. A felkészítő tanárok, diákok egymástól tanulnak, az ötleteket továbbgondolva, fejlesztve szebbet,
jobbat alkotnak. Megállapította, hogy a felvidéki magyar diákok, tanárok természetszeretete, környezettudatossága vitathatatlan. Köszönetét fejezte ki Gúta város vezetőségének a verseny megvalósításáért.
Bagita Judit, szervező
a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola igazgatónője

Q Q Pillanatkép a szóbeli fordulóról
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Jövőre jubilál

az Infoprog
Nemzetközi informatikai verseny Füleken

Az olyan ember, aki nem ért a számítógéphez, a XXI. században
analfabétának fog számítani – jósolta Teller Ede még a múlt században. A mai fiatal generáció körében kevés analfabétát találnánk, hiszen ők már az anyatejjel szívják magukba azt, amit az idősebb nemzedékeknek tanulniuk kell. Mégsem mindegy, ki milyen
mértékben ért a számítógéphez, mire és hogyan használja. Mire
képes, mint felhasználó, és képes-e esetleg programozni is, és hogyan?
Minderre választ kaphatott az, aki megmérettette magát a szlovákiai magyar középiskolák országos informatikai versenyén, mely
egyben a Kárpát-medencei magyar középiskolák versenye is. Az
Infoprog 2014-et április 10 –12-én rendezték meg Füleken, immár
XIX. alkalommal. Harminchárom csapat érkezett a döntőre a Füleki
Gimnáziumba Magyarország, Románia, Szerbia és Szlovákia 16
magyar tannyelvű iskolájából. A versenybe a levelező fordulók feladatainak (2013. október – 2014. március) a megoldásaival lehetett bekapcsolódni, s az eredmények tükrében kaptak meghívást a
csapatok a döntőbe.
A versenyzők programozói és felhasználói kategóriában valamint az iskolák vetélkedőjében indultak. Az Infoprog 2014-et Molnár
László, a gimnázium igazgatója nyitotta meg, majd Szabó Zsolt, a
zsűri elnöke üdvözölte a vendégeket. Tomolya Róbert, a gimnázium
tanára a verseny részletes programját ismertette. Mindkét kategóriában 2 fős csapatok versenyeztek. A programozói kategóriában a
diákoknak Pascal programozási nyelven útvonal-keresési feladatot
kellett megoldaniuk. A felhasználói kategória táblázatkezelésben és
adatbázis-kezelésben mérte össze erejét.
A résztvevő tanárok számára a versennyel párhuzamosan már
hagyományosan szakmai továbbképzést tartottak. A tanárok kötetlenebb formában tapasztalatcserét is folytattak az informatika oktatásának helyzetéről és lehetőségeiről, különös tekintettel a szlovákiai, romániai, szerbiai és magyarországi körülményekre. Természetesen arra is volt idő, hogy megbeszéljék a különböző iskolákból,
városokból, országokból érkező kollégáikkal a további együttműködést, illetve hogy megismerkedjenek és felvegyék a kapcsolatot
azokkal, akik első ízben vettek részt a versenyen.
Szintén a verseny részét képezi a döntő ideje alatt tartó rejtvény
és kódfejtő játék, amely óriási sikert arat immár sok éve. A játékban
tanárok, diákok, kísérők egyaránt részt vehetnek. Idén a Komáromi
Ipari Szakközépiskola és a Füleki Gimnázium diákjainak sikerült
megfejteniük a kincskereső játékot.
A Füleki Gimnázium épületében került sor a verseny ünnepélyes
eredményhirdetésére. Az iskolák versenyébe minden előző részeredmény (levelező fordulók, bemutatók, programozói és felhasználói kategória, vetélkedő) beszámított. Ebből is látszik, hogy a résztvevőknek
sokoldalú ismeretekről kellett tanúbizonyságot tenniük. Ezen eredmények összesítése adta az iskolák végső sorrendjét.
Az ünnepélyes díjkiosztáson részt vettek többek között a Budapesti Gazdasági Főiskola tanárai: Gubán Miklós, Gubán Ákos és
Szabó Zsolt, aki egyben a zsűri elnöke is volt. Elfogadta továbbá
a szervezők meghívását Bíró Albert, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács Szakértői Tanácsadó Testületének elnöke, valamint
Rendes Alina, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációs
Államtitkárságának kommunikációs vezetője.

Szabó Zsolt, a zsűri elnöke és Dr.Gubán Miklós kiértékelte a versenyzők teljesítményét, a legjobb feladatok pedig bemutatásra is kerültek.
A felhasználói kategória szlovákiai 1. helyezettje a Majerník
Gergely – Sukola Dóra alkotta csapat lett az érsekújvári Jedlik
Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskolából, akik a Kárpát-medencei
összesített versenyben a 3. helyen végeztek.
A programozási kategória szlovákiai győztese a Füleki Gimnázium Bial Bence – Nagy Patrik párosa lett, akik egyben a Kárpát-medencei összesítés 1. helyezettjei is.A számítástechnikai ismeretekből
rendezett vetélkedőt a komáromi Selye János Gimnázium nyerte
meg.
Az iskolák szlovákiai országos versenyében a Füleki Gimnázium
bizonyult a legjobbnak, a Kárpát-medencei összesítésben pedig a
2. helyet szerezték meg.A kétnapos rendezvény szervezője, a Füleki
Gimnázium az e-Talentum és a Rákóczi Szövetség támogatásával
biztosította a versenyzők és kísérőtanáraik teljes ellátását, a versenyhez szükséges gépparkot és a verseny díjait is. A támogatóknak
köszönhetően nagyon értékes díjak vártak a nyertesekre. A legjobb
versenyzők és iskolák iPad-okat, iPod-okat, fényképezőgépeket,
tableteket, monitorokat, USB kulcsokat, laptopot és még sok egyéb
díjat vihettek haza összesen 7 000 Euró értékben. Meg persze élményeket, melyek még a legdrágább elektronikus ajándékoknál is
maradandóbbak…
A szervezőknek pedig nem maradt más hátra, mint hogy
már most elkezdjék szervezni a jövő évi jubileumi XX. Infoprogot…
Illés Kósik Andrea

Q Q A programozói kategória nyertesei: Bial Bence és Nagy Patrik
(Füleki Gimnázium)

Q Q A legsikeresebb iskolák felkészítő tanárai: Simó Margit (Orbán
Balázs Gimnázium, Székelykeresztúr – Románia), Tomolya
Róbert (Füleki Gimnázium – Szlovákia), Erki József (Bessenyei
György Gimnázium és Kollégium, Kisvárda – Magyarország)
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Mint(h)a ország

( gondolatok egy vasárnap esti film kapcsán)
Láttam egy filmet. A film a tengeri mentőalakulatokról szólt, és javarészt abban az iskolában játszódott, ahol
ezeknek az alakulatoknak a jövendő tagjait képezték – természetesen kicsit hol
lywoodi stílusban, de azért elgondolkoztatóan. Konkrétan azon gondolkoztam
el, hogy milyen kemény kiképzést kaptak
azok a fiatal emberek, akik jelentkeztek
ebbe az iskolába. Volt, aki immár harmadszor, mivel az előző két esetben idő
előtt ott kellett hagynia. A nagyon komoly, nagyon erős, nagyon átgondolt kiképzés végén átadták a sikeres végzősöknek az oklevelet, amely tanúsította,
hogy ők immár tengeri mentők. Nyolcan
kaptak ilyen papírt. Hatvanból. Nagyon
durván hangzik. Viszont a képzést vezető tiszt, miután visszatért a mentőalakulatához, felvette állományba az egyik
frissen végzett fiatalembert. És innentől
kezdve nem mint tanítványával, hanem
mint társával bánt vele. Mert tudta, hogy
azonnal bevethető, krízishelyzetben is
helyesen döntő, a feladatát maradéktalanul ellátó mentővel van dolga.

Ily módon megérkeztem gondolataim sötét ösvényén a mint(h)a közoktatásig. Az alapiskolákig, ahol mint(h)akönyvekből mint(h)a tanulnának a kilencedikesek, hogy mint(h)atudással
felfegyverkezve jelentkezzenek a középiskolákba, ahol tavaly már mint(h)afelvételit is tartottak, hogy megtörténhessen a tanulók mint(h)akiválasztása.
Lassan eljutunk oda, hogy a szülőknek
komoly összegeket kell majd fizetnie
azért, hogy a gyerekét ne vegyék fel
egyik-másik vadásziskolába. Bár ez egy
príma környék.1
Az alapiskolákban hátrahagyott sok
tanító néni és nagyon nem sok tanító
bácsi pedig mintha fellélegezne... Hogy
aztán szeptemberben, mint afféle rossz
forradalmár-epigonok, újrakezdjék...
A középiskola kezdetben mintha
örülne, hogy sikerült megnyitnia a
hajdan volt 7 osztály helyett a 4-et ebből kettőben a létszám 20 feletti, viszont nagy az öröm, van két integrált
gyerek, ezek duplán számítanak, mint az
uránbányában ledolgozott évek.

Ez a kiképző tiszt nem volt mintakiképző tiszt. Csupán egy a sok közül,
aki végezte a dolgát. A fiatalember sem
volt minta-diák, csupán egy diák, aki el
akarta végezni ezt az iskolát.
Mi viszont, Európa ezen vidámabb részére született kalandorok, számtalanszor
szembesülünk különböző mintákkal.

Véget ér a vakáció, ahogy azt Donászy
Magda írja feledhetetlen költeményében,
kezdetét veszi a tanév. Illetve mintha
kezdetét venné, de már csalással indul,
mivel a minisztérium megrögzötten ragaszkodik ahhoz, hogy a tanév kezdete
szeptember elseje, bár ez a nap közel 20
éve államünnep, ezért a tanév jó esetben
2-án kezdődik (mintha azt mondanánk,
hogy a hét első munkanapja a vasárnap,
de mivel ez vasárnapra esik, ezért csak
hétfőn kezdünk dolgozni).

A magyar nyelv egyik különlegessége, hogy szavaink némelyike másképp íródik és másképp ejtődik. Van ez
a fránya h betű, amit sokszor nem is ejtünk, és meggyőződésem, hogy gyakran
csak azért szúrunk egy-egy szavunkba,
hogy tollbamondáskor legyen mivel szívatni szegény diákokat… Horváth, Tóth,
plébános…
Néha viszont jelentést változtató szerepe is van:
mint(h)aország, mint(h)apolitikusok,
mint(h)aoktatásügy, …

A mint(h)aközépiskola mint(h)aigazgatója megtartja mint(h)aünnepi beszédét, ezzel rögtön elbizonytalanítva az
elsősök jelentős részét. Majd mint(h)a
tankönyvek osztására kerül/ne sor, és
ezek után másnap elkezdődik...
Mintaszerűen felszerelt tantermekben zajlik az oktatás. Úgy teszünk,
mintha nem lennénk elkeseredve, hogy
milyen a színvonal. Pedig de. Úgy teszünk, mintha mindent elkövetnénk,

hogy a saját nevét hibásan leíró, a rohadt
szocializmusban kubikusnak is csak protekcióval felvehető, a facebook nélkülözhetetlenségét álmában sem megkérdőjelező bűn lusta kamaszból is kihozzuk
az érettségi vizsga megkövetelte minimum minimumot. Pedig nem. Igyekszünk azzal áltatni magunkat, hogyha
nem is úgy érezzük, azért mintha még
volna presztízse annak a szent szónak,
hogy „tanít”. Hogy „tanító”. Pedig nincs.
Aztán, mint a csigáról és a teknőcről
szóló ismert mesében, szinte hipp-hopp
elszalad a négy év és az immár 13 éve a
közoktatás hálójában vergődő egyed azt
veszi észre, hogy leérettségizett. Mintaérettségit szerzett. Volna. Rádöbben,
hogyha nem vigyáz, még a következő államünnep előtt a munkahivatalban találja magát - a pult kevésbé vonzó oldalán. Ezért hát elhatározza, hogy egyetemista lesz, hiszen az közoktatás az
egyetlen olyan területe a társadalomnak,
amellyel eddigi élete során találkozott,
és bár számára is meglepő, de sikeresnek
mondhatja ezt a találkozást. Hájszen le is
érettségiztem, bammeg.
A potenciális egyetemista elkezd válogatni. Variál. Több helyre is beadja a jelentkezését. Több helyre fel is veszik. Még akkor is, ha esetleg az érettségi
vizsgán nem is a legjelesebben szerepelt
(a megfelelt is megfelel, de ha esetleg a
bizonyítvány kiadása bizonyos adminisztratív akadályokba ütközik és annak
bemutatása csak szeptember második
felében esedékes, ez sem gátolja meg a
mintha egyetemet, hogy diákjai sorában
üdvözölje őt).
És megtörténik a deus ex
machina. Ha már ennyire bejött nekem
ez az oktatásügy - mondja csak úgy magának -, akkor maradnék még benne egy
olyan 40 évet. És jelentkezik az egyetem
tanárképző karára.
Öt uskve tíz év elteltével pedig
mint friss diplomás visszakerül egykori
alma materei egyikébe, és népét fogja,
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de nem középfokon... De még csak alapfokon sem...
Vagy ahogy a csodálatos Vargha Balázs rímbe szedte: ez is tanít? az istenit!
Egy hír:
Hamarosan búcsút mondhatnak a
nehéz iskolatáskáknak azok a dél-kóreai
diákok, akik még használtak ilyet, az ottani Oktatási Minisztérium ugyanis bejelentette, hogy 2015-re kivonják a forgalomból a papírra nyomott tankönyveket,
az összes tananyagot digitalizálni fogják,
az iskolákban és otthon a tanulók számítógépeket (tábla PC-ket, okostelefonokat
és úgynevezett „okostelevíziókat”) fognak
használni.
A tananyagok digitalizálása nem egyszerű szkennelést jelent, hanem át is dolgozzák őket, hogy módszertanilag is kihasználják a digitális technika adta előnyöket, emellett a koncepció számtalan
újdonságot is tartalmaz, például a fizikailag hátrányban lévő diákok számára
speciális anyagok készülnek, illetve a digitális távoktatási rendszert is kiépítik
azon gyerekek számára, akiknek egészségügyi okokból nehézséget okozna az iskolába járás.
Hej de messze mint(h)aország,
ott terem mint(h)akenyér,
mint(h)aablak mint(h)arácsán
mint(h)anótát ráz a szél.
Mintatéren, mintaréten
mint(h)ahősök küzdenek,
mint(h)aszanatóriumban
sírnak mintabetegek.
Mint(h)atanártól mintalány
mint(h)aábécét tanul,
gaz minta a mint(h)abörtönt
rúgja irgalmatlanul.
Mintapóznán mint(h)akirály
mint(h)anyelven szónokol
egyiké mintamennyország
másiké mintapokol.
Rémületes mintaarcot
vágnak mint(h)akatonák,
mintakézben mint(h)afegyver,
a mintháké a világ.
Vetter János
1

hommage à Spiró Gy.

A magyar nyelv legrangosabb hazai
versenye kettős sikert hozott
a Selye János Gimnázium diákjainak
Beszámoló a Szép Magyar Beszéd országos fordulójáról

„Soha a földnek golyóbisán egy nemzet
sem tehette addig magáévá a bölcsességet
,mélységet,valameddig a tudományokat a
maga anyanyelvébe bé nem húzta. Minden
nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem” – írta Bessenyei György
1781-ben a Magyarság című röpiratában.
Minő nagy igazság!
Csak éppen alig akad olyan mai tizenéves , aki szűkre szabott szabadidejében
anyanyelvünk ápolásával, Uram bocsá´ a
nyelvművelés, nyelvhelyesség kérdéseivel
foglalkozna. Azt pedig, hogy ebben meg is
méretessék magukat, bizony kevesen vállalják. Hiába mondogatjuk, hogy nyelvünk
állapota aggasztó!
Talán ezért is érzi a magyartanár kivételes szerencséjének, ha egy-egy olyan
nebulóra akad, aki a sok tantárgyi verseny mellett erre is hajlandó időt szánni.
Ezekkel az érzésekkel találkoztam jómagam is, amikor a múlt tanév során
Dóczé Bálint Jonatán személyében ilyen
diákra leltem. Jonatán amellett, hogy tehetséges, szívügyének tekinti az igényes
nyelvhasználatot, az olvasás szeretetét. Általános iskolás kora óta rendszeres résztvevője volt a nyelvművelő versenyeknek,
a Szép Magyar Beszéd országos döntőjében több alkalommal is dobogós helyezést ért el. A Selye János Gimnázium elsőseként 2013-ban az országos döntőn 2.
lett, idén pedig újult erővel indult a meg-

mérettetésnek. A kerületi forduló győzteseként utazhattunk Kassára, ahol a Márai
Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola adott otthont a szép szó
ünnepének, az országos fordulának, április
9-11. között.
A háromfordulós versenyen – mint
minden évben – a versenyzők először egy
hozott szöveget adtak elő, majd a kötelező
szöveg értő olvasására került sor. A verseny
harmadik része a szövegalkotási és előadói
képességek összemérése. Külön öröm volt
számomra, hogy a gimnáziumot még egy
diák képviselhette , Aranyosi Zsolt személyében, aki Spátay Adriana tanárnő tanítványa. A két fiú nem először utazott együtt
Kassára, több alkalommal is megmérettették már magukat.
A középiskolák és gimnáziumok kategóriájának zsűrije a következő tagokból
állt: Hrbácsek Magdaléna, egyetemi adjunktus, Vörös Ottó, nyugalmazott egyetemi docens és Simon Szabolcs, egyetemi
adjunktus.
A vers, a költészet napja számunkra mindig ünnep, de az idei április
11-e felemelő pillanatokat hozott. Dóczé
Bálint Jonatán kategóriájának országos
győztese lett, Aranyosi Zsolt a 2. helyen
végzett. A szokásos kassai programjaink
mellett − mint a Dóm megtekintése, a
Márai Stúdióban eltöltött irodalmi est −
kétségtelenül a győzelem érzése volt leginkább hatással ránk.
Talán két apró megjegyzés beszámolóm végére: egyrészt büszkességgel
tölt el, hogy a Szép Magyar Beszéd, mint a
magyar nyelv legrangosabb hazai versenye
a szűkös anyagi keretek ellenére is lehetőséget ad, hogy a magyar nyelv ápolásának
igénye kifejezést nyerhessen a versenyzők
által. A másik pedig, és itt Vörös Ottó nyugalmazott egyetemi docenst, a zsűri elnökét idézem: ,,lám akadnak még a mai,
globalizált világban is olyan fiatalok, akik
a modern technológia használata mellett
szakítanak időt az olvasásra, a szép szó
művelésére
Szép volt fiúk! Szívből gratulálunk!
Farkas Adrianna
felkészítő tanár
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Sárvári irodalmi
sikereimről
A Sárvári Tinódi Gimnázium, Sárvár Város Önkormányzata, az Írók Szakszervezete és az Írók Alapítványa
minden évben irodalmi pályázatot hirdet Kárpát-medencei
magyar középiskolások számára, akik vers, próza és tanulmány kategóriában csillogtathatják meg tehetségüket. A
cél, hogy bekerüljenek a legjobb 50 tollforgató közé, akik
húsvét táján egy háromnapos táborban vesznek részt. A Diákköltők, Diákírók 37. Találkozója idén 2014. április 15–18
között került megrendezésre az irodalmi berkekben már
igencsak elhíresült Sárváron, ahol a kortárs magyar irodalom számos alakja is kezdte pályáját.
Ebben az évben már harmadik alkalommal, de sajnos
utoljára vehettem részt a táborban. A Sárváron töltött
napok mindig kihatással vannak a gondolkodásomra, a jelenemre és a jövőmre. Az előző két alkalom is rengeteg tapasztalatot, élményt, s tavaly még díjakat is hozott számomra, ezért alig vártam az idei pályázati kiírást is. Az eseményt Mezey Katalin, az Írók Szakszervezetének főtitkára,
József Attila-díjas költőnő, a zsűri elnöke nyitotta meg a vár
mellett található Tinódi Lantos Sebestyén szobornál, ahol
összegyűltek a tábor résztvevői.
Már az első nap folyamán rengeteg ismeretséget kötöttünk, elhangzottak az ezekben a körökben szokványos „te
mit írsz?“- kérdések. Mi, visszajáró Sárvár-függők hosszú
idő után ismét láthattuk egymást, mazsolázhattunk az előző
év táboros emlékeiből, meg persze felvághattunk az újoncok
előtt, hogy mi mennyire jártasak vagyunk már itt. A következő két nap műhelymunkával telt, ahol a zsűri értékelte az
írásokat, lenyesegettük a versek vadhajtásait, s építő kritikával láttuk el egymás munkáit. A próza kategória zsűrije
idén Vörös István és Bertha Zoltán volt, akik egyúttal a tanulmányokat is véleményezték, a verseket pedig Kemény
Istvánnal, Mezey Katalinnal és Papp Márióval elemeztük.
Én az első évben próza, tavaly mindhárom, idén pedig vers
és tanulmány kategóriában kerültem a táborba.
Tanulmányomat Rainer Maria Rilke Duinói elégiáiról
írtam, amelyet a zsűri arany oklevéllel értékelt az utolsó
nap gálaestjén. Az ünnepségen még a szokásokhoz híven
minden táborozó felolvasott egy-egy rövid részletet a pályaművéből, majd következett a díjkiosztás.
Erdélyi, vajdasági, kárpátaljai díjazottjai is vannak
minden évben a versenynek, valamint a több mint háromszáz pályázat között is nagy számban bukkannak határon túlról érkező művekre a zsűri tagjai. Ennek rendkívül
örülnek, hiszen ez arra enged következtetni, hogy az anyaországon kívül élő magyarok nemcsak szeretik, hanem gazdagítják is a magyar irodalmat és kultúrát. Minden évben
büszke voltam arra, hogy felvidéki lányként egy ilyen elismert pályázat díjazottja lehetek, s ennyi tehetséges írópalántával fejleszthetem a képességeimet, gazdagíthatom a
tudásomat. Minden alkalommal egy kicsit más, de mindig
különleges hangulattal telített, mosolyokkal, véleménycserével, közvetlenséggel, egy kis irodalommal fűszerezett
ínyencség ez a találkozó - kifejezetten a kultúra barátainak
ajánlásával. Jövőre pedig minden félénk és magabiztos tollforgatónak és írótanoncnak jó étvágyat kívánok hozzá.
Paluska Zsuzsanna
Selye János Gimnázium, Komárom, VI.H

Lezárult a Pázmány Péter
Gimnázium ESFALP projektje

Iskolánk ESFALP (Az Európai Iskolák egy Élhető Bolygóért) projektje a
végéhez közelít. A projektmunka 2013 szeptemberében szemétgazdálkodás témájában kezdődött. A hosszú hónapok alatt a csoporttagok elsődleges feladatai közé tartozott az emberek informálása a szemét általános problematikájáról, illetve a szeparálásra és az újrafelhasználásra való
motiváció.
A februártól áprilisig tartó időszak különböző csoportmunkákban, foglalkozásokban és tanulmányi kirándulásokban is bővelkedett. 2014 februárjában látogatottunk el Gútára, a General Plastic, a.s. nevű cégbe, amely a
műanyag üvegek újrahasznosításával foglalkozik. Elsődleges feladatai közé
tartozik a szeparált PET műanyagokból PET regranulátumok, PET preformok
és LDPE filmek gyártása. A cég igazgatója – aki a kirándulás megszervezésétől a megvalósításig nagyon segítőkész volt – körbevezetett minket az
egész gyárterületen. Az exkurzió során a diákok tudatosították, hogy környezetünk kímélésére mindannyiunknak szeparálni kell, hiszen ezzel csökkenthetjük a kidobott hulladék mennyiségét. Második utunk áprilisban
az érsekújvári szennyvíztisztító telepre vezetett, ahol megismerkedtünk a
szennyvíz tisztításának folyamatával és a vízbe került hulladék hatásaival.
A tisztítás összes kémiai folyamatát egy többéves gyakorlattal rendelkező
szakember magyarázta el nekünk. A problémakör mélyebb megismerése
érdekében a gimnáziumban is tartottunk egy speciális kémiaórát, amely
során a diákok a gyakorlatban is megismerték a szennyezőanyagok vízre
történő hatását.
Minden tanulmányi kirándulás szemétszedéssel ért véget, amellyel követendő példát szerettünk volna mutatni közvetlen környezetünknek. Takarítottunk az iskola körül, a helyi erdőben, a töltésen és Érsekújvár városának
több területén is. A munkához sokszor önkéntes városiak is csatlakoztak,
akik segítettek a szemétszedésben.
A projekt fontos része volt a szeparáció is. A már korábban is gyűjtött
papír, műanyag üveg és a már nem működő elemek mellett megkezdtük
a kiégett villanykörték gyűjtését is. Az itt említett hulladékok közül a PET
üvegek kupakjainak fontos szerepe volt. Csapatunk a kezdetektől gyűjtötte
őket, amelyekből PET mandalát készítettek (egy kupakokból kirakott kép).
A diákok, szülők, tanárok, különböző cégek, intézmények hónapokon keresztül becsületesen gyűjtötték a kupakokat, amelybe besegített a General
Plastic a.s. cég is több zsáknyi kupakot küldve. A megvalósítás során a tanulók először színek szerint különválogatták őket, majd a digitális forma lerajzolásával létrejött alaprajzra helyezték el a kupakokat, több órányi becsületes munkával. Az összegyűjtött és felhasznált PET kupakokat jótékonysági
célokra ajánlottuk fel.
A nemzetközi projektverseny hivatalos zárása június 2-5. között zajlott Romániában (Moieciu de Sus), ahol 11 ország 33 iskolája mutatta be
az elért eredményeket. A befejezett projektekről az angol nyelvű internetes napló továbbra is elérhető lesz a következő honlapon: http://schools.
foralivingplanet.eu/en/menu688/.
Soóky Zoltán
Pázmány Péter Gimnázium
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Ifjú történészeink
sikerei
2014. január 29-én Balassagyarmaton –
nagyszabású ünnepségsorozat keretén belül
– immár hatodik alkalommal rendezték
meg a Civitas Fortissima történelmi vetélkedőt, amelyen kilenc balassagyarmati és
két felvidéki középiskola (a Gútai Magyar
Tannyelvű Magán Szakközépiskola és az
ipolysági Szondy György Gimnázium) csapatai vettek részt. A vetélkedő témája egyrészt a 95 évvel ezelőtti, az 1919-es „csehkiverés”, amikor a balassagyarmatiak kiűzték a
városból a megszálló cseh katonákat (2005ben Balassagyarmatnak a Civitas Fortissima
– A legbátrabb város címet adományozta az
Országgyűlés), másrészt az első világháború
története volt.
A vetélkedőt – amely a városháza dísztermében zajlott le – Balla Mihály országgyűlési képviselő nyitotta meg. A versenyzőket személyesen köszöntötte Kövér László,
az Országgyűlés elnöke is. A majd’ háromórás szellemi versenyen a diákoknak igényes

írásbeli kérdésekre kellett válaszolniuk. A
versenyt megelőzően a csapatoknak egy,
a témához kapcsolódó, történelmi képregény készítése volt a feladata, ezeket is értékelte a zsűri. A vetélkedő után a résztvevők megebédeltek, majd megtekintették
a Palóc Múzeumot.
S csak ezután következett a várva várt
eredményhirdetés. A dobogó legfelső
fokán az ipolysági Szondy György Gimnázium Miskei Ferenc, Nagy Károly, Novák
László összetételű csapata végzett, több
mint 50 pontos különbséggel maga mögött hagyva a többieket. Ezzel már a harmadik győzelmünket értük el a vetélkedőn!
A győztesek felkészítő tanára Tóth Tibor
volt. Szép eredményt értek el a gútaiak
is, hisz a második helyet szerezték meg.

A dobogósok értékes könyvjutalomban részesültek, az első helyezettek pedig részvételt nyertek a Rákóczi Szövetség nyári táborában. A díjakat Medvácz Lajos, Balassagyarmat polgármestere és Szakács Zoltán, a
Civitas Fortissima Kör elnöke adták át.
A következő történelmi versenyre, a
Történelemtanárok Társulása által megrendezett Múltidéző országos döntőjére a
párkányi gimnáziumban került sor február
14-én. A szlovákiai gimnáziumok (a komáromi, a somorjai, a dunaszerdahelyi, az érsekújvári, a galántai, a párkányi, a lévai, a
rimaszombati és a kassai magyar gimnáziumok) 12 legjobb csapata mérte össze tudását az első világháború történetéből. Az
igényes és élvezetes szellemi csatából iskolánk csapata győztesen került ki!
Ifjú történészeink már nem az első alkalommal taroltak, reméljük, e nagyszerű sikersorozat tovább folytatódik!
A kimagasló eredményekhez gratulálunk, és további sok sikert kívánunk ifjú
gimnazista történészeinknek! Szondysok,
hajrá!!!!
Tóth Tibor

Felvidéki magyar sakksiker!
Ólubló (Stará Ľubovňa) adott otthont 2014. április 5-től a korosztályos országos egyéni sakkbajnokságnak. A felvidéki magyar sakkélet
újabb sikerekkel gazdagodott. A 18 éves fiúk kategóriájában a révkomáromi Selye János Gimnázium diákja, a bősi sakk-klub (ŠK OÚ RUSSEL
Gabčíkovo) versenyzője, Balogh Péter meggyőző fölénnyel végzett a 34 fős mezőny élén. Az újdonsült bajnok a Komáromi Sakk Klubban
(KŠC Komárno) Kukel Imre mérnöknél sajátította el a sakkozás alapjait, az országos bajnokságra pedig jelenlegi edzője, Sipos István nemzetközi sakkmester készítette fel. Sakkjátékában a taktika elemei gyakran előfordulnak, mely arra utal, hogy a játszma kezdeténél törekszik
a döntő fölény megszerzésére. Sikerének köszönhetően, mint szlovák válogatott, jogot szerzett a világbajnoki szereplésre.
A komáromi sakk-klub (KŠC Komárno) versenyzői a 14 éves fiúk kategóriájában jeleskedtek, a nagyon szép 4. helyen végzett Jakab Béla
a Munka Utcai Alapiskola diákja, a 6. helyen pedig Viczencz Péter, a Jókai Mór Alapiskola diákja.
Pallag György

A Selye János Gimnázium
tehetsége, Dóczé Péter sikerei
Dóczé Péter a komáromi Selye János Gimnázium negyedikes tanulója már a második filmjén van túl. Az utolsó mohikánok című első filmjében az iskolához kötődő témát választott, több ismert színész is feltűnik benne.
A Selye János Gimnázium tavaly hirdette meg a Hites Kristóf emlékévet, melynek keretén belül iskolánk egy híres szerzetes tanárára emlékeztünk. 65 évvel ezelőtt az ő nevéhez volt köthető az iskola történelmének legérdekesebb érettségije. A hontalanság éveiben az akkor már
nem létező bencés gimnázium utolsó diákjait tanította titokban, majd segített nekik ladikokon átszökni Magyarországra, hogy ott leérettségizzenek anyanyelvükön. A történetet maga Szabó Rezső - az eredeti történet egyik szereplője - mesélte el , és ezeket az élményeket a saját fantáziájával színezte, természetesen olyan mértékben, hogy ez ne menjen
a hitelesség kárára.
Nemrég a szlovákiai CINEAMA 2014 kerületi fordulójának első
helyét szerezte meg második filmjével, a Selye című tízperces kisjáték-

filmmel. Az országos döntőre nyáron Pöstyénben kerül sor. Selye János
elmeséli mesébe illő kalandját az időutazásról és arról, hogyan szembesül
jövőbeli sikereivel. Az első változatot az alkotók és a gimnázium tanárai
lelkesen támogatták, az új változat kb. egy hónapja készült el. Az egyik
oldalon a Selye Gimnázium legtehetségesebb színészpalántáit válogatta
össze, akik már nem csak ebben a filmben bizonyították tehetségüket. Így
került be a csapatba Untermayer Tamás, majd a főszerepre Olasz István
színészt kereste fel, aki szívesen elvállalta a szerzetes szerepét. További
kisebb-nagyobb szerepekre sikerült megnyernie Benkő Gézát, Nagy
Lászlót, illetve Ollé Eriket.
Dóczé Péter elárulta, 2007 óta foglalkozik filmezéssel, nagy hatással
van rá Robert Rodriguez, Danny Boyle, Nicolas Winding Refn. Első
filmes sikerét 2010-ben érte el a 7. Országos Középiskolai Filmszemlén,
ahol 1. helyezést ért el reklámfilmjével. A díjat a nagy magyar filmrendező, Jancsó Miklós adta át. Azóta forgatott rajongói klippet a Magashegyi Underground zenekarnak, Laboda Róbert „slammernek”. Legújabb filmje forgatókönyvéhez Gogol Orr című művét veszi alapul.
Zárszóként talán a Híd Terabithia földjére című filmből idéznék: „Az
élet akkor szép, ha olyasmiért dolgozunk, amiért érdemes.” Hajrá Petikém, légy sikeres!
Králik Zsuzsanna
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Az Orange Alapítvány díja a TANDEM-nek
A nem formális oktatás területén végzett munkásságáért díjjal jutalmazta az Orange Alapítvány a dunaszerdahelyi székhelyű TANDEM
nonprofit szervezetet. Mit jelent ez a rövid hír a szervezetnek? Mit jelent
a díj a szlovákiai magyar iskoláknak? S mit jelent az elismerés a nem formális oktatást támogató szakmának? Mint a szervezet egyik alapító tagja
szeretném megválaszolni az első kérdést, mint szlovákiai magyar pedagógus a másodikat, s mint nem formális eszközökkel élményalapú foglalkozásokat tartó tréner a harmadikat.
110 szervezet 3 kategóriában
Előbb azonban lássuk, mi is ez a díj. Az Orange Alapítvány a társadalmi értékek növeléséért és a társadalom égető problémái megoldásáért kifejtett hosszú távú igyekezetükért díjazza minden évben a
civil szervezeteket három kategóriában: szociális befogadás, művelődés
és közösségi fejlesztés. Idén a három kategóriába összesen 110 szervezet pályázott, közülük választotta ki a szakbizottság kategóriánként azt
az ötöt, akik személyesen is prezentálhatták a tevékenységüket. A művelődés kategóriában a TANDEM is bekerült a legjobb öt közé, s a személyes prezentációk után a négytagú zsűri a 2. hellyel jutalmazta a szervezetet. Mint a szervezet egyik alapítója óriási dolognak tartom, hogy országos szinten, ilyen erős mezőnyben helyt tudtunk állni.
A TANDEM alapítójaként
Nagyon megerősítő volt azt látni, hogy az oktatásügyben dolgozó
zsűritagok (egy iskolaigazgató, egy iskolafejlesztéssel foglalkozó alapítvány munkatársa s a noveskolstvo.sk honlap egyik szerkesztője) értékelték a rendszerszemléletű megközelítésünket. Azt, hogy nem csak a
diákoknak nyújtunk képzéseket, hanem a pedagógusok mentálhigiénéjére is odafigyelünk, s a szülőknek is kínálunk programokat. S tesszük ezt
egy alaposan átgondolt koncepció mentén, melyet kutatások eredményeire, tanárokkal folytatott hosszú személyes beszélgetésekből leszűrt
információkra, s a saját tapasztalatokra építve dolgozunk ki. Valós igényekre igyekszünk valós megoldásokat kínálni. Ezért kezdtünk el foglalkozni az osztályfőnöki szereppel, ezért kínálunk pályaválasztási témában programokat, ezért helyezzük a hangsúlyt a szülők és tanárok
együttműködését erősítő közösségi iskolákra, s ezért foglalkozunk legújabban a biztonságos internethasználattal. Mert azt érzékeltük, hogy
az osztállyal, mint közösséggel való munkában van szüksége megerősítésre sok – elsősorban, de nem kizárólagosan – kezdő pedagógusnak.
Mert azt láttuk, hogy a pályaválasztás az első olyan komoly döntés a diákok életében, amit nagyon nehezen hoznak meg, s támogatásra van
benne szükségük. Mert abban hiszünk, hogy a tanár és a szülő harmonikus partneri kapcsolata tudja a legjobban segíteni a diákok személyi-

Q Q Urbán Péter a rangos díj átvétele utáni percekben nyilatkozik
ségi fejlődését és tanulmányi előmenetelét. Mert azt látjuk, hogy az Y- és
Z-generáció tagjait, akik már az internettel nőnek fel kiskoruk óta, meg
kell tanítanunk arra is, hogyan bánjanak felelősséggel, a saját intimzónájukkal az online világban. Az Orange Alapítvány Díja azt is jelentette számunkra, hogy jó úton haladunk.
Szlovákiai magyarként
S mit jelent ez a díj a szlovákiai magyar iskoláknak? A TANDEM az
Orange Alapítvány Díjának öt évadában az első magyar szervezet, mely
szerepelt a díjazottak között. A versenybe egész Szlovákia területéről neveztek be civil szervezetek. Mi a pályázás során első perctől fogva felvállaltuk, hogy egy elsősorban a Dél-Szlovákiában működő magyar szervezet vagyunk. Nem Peterkén s Katarínaként mutatkoztunk be a zsűrinek
a személyes prezentáción a kolléganőmmel, hanem Péterként és Katalinként. Éppen ezért tartom nagyon fontos pozitív tapasztalatnak, hogy
nem kerültünk emiatt hátrányba. Két szempontból látom ennek a jelentőségét: először azért, mert bátorítólag hathat ez a példa a szlovákiai magyar civil szférára olyan tekintetben, hogy merjük felvállalni magyarságunkat, s higgyük el, hogy magyarként is van itt keresnivalónk. Ahogy
magyar iskolába járva nagyon is tudunk érvényesülni, úgy magyar (civil)
szervezetként is meg tudjuk állni a helyünket országos viszonylatban is.
Másodrészt pedig jelentős szemléletformálásnak tartom ezt az elismerést
a szlovák többség felé is: mert feléjük meg azt kommunikáljuk ezzel, hogy
van szakmai minőség Dél-Szlovákiában is, vegyenek észre minket is az
egész országot érintő kérdésekben is, mert van mondanivalónk. S hogy
a kisebbségek lehet, hogy számszerűleg nézve valóban kevesebben
vannak, de minőségileg s szakmai felkészültségben a magyar iskolák,
civil szervezetek sem maradnak el a többségiektől, sőt! A TANDEM
volt az első magyar szervezet, mely az elmúlt öt év alatt megkapta az
Orange Alapítvány Díját, de nagyon bízom benne, hogy nem az utolsó.
Nem formális eszközökkel dolgozó trénerként
Végezetül: van még egy harmadik nagyon fontos – szakmai –
aspektusa ennek a díjnak. Az oktatás témakörben jutalmaztak egy olyan
szervezetet, mely nem formális eszközökkel tart képzési programokat, kiegészítve ezzel a hagyományos értelemben vett iskolák által nyújtott tudásátadást. Tevékenységünk bemutatása során nagyon hangsúlyoztuk
azt, hogy nem a formális oktatás helyett vagyunk, hanem annak kiegészítéseként. Trénerekként nem ellenfelei akarunk lenni a tanároknak, hanem a partnerei. Ezzel a díjjal ebben a szemléletben, ennek a
megközelítésnek a helyességében is megerősödtünk. Fontosnak tartjuk,
hogy az oktatás minőségéért, mindannyian érezzünk felelősséget.
Ne csak kívülről várjuk a tanároktól, hogy tanítsák, neveljék fiainkat, s lányainkat, hanem ahogyan tudjuk, támogassuk őket munkájukban! Természetesen a szülőkkel, iskolavezetőkkel is karöltve.

Q Q A csapat egy része a díjátvétel után

Urbán Péter, a TANDEM, n.o. egyik alapítója s munkatársa
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Mi búcsúzunk és elmegyünk, a mi időnk lejárt!
A komáromi Selye János Gimnázium 90 végzős diákja május 16-án
az ünnepélyes utolsó osztályfőnöki óra után vett búcsút iskolájától, tanáraitól, középiskolás éveitől. Május végén a természet ismét megmutatta erejét, így a pénteki ballagást rendhagyó módon az iskola dísztermében tartottuk.
Az aulában felsorakozott osztályok és osztályfőnökök:
VI. H osztály, osztályfőnök: Csémy Marianna, osztálylétszám: 19
IV. A osztály, osztályfőnök: Szinek Judit, osztálylétszám: 21
IV. B osztály, osztályfőnök: Horváth Katalin, osztálylétszám: 27
IV. C osztály, osztályfőnök: Tóth Éva, osztálylétszám: 23
Két diákunk rövid kultúrműsora nyitotta meg az ünnepséget.
Erdős Virág versét az országos szavalóverseny győztese, Kálosi Zsófia
mondta el, őt követte énekével Tóth Terézia. Hagyomány iskolánkban,
hogy az itt maradó diákok, ill. jövőre a stafétát átvevő harmadikosok
elköszönnek negyedikeseinktől. A 3. évfolyamosok nevében Szakál
Ádám búcsúztatta a negyedikeseket. A 90 végzős diák képviseletében
Paluska Zsuzsanna mondott búcsúbeszédet.
A gimnázium igazgatója, Andruskó Imre megköszönte az osztályfőnökök és a tanárok négy-, ill. hatéves odaadó munkáját; beszédében
megszívlelendő tanácsokkal, jókívánságokkal bocsátotta útnak negyedikeseinket.
Idén is megjutalmaztuk diákjainkat. Kitűnő tanulmányi előmenetelükért, a tantárgyi versenyeken kimagasló eredményeikért igazgatói dicséretben részesülő tanulók Paluska Zsuzsanna, Habán Máté,
Hernandez Franco Vivien, Križalkovič Zsuzsanna, Kusala Orsolya,
Rigó Orsolya, Fekete Emese, Ollé Roland voltak.
Az iskolánk mellett működő Király Püspök Alapítvány célja
anyagilag támogatni a tehetséges diákokat. Az Alapítvány által létrehozott – végzős diákoknak kiosztandó – ösztöndíjak a tovább tanulást
hivatottak segíteni. Az idei tanévben ösztöndíjban részesültek: Horváth Orsolya, Habán Máté, Kusala Orsolya és Fekete Orsolya.
Ezt követően az Ipóth-díjak átadására kerül sor, melyet iskolánk
nyugalmazott igazgatója, dr. Ipóth Barnabás 11 éve hozott létre azzal
a céllal, hogy ily módon is támogassa a kimagasló eredményeket elérő
tehetségeket, és további kitartó munkára ösztönözze a diákokat. Idén
Markó Ádám a MO A kategóriája megyei versenyének eredményes
megoldójaként és az országos döntő résztvevőjeként érdemelte ki ezt az
elismerést. A másik díjazott Paluska Zsuzsanna volt, aki a 37. Kárpátmedencei Középiskolás Irodalmi Pályázaton és Találkozón irodalmi tanulmányával arany minősítést ért el.
Az iskolánk mellett működő Klapka György Sportklub idén is
megjutalmazta legjobb negyedikes sportolóinkat. Maitz Ágnes iskolánkat az elmúlt négy évben több sportágban is sikeresen képviselte.
Egyéni eredményei mellett a csapatverseny-számokban számíthatott
rá igazán a gimnázium. A röpladbacsapat tagjaként járási 2. helyezett
lett, a Szlovákiai Magyar Gimnáziumok Országos Bajnokságán pedig
az 1. helyen végeztek.

Habán Máté állandó tagja volt az országos helyezéseket elért 10
x 1000 m-es iskolai váltófutás csapatának. Mezei futóversenyen ért
el nagyszerű eredményeket: 3-szoros megyei bajnok csapatban és
2-szeres egyéni bajnok. Az 1500 méteres síkfutás 2-szeres járási bajnoka és kerületi 6. helyezettje.
Az iskola kézilabda-csapatának is oszlopos tagja. Legnagyobb sikereit azonban röplabdában érte el. Csapatban kerületi 2. és 3. helyezett volt. Az extraligás felnőtt röplabdacsapat tagja, a nyitrai röplabdacsapat vendégjátékosaként korosztályos országos bajnok. 2012-ben
Komárom legjobb sportolóinak odaítélt polgármesteri díjban részesült.
Idén 7. alkalommal jutalmaztuk amatőr diákszínjátszóink egyikét
a Kaszás Attila-díjjal. Ebben a tanévben színészi teljesítményéért Kaszás Attila-díjban részesült Hernandez Franco Vivien.
Vivien több jelentős szavalóverseny résztvevője, helyezettje, sőt
győztese. Rendszeresen részt vett a Baróti-szavalóversenyen, a Pislákoló
mécses, a Kaszás Attila-szavalóversenyeken, Debrecenben a Kardos Albert szavalóversenyen 1. helyezést ért el, a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny országos fordulójában a már elért 3. helye után idén különdíjas lett, s meghívást kapott a József Attila-szavalóversenyre. Az elmúlt tanévben Kazinczy-érmet nyert Győrött, érme mellé megkapta a
legjobb felvidéki, továbbá a legjobb határon túli versenyzőnek járó különdíjakat: a Strasser Sándor- és a Rotary-díjat.
Éveken át a Gimisz és az ÉS Színház tagja volt, játszott a Jókai
Színházban, kultúrműsorok, emlékestek, kulturális események egyik
fő résztvevője.
A Kaszás Attila-díjat alapításától kezdve az elmúlt 6 évben a komáromi színész pályatársa, jó barátja, Rudolf Péter színművész adta át.
Mindeddig bokros teendői mellett sikerült időt szakítania arra, hogy
jelenlétével, egyszerű, emberi gondolataival megörvendeztessen bennünket. Sajnos, idén szakmai feladatai megakadályozták abban, hogy
személyesen gratuláljon a díjazottnak. Ám szinte kötelességének tekinti
a személyes gratulációt, ezért az érettségi zárónapjára, május 29-ére tervezte, hogy személyesen kezet rázzon Viviennel.
Az elhangzó Szózat után a zord időjárás ellenére ballagóink
a Selye János Gimnázium diákjaiként utolsó közös sétájukra
indultak, hogy búcsút vegyenek Komáromtól,
középiskolás éveiktől, egymástól.
Útravalóul egy hindu közmondással bocsátottuk el a 90 fiatalt:
Abban nincs semmi csodálatos, ha valaki másnál kiválóbbak vagyunk. Igazi csoda
a korábbi önmagunkhoz ké
pesti kiválóbbságban mutatkozik meg.”
Spátay Adriana
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500 évvel ezelőtt történt

Keresztes hadjáratból parasztháború
„… minthogy azonban pártot ütöttek és bizonyos Székely György nevű leggonoszabb haramia vezérlete alatt az egész nemesség
ellen az úgynevezett kurucz lázadásban váratlanul felkeltek és e miatt örök hűtlenség vétkébe estek: az elmúlt nyáron szabadságukat végkép elvesztvén, földesuraiknak föltétlen és örökös szolgaságába kerültek.”
(Werbőczy István: Hármaskönyv, 1514 – részlet)
1513 februárjában és márciusában nevezetes események történtek a Vatikánban.
Február 21-én elhunyt II. Gyula pápa, aki
elsősorban harciasságával („jobban szerette
a kardot a Bibliánál”), a művészetek pártolásával és az „új Vatikán” megteremtésével írta be magát a pápaság történetébe.
Egyebek mellett az ő kérésére festett csodálatos freskókat a Sixtus-kápolna kupolájára Michelangelo Buonarroti. A harcias
pápa halála és az új egyházfő megválasztása
között a Pápai Államot és a katolikus egyházat egy háromtagú bíborosi tanács irányította, melynek tagja volt Bakócz Tamás esztergomi érsek is.
A jobbágyi sorból felemelkedett magyar
főpapnak, aki 1497-ben nyerte el országa
legmagasabb egyházi méltóságát, 1500-ban
VI. Sándor pápa bíborosi kalapot, hét évvel
később II. Gyula pedig konstantinápolyi
pátriárka címet adományozott. Bakóczot a
nagy esélyesek között tartották számon a
pápai tiaráért folyó versengésben. A pápaválasztás azonban nem a magyar bíboros
elképzelésének megfelelően végződött. A
konklávé a firenzei Giovanni de’ Medicit
választotta a katolikus egyház fejének, akit
március 19-én X. Leó néven iktattak be.
Mivel a 38 éves új pápa nem örvendett a
legjobb egészségnek, Bakócz egy ideig még
Rómában maradt – hátha hamarosan új választásra kerül sor. X. Leó azonban 1513. július 15-én bullát adott ki, amelyben Bakócz
Tamást, mint a bíborosi kollégium legérdekeltebb tagját egy keresztes háború megszervezésével bízta meg. Egyébként a török
elleni keresztes háború megvalósításának
terve szerepelt az esztergomi érsek programjában is, amivel meg akarta szerezni
Szent Péter trónusát.
1514 elején Bakócz Tamás teljhatalmú
pápai legátusként tért haza Rómából Magyarországra. Megbízatása, amely három
évre szólt, kiterjedt II. Ulászló magyar és
cseh király, valamint I. (Öreg) Zsigmond
lengyel uralkodó összes országára, melyekhez Havasalföldet és a Moszkvai Fejedelemséget is odasorolták. Továbbá a magyar
bíboros a kalmari unió országaiban, Svédor-

szágban, Dániában és Norvégiában is toborozhatott. Magyarországon a királyi tanács
csak hosszas vita után adta áldását a keresztes had toborzására, több főúr ugyanis
ellenérzéseket táplált azzal szemben, mert
a török és Magyarország között éppen fegyverszünet volt érvényben. Bakócz azonban
elszántan érvelt a keresztes háború megindítása mellett, az ellenkezőket az egyházból
való kiközösítéssel fenyegette meg. Végül II.
Ulászló király beleegyezett a pápai bulla ki-

QQ Bakócz Tamás esztergomi érsek, bíboros
hirdetésébe, ami április 9-én megtörtént. A
keresztes seregek toborzását az ország nagy
részében a legátus a ferences rend egyik
ágára, az obszervánsokéra bízta, míg Erdélyben az ottani püspök volt érte a felelős.
Hamarosan kiderült, hogy a toborzás
valójában csak Magyarországon folyik. Itt
viszont a keresztesek, akik között kisnemesek, hajdúk, jobbágyok, papok, diákok,
mezővárosi polgárok egyaránt akadtak,
nagy számban özönlöttek a kijelölt toborzási pontok felé. A feudális kötöttségektől
való megszabadulás vágya ugyanúgy motiválta őket, mint a pogányok elleni szent há-

ború ügye, s a pápai bullában beígért teljes
bűnbocsánat. A fő gyülekezési hely Pest
lett, ahová főleg az Alföldről érkeztek a leendő keresztesek, számuk elérte a 15 ezret.
(Az egész országban mintegy 40 ezer harcolni vágyó szállt táborba.) A jórészt kiképzetlen jobbágyokból álló sereg élére nem
egy, a hadvezetésben jártas bárót, hanem
egy székely származású, Nándorfehérváron
szolgáló lovastisztet, Dózsa Györgyöt nevezték ki. A mai napig nem teljesen világos,
hogy milyen okokból kifolyólag. Egyes vélekedések szerint a jobbágyszármazású
Bakócz, aki a legmagasabb magyar egyházi méltóságig jutott, maga is szimpatizált az alacsony sorból jövő, de feltörekvő
emberekkel. Mások szerint jobb híján lett
Dózsa a vezér, mert a jelentősebb harcászati tapasztalatokkal rendelkező nemesek
nem óhajtottak egy szedett-vedett hadsereg
élére állni.
De ki is volt ez a Dózsa György, aki Székely György néven is ismert?
Túl sok adat nem áll a történészek rendelkezésére vele kapcsolatban. Minden bizonnyal a háromszéki Dálnokról származott
– lófő vagy székely köznemes volt. Az írás
és olvasás tudományát nem szívta magába.
Az bizonyos, hogy legalább egy testvére volt:
Gergely, aki egyik alvezéreként szintén részt
vett az 1514-es parasztháborúban.
Székely Dózsa Györgyről először egy
1507-ből származó forrás tesz említést,
amely nem éppen kedvező színben tünteti fel a parasztháború vezetőjét. Héderfáji
Barlabási Lénárt erdélyi alvajda azt jelentette Szeben város elöljáróinak, hogy a
medgyesi vásárból hazafelé igyekvő szebeni
polgárok közül néhányat kiraboltak ,
sőt egyet meg is öltek. A tettesek közül
egyedül Székely Dosa Györgyöt, Erdélyország e „nyilvános rablóját” nevezi meg. A
medgyesi rablógyilkosság után Dózsa sorsáról 1514-ig semmit nem tudunk. Márki
Sándor, aki Dózsa Györgyről az első monográfiát írta 1913-ban, azt feltételezi, hogy
Székely Dózsa György elhagyta Erdélyt,
végvári katonának állt be, hogy „fényes haditettekkel felejtesse bűnét”. 1514. február
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Q Q II. Ulászló király (1490-1516)
28-án Dózsa immár hősként bukkan fel,
minthogy Nándorfehérvár közelében párviadalban levágta egy török lovascsapat parancsnokát, amiért Budán II. Ulászló király
megjutalmazta. Nem lehet kizárni, hogy a
jutalom egyik része éppen a parancsnoki kinevezés volt április 23-án, amely azonban
nem az egész keresztes hadseregre, csupán
a Pest környékén gyülekező had vezetésére
vonatkozott.
A török elleni keresztes hadjárat
azonban nem valósult meg – egészen más
lett belőle. Május 15-én Bakócz Tamás
kénytelen volt felfüggeszteni a keresztesek
további toborzását. Az esztergomi érsek
arra hivatkozott, hogy a keresztesnek beállt jobbágyok megtagadják az adófizetést,
üldözik az adószedőket, kifosztják és felgyújtják a nemesi kúriákat. Dózsa serege,
amely május elején elindult délkelet felé a
Bulgáriában portyázó Szapolyai János erdélyi vajda megsegítésére, valóban ilyeneket cselekedett. A keresztes kapitányok
és az obszerváns ferencesek nem törődtek
Bakócz rendelkezésével, tovább folytatták
a jelentkezők táborba gyűjtését. Erre a magyar egyházfő május 24-én feloszlatta a keresztes hadat, Ulászló pedig védelméről biztosította a hazatérő jobbágyokat, ugyanakkor a bosszúra készülő nemeseket a hűtleneknek kijáró büntetéssel fenyegette meg.
Amikor a keresztesek vezetői előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a pápa által kezdeményezett háborút az urak meg akarják akadályozni, a keresztes hadakhoz nagy számban
csatlakozó jobbágyok sérelmei kerültek
előtérbe – elhatározták, hogy fegyvereiket uraik ellen fordítják. Az úri seregek is
egyre gyűltek, hogy a keresztes hadakat akár
erőszakkal is feloszlassák. Báthori István
temesi ispán serege május 23-án Apátfalvánál rajtaütött Dózsa csapatának a Maroson átkelő előőrsein – utána Báthoriék
Nagylakra vonultak a győzelmet megünnepelni. Éjjel azonban Dózsa György főserege
lecsapott a nagylaki várban mulató urakra.

QQ Dózsa György kivégzése
A várat a keresztesek felgyújtották, a foglyul ejtett Csáky Miklós csanádi püspököt
és Ravazdi Péter földesurat karóba húzták,
másokat keresztre feszítettek – ez iszonyú
bűnnek számított a középkorban, mert a
karó és a kereszt ekkor megszokott kivégző
eszközök voltak ugyan, ám csupán a közrendűekkel szemben.
Dózsa György 1514. május 27–28-án
kapta meg Bakócz Tamás rendeletét a keresztes hadjárat leállításáról. A vezér ekkor
még visszafordulhatott volna arról az útról,
amelyre néhány nappal korábban rálépett,
de ő nem ezt tette. Csapatait a török helyett az urak ellen vezényelte. Ezekben a napokban nyílt lázadás kezdődött további táborokban is. Dózsa csapatai elfoglalták a
Maros menti várakat: Lippát, Solymost,
majd Temesvárt vették ostrom alá, melyet
a Nagylakról elmenekült Báthori István védett. Ugyanakkor a Lőrinc pap vezette bihariak néhány napra hatalmukba kerítették
Váradot. A lázadók módszeresen semmisítették meg a nemesi házakban talált okleveleket. Eleinte csak a ruhájukra varrt vörös
kereszt volt a jelképük, amit a nemesekkel
történt szembefordulás után kiegészítettek
a véres karóval. Ez nem csupán az urakkal
történt szembefordulást jelképezte, de fenyegetésül szolgált azon jobbágyoknak is,
akik nem csatlakoztak a parasztháborúhoz.
A magyar történelem legnagyobb parasztfelkelése, amelynek súlypontja végig az
Alföldön volt, és sosem terjedt ki az ország
egész területére, két hónap alatt véget ért.
A fővároshoz visszatért kereszteseket Bornemissza János budai várnagy verte szét,
a Bács és Bodrog megyeieket a nándorfehérvári katonák, a többit a nemesi bandériumok. Dózsa serege július 15-én Temesvárnál a Bulgáriából hazatérő Szapolyai
János előtt tette le a fegyvert. Legtovább a
Lőrinc pap által vezetett bihariak harcoltak,
július végére azonban őket is legyőzték.
A parasztháború vezetőin a győztesek
iszonyú bosszút álltak. Székely Dózsa

Györgynek végig kellett nézni testvére, Gergely kivégzését – őt magát meztelenre vetkőztették, egy trónus formájú karosszékbe
ültették, fejére egy koronát formázó tüzes
vasabroncsot tettek (a Petőfi által is megénekelt tüzes vastrón valószínűleg csak egy
utólagosan kitalált legenda – egyetlen korabeli forrás sem említi), húsát a fogságba
esett és kiéheztetett hajdúk az urak parancsára tüzes vasfogókkal tépték, s enniük kellett a megperzselődött, de nyers húsból. Aki
ezt megtette, szabadon engedték, aki nem
volt rá hajlandó, kivégezték. A parasztháború vezetőjének testét végül felnégyelték,
darabjait Budára, Pestre, Székesfehérvárra
és Váradra küldték. Fejének maradványai
Szegedre kerültek.
Ugyanakkor a felkelők nagy része elkerülte a nagyobb megtorlást. Ulászló király is gyakran élt kegyelmi jogával, sőt az
urak sem akarták elveszíteni legtekintélyesebb jobbágyaikat. A leggyakrabban kiszabott büntetés a keresztesek által okozott
kár megtérítése volt. Kollektív büntetésként az 1514 októberében lezajlott országgyűlésen hozott törvénnyel a jobbágyokat
megfosztották a szabad költözés jogától, továbbá előírták, hogy minden jobbágy hetente egy nap robottal tartozik a földesurának. A parasztoknak megtiltották a fegyverviselést, aki ezt nem tartotta be, kiherélték, vagy levágták a jobb karját – a visszaesőket halállal büntették. A társadalmi mobilitás addig megszokott formáját is gátolni
akarták. Ennek értelmében a törvényhozók
kimondták: „a parasztárulás örök emlékére”
parasztból a továbbiakban sem érsek, sem
püspök nem lehet.
Ez utóbbi rendelkezés – kimondvakimondatlanul – a parasztháborúvá lett
keresztes hadjáratot szorgalmazó Bakócz
Tamásnak szólt, akinek politikai súlya a
Dózsa-féle felkelés után radikálisan lecsökkent.
Pelle István
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Egy álomkép leírása egy tanulmányút kapcsán
Nagyon sokáig gondolkodtam azon, hogy milyen formát válasszak azon élmények elbeszélésére, amelyeket a dél-tiroli tanulmányút során szereztem. Nem magyar szakos tanár lévén előre is
bocsánatot kérek azon kollégáktól, akik szakmai szemmel nézve nehezen besorolható műfajt vélnek majd felfedezni írásomban. Csak az
érzéseimet, az ott látott, ott tapasztalt dolgokat próbáltam átadni. A
cél, ebben az esetben, remélem szentesítette az eszközt.
Dél-Tirol más világ!
Dél-Tirol Európa!
Ja, hogy mi is Európa vagyunk? Pontosabban Európa szíve vagyunk? Igen. Földrajzilag. Valahol. Talán. Külsőleg abszolút megfelelünk az öreg kontinens őslakos emberfajának. Sajnos, csak külsőleg. Gondolkodásunk, viselkedésünk, szokásaink azonban nagy
mértékben eltérnek. Nem is volna ez olyan nagy probléma, hiszen a
sokszínüség gazdagíthat mindnyájunkat. Gazdagíthatna, ha ezt gazdagságnak tekintenénk. Mert hát a gazdagság nemcsak a pénz, a hatalom. Főleg nem az.
Valahol ezt a másfajta gazdagságot éreztem Dél-Tirolban.
Természetesen hazudnék, ha azt mondanám az ott élők csak
lelki gazdagok, hogy a pénz nem fontos számukra. De az is a gazdagságuk, hogy az itt élő emberek szabadon használhatják anyanyelvüket minden fölösleges beszólás nélkül. Az, hogy az iskolában
nem erőltetett módon a diákok több nyelven beszélnek, mondhatni anyanyelvi szinten. És az, hogy a helységnevek, az üzletek
megnevezései és egyéb feliratok az utcákon mindenütt két nyelven
vannak feltüntetve, senkit nem zavar, mindenki számára természetes. Az, hogy néhol előbb németül, máshol éppen olaszul szerepel a felirat, kit érdekel. Nincsenek fontos és fontosabb dolgok.
Senki nem akar németebb lenni a némettől, senki nem akar olaszabb lenni az olasztól. Hogy miért? Azért mert számukra ez a természetes. Természetes az együttélés, természetes az egymás elfogadása, természetes a másik autonómiája, természetesek a határok. Bár határt mint olyat, nem láttunk, mégis a stílusok változásából tudtuk, ez más vidék. Persze, jómagam sem vagyok egy naiv
lélek, aki csak a felszínt látja. Tudom, hogy nem volt könnyű idáig
eljutni. Tudom, hogy mennyi mindent kellett tenni azért, hogy
ez így legyen, azért, hogy a dolgok ilyen módon működhessenek.
Tudom, hogy az itt élő emberek részéről ez milyen áldozatokat követelt, de egy biztos, az eredmény magáért beszél.
Az, hogy az egymás mellett élő, azelőtt egymás ellen harcoló emberek megtanulták elfogadni a másikat, tisztelni őt és egy magasabb
cél érdekében tenni, óriási gazdagságra vall. Az emberi elme gazdagságára. Miért is? Mert csak így lehet élni! Jól élni! Boldogságban, nyugodt körülmények között, biztonságban. És ez nem álom. Legalábbis
ott nem.
...de mivel mi nem ott élünk, nekünk csak az álom jut, ezért most
én is megpróbálok álmodni, álmodni valami nagyot...
Azt álmodom, hogy kislány vagyok. Iskolába járok, ahol anyanyelvemen tanulok. A tanító nénik, tanító bácsik, mindenki körülöttem az anyanyelvemen beszél. Délután zenedébe megyek. Az autóbusz sofőrje anyanyelvemen kérdezi, hová utazok. A zongoraoktató anyanyelvemen magyarázza, hogyan kell bánni a zongora billentyűivel. Mivel a zongoraóra után még van időm, belefér egy sütemény is. A pult mögött álló néninek anyanyelvemen magyarázom el,
mit szeretnék, hogy még tejszínhab is kellene a sütire és almalevet is
szeretnék. Miután elfogyasztottam a sok finomságot, indulok az au-

tóbuszra. Az utcán mosolygó nénik és bácsik sétálgatnak, mindenfélékről társalognak. Jobbra egy utcai zenész énekli a kedvenc dalomat, balra egy kisfiú rángatja anyukája kezét, mert a játéküzletbe
akar menni. Mindent és mindenkit értek. Tudom, mit akarnak tőlem.
És én is tudom, meg tudom magyarázni mindenkinek amit akarok.
Nemcsak az anyunak és az apunak, de az engem körülvevő felnőtteknek is, ők is problémamentesen megértik, mit szeretnék tőlük.
És senki nem haragszik rám, és senki nem tesz élces megjegyzéseket
arra, hogy miért is nem tudom ilyen-olyan-amolyan nyelven megmagyarázni, mit akarok. Persze, még kicsi vagyok, de ha egyszer megnövök, én is szeretnék majd nyelveket tanulni, idegen nyelveken beszélni idegen országokban lakó emberekkel. Az jó dolog, ha minél
több embert érthetek majd meg.
...de most, most még olyan jó anyukám nyelvét használni...
meg a nagyinak is jó, mert ő meg már öregecske, és szerintem már
nem igazán lenne képes arra, hogy más nyelven beszéljen.
Álmomban még az is jó, hogy az anyu sokat van velem, az apuval
pedig munka után mindig játszunk. Van rám idejük. Igaz, mindketten dolgoznak, de munka után együtt a család. Hétvégén biciklizünk, úszunk, kirándulunk. A szomszédok kedves emberek, sokszor
csokit is adnak és ha szükség van rá, segítenek. No meg mi is nekik.
Szeretem a körülöttem lévő világot!
Crrrr! Crrrr! Crrrr!
Csörög az ébresztőóra. Hol vagyok? Már itthon vagyok? Fel kell
kelni? Sajnos, igen!
Úgy érzem, tiszta tűz vagyok, mintha égnék. Talán lázas volnék?
Nem, ez nem láz. Már megint csak álmodtam? Ez az a visszatérő
álmom, amitől mindig égni kezdek. Belsőleg. De miről is álmodtam?
Már tudom! Egy más életről. Egy más életről, ahol, ha becsületesen
dolgozok, jól élek. Egy olyan életről, ahol egyes emberek nem a nemzetiségek közötti súrlódások éltetéséből merítik gazdagságukat. Egy
olyan életről, ahol nem bántanak (hacsak szavakkal is) azért, mert
más nemzet képviselője vagyok, mert más vallást gyakorlok, mert
más nyelven beszélek. Jó lenne, ha ilyen álmai másoknak is lennének,
ha mások is éreznék az én tüzem erejét, mert lehet, hogy :
„Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hogy melegednének az emberek....
Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,
Hogy fölengednének az emberek!“
		

/ József Attila /

...és a tűzünk fénye messzire szállna, megvilágítana sok zegzugot,
megvilágíthatná a sötétséget is, amely sokunkban él...és...és...és még
Dél-Tirolban is láthatnák....
Tamás Erzsébet
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A polgári értékrendet képviselve
A Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
Szlovákia második legnagyobb váro
sának, Kassának számos ismert személyi
sége közül Márai Sándor nevét viseli az
egyetlen magyar tanítási nyelvű gimná
zium és alapiskola. Márai Sándor nevét
2000-ben vette fel a ma már 63. életévét ta
posó iskolánk.
A Márai Sándor Magyar Tanítási
Nyelvű Gimnázium és Alapiskola falai
közt jelenleg 17 osztályban 330 diák tanul.
2006 szeptemberében indult a szlovákiai
magyar nyelvű gimnáziumi oktatásban
egyedülálló első művészeti osztály. A ha
gyományos gimnáziumi tantárgyak mel
lett rajzot, grafikát, festészetet, szobrá
szatot, kerámiát, intermédiát, zeneelmé
letet és művészettörténetet is tanulhatnak
a diákok. A művészeti oktatás célja felké
szíteni a képzőművészet és vizuális tantár
gyak iránt fogékony diákjainkat az építé
szeti, képzőművészeti, forma- és iparmű
vészeti, reklámgrafikai és más humán vagy
technikai jellegű egyetemekre.
A természettudományi tantárgyak
magas színvonalú oktatását a jól felszerelt
szaktantermek és laboratóriumok segítik. A
reál tantárgyakon belül lehetőség nyílik az
optika, a geológia, az anatómia, az ábrázoló
geometria és a számítógépes grafika oktatá
sára is. Jelentős mértékben ötvözzük a mo
dern kor elvárásainak megfelelő pedagógiai
módszereket a hagyományos, évtizedek
alatt gyümölcsöző munkát eredményező
szakmai, módszertani lépésekkel. Csurkó
Éva igazgatónő vezetésével az iskola peda
gógusai mindent megtesznek azért, hogy
a legügyesebb végzős alapiskolások a gim
náziumban folytathassák tanulmányaikat,
az érettségi után pedig sikeresen felvételiz
zenek a hazai és külföldi egyetemekre.
Gazdag szakköri tevékenységet biz
tosítunk tanulóinknak. Iskolánkban több
mint 30 szakkör működik! (színjátszó szak
körök, Árvácska néptánccsoport, sport
körök, szabad művészet, grafika, fotó, festé
szet, kerámia, informatikai szakkör, vala
mint tantárgyi felkészítő körök.)
A diákok külföldi tanulmányi és osz
tálykirándulásokon, nemzetközi projek
tekben vehetnek részt. Biztosított számukra
a bentlakás a város kollégiumaiban, és ösz
töndíjban is részesülhetnek. Intenzív kül
földi nyelvtanfolyamokat, sítanfolyamot,
úszótanfolyamot, valamint nyári kórus- és
képzőművészeti táborokat szervezünk is
kolánk tanulói számára.

Partneriskoláink: a sárospataki Árpád
Vezér Gimnázium és a Református Kollé
gium, valamint a Szepsi Csombor Márton
Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola
Szikszóról.
Nemcsak a pedagógiai munkára fek
tetünk nagy hangsúlyt, hanem a Diákön
kormányzattal együtt élményekben gazdag
diákéletet is biztosítunk. Rendezvényeink
közé tartozik a diákbál, az elsősavatás, a di

áknapi vetélkedő, a Mikulás-napi matiné és
ajándékozás. Fiataljaink az általuk kiadott
iskolaújságban mondhatják el a világról al
kotott véleményüket.
Évente megjelenik az iskola évkönyve
és naptára, melyben diákjaink munkái lát
hatók. Iskolánk tanulói rendszeres látogatói
a Thália Színház előadásainak. Immár 14
éve szervezői vagyunk a Szép Magyar Be
széd nyelvhasználati verseny országos for
dulójának, és 14 éve a Zrínyi Ilona Mate
matika Verseny megyei fordulójának. Szer
veztünk már Felvidéki Magyar Matematika
Versenyt, sőt házigazdái voltunk a Nem
zetközi Magyar Matematika Versenynek is.
A máraisok rendszeres résztvevői a tan
tárgyi versenyeknek és olimpiáknak, va
lamint a sportversenyeknek. Sikeres sze
repléseiket számtalan kiváló helyezés, ok
levél, elismerő emléklap is bizonyítja. A
múlt tanévben összesen 59 különböző ver
senyen vettek részt tanulóink. Járási szinten
45, regionális szinten 41, az országos for
dulókon pedig 52 díjazottunk volt. Ezen

felül 33 egyéni versenyzőnk és 5 iskolai csa
patunk nemzetközi megmérettetéseken is
részt vett.
A Kassai Gimnazisták Színjátszó Tár
sulata (KGSzT) 1996 óta működik isko
lánkban. Rendszeres résztvevője a Jókai
Napoknak és az Egressy Béni Színjátszó
Fesztiválnak, de sikeresen szerepelt a balas
sagyarmati kamarajátékok fesztiválján, va
lamint a nyírbátori Határtalan Színjátszó
Fesztiválon is. Budapesti vendégszerep
lésük a Szkéné Színházban szép emlékként
él a társulat tagjaiban.
Több mint 40 éve hazai szlovák és ma
gyar viszonylatban egyaránt az élvonalba
tartozik a Csengettyű Gyermekkórus és
kishúga, az 1989 óta működő Leánykar,
melyek a Kicsinyek Kórusával kiegészülve
(2013-as alapítású) a 2013-as Csengő Ének
szón egyedüli énekkarokként képviselték
az Ipolyságtól keletre élő felvidéki magyar
ságot.
Nagy tisztelői vagyunk a hagyomá
nyoknak, ünnepeinknek. Ezt bizonyítja,
hogy iskolánk volt az elmúlt évben házigaz
dája az V. Kárpát-medencei Betlehemes Ta
lálkozónak.
Együttműködünk a római katolikus és a
református egyházzal. Rendszeressé váltak
az adventi áhítatok, az év eleji és év végi
közös imák, adventi istentiszteletek és a
nyári egyházi táborok.
A 2013/14-es tanévben egy következő
– reményeink szerint hagyományteremtő
– újdonságot vezettünk be, a projekt napok
keretében. Október végén tartottuk az első,
MáraiFeszt elnevezésű iskolanépszerűsítő
programunkat, mely a reneszánsz jegyében
telt. Tanáraink és diákjaink „átöltöztették“
az egész iskolát, és a pincétől a padlásig
minden és mindenki a reneszánszban élt.
Ez a rendezvény 15 környező magyar alap
iskolából vonzotta be hozzánk a kilencedi
keseket, szüleiket és tanáraikat.
Nevelői munkánk aktív partnerei a
Szülői Szövetség, a Talentum Cassoviensis
Alapítvány és a Hunfalvy János Polgári Tár
sulás. Márai Sándor szellemi hagyatékához
híven, a polgári értékrendet képviseljük, öt
vözve a kassai tudományos és kulturális élet
lehetőségeivel.
Csurkó Éva
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