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2014. október 3-án és 4-én zajlottak a szlovákiai magyar 
alapiskolások 2. Diákolimpiája országos döntőjének küzdelmei 
Dunaszerdahelyen. A seregszemlén a felső tagozatos diákok 
vettek részt. A versenyt a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szö-
vetsége, a Felvidéki Tehetségsegítő Tanács, a Dunaszerdahelyi 
Sportgimnázium, a Dunaszerdahelyi Magán Szabadidőköz-
pont és a Dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapiskola, vala-
mint további társszervezők valósították meg.

A sportolók öt sportágban mérték össze képességeiket: at-
létikai négytusában (60 és 300 méteres síkfutás, távolugrás, kri-
kett dobás), labdarúgásban, kézilabdában, asztaliteniszben, és 
első alkalommal sakkban.

A sportversenyekkel párhuzamosan multimediális alkotó-
versenyt is meghirdettek a szervezők. A pályázók kisfilmek for-
májában (legfeljebb öt perces terjedelemben) dolgozták fel 
a meghirdetők által ajánlott témákat: a diákélet eseményeit 
megörökítő történeteket, a természetből ellesett pillanatokat, 
az odafigyelést érdemlő emberi dolgokat. 

A 2. Diákolimpia körzeti versenyeinek küzdelmeibe közel 
ezer diák kapcsolódott be 9 helyszínen. Az országos döntő ün-
nepélyes megnyitójára a dunaszerdahelyi sportcsarnokban ke-
rült sor. A regionális versenyek sikeres versenyzői az olimpiai 
zászló nyomában vonultak be a sportcsarnokba tájegységen-
ként. A szépszámú közönség között a meghívott vendégeink 
is megjelentek. Közöttük volt Nagy József európai parlamenti 
képviselő, Berényi József, az MKP elnöke és Nagyszombat 
megye alelnöke, Hájos Zoltán, Dunaszerdehely polgármes-
tere és A. Nagy László alpolgármester. Jelen voltak a városi ön-
kormányzat képviselői, a városi hivatal tisztségviselői, helyi és 
környékbeli iskolaigazgatók, edzők, egykori kiváló sportolók, 
a versenyző diákok családtagjai, a támogatók és a média képvi-
selői. A versenyt Pék László, a Felvidéki Tehetségsegítő Tanács 
elnöke nyitotta meg. 

2. Diákolimpia  
Dunaszerdahely

A sport a test útján nyitja meg a lelket. 
(Szent-Györgyi Albert)

A megnyitó keretében került sor a kisfilmek kiértékelésére. 
Az alkotásokat Czibula Csaba, a Szlovákiai Magyar Televíziósok 
Szövetségének elnöke értékelte.

A kisfilmek versenyének díjazottjai:
Kelemen Ádám, Naszvadi AI – Thaiföldi emlékképek;
Henzel Dániel,  Búcsi Katona Mihály AI – Villámok éjszakája;
Mellár László, Dunaszerdahelyi Kodály Zoltán AI – Mi lesz 

veled Föld?
Az első két helyezett pályamunkájának bemutatására 

a megnyitót követő fogadás keretében került sor. A versenybe 
bekapcsolódott diákok a nap folyamán Fodor Mária tanárnő 
vezetésével szakmai programon vettek részt a Dunaszerdahelyi 
Televízió stúdiójában.

A sportversenyek a megnyitót követően kezdődtek több 
helyszínen, és szombat délben fejeződtek be.

A sportversenyek eredményei letölthetők az SZMPSZ 
honlapjáról: www.szmpsz.sk

A díjazottak éremmel és oklevéllel lettek gazdagabbak, 
valamint tárgyi jutalomban részesültek. 

A folytatásra a 3. Diákolimpián, 2016 őszén kerül sor.
Ezúton is köszönjük a regionális versenyek és a döntő szer-

vezőinek a munkáját! Az asztalitenisz verseny lebonyolítását 
Török József, a sakkversenyt Pallag György koordinálta. A sport-
versenyek főszervezője Lépes György volt. 

Külön mondunk köszönetet a szponzorok támogatásátért!

A szervezők nevében 
Pék László és Szabó László n A sportversenyek megnyitása

 n Vigyáázz! Rajt!
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A lap támogatói:
Realizované s finančnou podporou  
Úradu vlády SR – program Kultúra 
národnostných menšín 2014
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Lapszél  n  Pedagógusfórum 

A Kárpát-
medencei 

magyar nyelvű 
oktatás ügye 

közös ügy
A közelmúlt magyarországi változásai, átszervezései érintették a 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségét is. Az Oktatási Miniszté-
riumban megszűnt a Külhoni Magyarok Főosztálya, mely több mint 
20 éve a folytonosságot, a szakmai hátteret biztosította valamennyi 
határon túli pedagógusszervezetnek, egyesületnek. A köznevelésért 
felelős államtitkár és kabinetfőnöke az érintettek részvételével meg-
valósuló tanácskozáson biztosítottak arról, hogy a jövőbeni együtt-
működést mindez nem befolyásolja, továbbra is számíthatunk a tá-
mogatásukra.

Ezt támasztja alá, hogy Balog Zoltán, az emberi erőforrások mi-
nisztere nyolc külhoni magyar pedagógusszervezettel – köztük az 
SZMPSZ-szel – hosszú távú együttműködési megállapodást írt alá 
Czunyiné Bertalan Judit köznevelési államtitkárral és Kaposi Józseffel, 
az Oktatáskutató és Fejlesztési Intézet (OFI) főigazgatójával együtt.

A miniszter célként jelölte meg, hogy a felsőoktatás és a köz-
nevelés területén egységes Kárpát-medencei magyar nyelvű okta-
tási térben gondolkodjanak, és olyan stratégiát alkossanak, amely ezt 
az egységet kifejezi. A kölcsönösséget hangsúlyozva úgy vélekedett, 
hogy a magyar nyelv megőrzését tekintve nagyon sokat lehet tanulni 
a külhoni pedagógusszervezetektől. Czunyiné Bertalan Judit közneve-
lési államtitkár kiemelte: nagy pillanat ez, amikor az elmúlt huszonöt 
év kapcsolatrendszerét foglalják írásba. A jövőben valódi helyzet-
elemzésen alapuló, tervezhető segítségnyújtás valósulhat meg az OFI 
közreműködésével.

Az aláíró külhoni szervezetek nevében Orosz Ildikó, a Kárpátaljai 
Magyar Pedagógusszövetség elnöke elmondta: az együttműködés, 
a külhoni pedagógusszervezetek bekapcsolása az oktatásfejlesz-
tésbe azt jelenti, hogy kíváncsiak a véleményükre, és részt vehetnek 
a szakmai munkában. A kisebbségben élő sem akar többet gyerme-
kének, mint egy többségi; azt, hogy a legjobb és egyúttal megbízható, 
értékes tudást kaphasson. A minőségre ható támogatáspolitika leg-
hatékonyabb formája a magyar nyelvű kultúra és identitás segítése.

Az együttműködés olyan területekre terjed ki, mint a régió ok-
tatáspolitikai döntéseinek és szakmai eredményeinek megosztása, 
pedagógus-továbbképzések, konferenciák szervezése, pedagógiai és 
módszertani segédanyagok fordítása, tehetséggondozás és tehetség-
fejlesztés, a pedagógiai szaknyelv egységesítése, egy szakszótár létre-
hozása.

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) úgyszintén együttmű-
ködést kezdeményezett, és megállapodást kötött öt külhoni peda-
gógusszervezettel, köztük az SZMPSZ-szel is. A partnerek közös célja 
a Kárpát-medence egységes oktatási térként való kezelése, a ma-
gyar nemzeti közösségek aktív részvételével. A megállapodás szerint 
együttműködnek a Kárpát-medencei szintű fejlesztési koncepció ösz-
szeállításában, hozzájárulnak a határokon átívelő oktatási, nevelési, 
szakképzési, fejlesztési kezdeményezésekhez. Emellett a 2014–2020 
közötti fejlesztési időszakban kiemelt hangsúllyal kezelik a magyar-
országi operatív programokból, az Európai Területi Együttműködés 
programjaiból, valamint a közvetlen brüsszeli pályázati forrásokból 
adódó lehetőségeket.

Reméljük a legjobbakat! – Rajtunk nem fog múlni.

Jókai Tibor, az SZMPSZ elnöke
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vényesül. Ilyen pozitív hatással rendel-
kezik a csapatmunkán alapuló oktatás, 
a kooperatív tanulásszervezés, mely a 
sok izgalmas, színes forma és struktúra 
alkalmazásával gyorsan elterjedt és vált 
népszerűvé a pedagógiai gyakorlatban. 
A kooperatív tanítás szakcsoport iránti 
óriási érdeklődés miatt két alcsoportban 
folyt a képzés. 

Az A csoport előadója Láng Éva volt. 
A szakcsoport vezetője, Csiba Noémi a 
következőképpen foglalta össze az egy 
hetes munkát: „Új megvilágításba került 
eddigi pedagógiai szemléletünk. A ha-
gyományos osztálytermi munka a ver-
sengésen és az egyéni tanuláson alapul, 
ezzel szemben a kooperatív csoport-
munkáknál a diákok együttműködést 
célzó interakciója valósul meg a tanulási 
folyamat szerves részeként, mely közös-
ségépítő. A kooperatív tanulásirányítás 
és -szervezés hatékonyabb a frontális ok-
tatásnál. A Dr. Spencer Kagan-féle ko-
operatív tanulás módszerei a gondol-
kodást, a kommunikációt, az együtt-
működést fejlesztik, a tanulási tapasz-
talatok lehető legszélesebb skáláját kí-
nálják diákjainknak, akik ily módon az 
élet valamennyi helyzetére felkészül-
hetnek. Megtanulják, hogyan építsék 
fel, szükség esetén hogyan rendezzék 
át saját társadalmi környezetüket és ta-
nulási tapasztalataikat pozitív módon, 
megtanulják, hogyan működhetnek a 
legkülönbözőbb társas helyzetekben. A 
kooperatív tanulás négy alapelve – az 
építő egymásrautaltság, az egyéni fele-
lősség, az egyenlő részvétel és a párhu-
zamos interakciók – által tanulóink szá-
mára természetessé válik az élethosz-
szig tartó önnevelés. Valódi kooperatív 

odaadást, szakmai alázatot vár el a peda-
gógusoktól, hogy valóban modern, tanu-
lóközpontú, a gyerekek igényeihez iga-
zodó oktatás jöhessen létre. Hiszen ahogy 
folyamatosan változik a minket körülvevő 
világ, úgy ezzel együtt a felnövekvő ge-
neráció érdeklődése, gondolkodásmódja 
is átalakul – eltér a hagyományostól, és 
számtalan oktatási-nevelési probléma 
okozójává válik. 

Örvendetes tény, hogy egyre több 
tanár ismeri fel a másként tanítás szüksé-
gességét, s igyekszik megtalálni azt a ta-
nulási módot, melynek hatékonysága és 
eredményessége valamennyi diáknál ér-

Pedagógusfórum  n   XXIII. Nyári Egyetem – szakcsoportok

 Játékos tanulás, alkotásvágy, ön-
kifejezés. A jelenkor pedagógiájának 
talán leghatásosabb, legizgalmasabb ki-
fejezései, melyek rengeteg nevelési le-
hetőséget rejtenek magukban. Égetően 
szükséges, hogy a napi tanítási-neve-
lési munka során a pedagógusok tud-
janak megújulni, s a hagyományos ta-
nítási módszerek helyett kialakítani 
egy hatékonyabb, a modern kor igénye-
inek sokkal inkább megfelelő pedagó-
giai szemléletet, mely a minőségi ok-
tatás minden kritériumának megfelel. 
A szemléletváltás azonban nem könnyű. 
Újszerű gondolkodást és egyben nagy 

Beszámolók az SZMPSZ Nyári Egyeteme 
szakcsoportjainak a munkájáról

Az SZMPSZ szakmai munkájának kicsúcsosodása a nyári egyetemek alkalmával valósul meg. Ennek nagy jelentősége főleg abban áll, hogy 
az előadók kezdetektől fogva a legújabb pedagógiai szaktudást közvetítették a szlovákiai magyar pedagógusok felé. A szervezőknek nem titkolt 
céljuk volt a szakmai programokat úgy szervezni, hogy a tanfolyamok pótolják azt a hiányt, amely a hazai nemzetiségi iskolák speciális módszer-
tanából hiányzik. 

Az alábbiakban a XXIII. Nyári egyetem komáromi és a rimaszombati szekcióinak beszámolóit tesszük közzé abban a reményben, hogy így is fel-
hívjuk a figyelmet egy-egy szakmai programra, amelyet az iskolák saját szervezésben vagy az SZMPSZ illetékes területi választmánya által közelebb 
vihetnek az adott intézmény vagy kistérség pedagógusaihoz.

 n A zenei szakcsoport záróhangversenye

XXIII. Jókai Mór Nyári 
Egyetem – Komárom
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munka az, ahol egyszerre mind a négy 
alapelv érvényesül.”

A B csoportot Benedek Henriett 
vezette be a kooperatív tanítás rejtel-
meibe. Idézet a csoportvezető, Kmetyo 
Anita gondolataiból: „Tágult a látókö-
rünk a tanítás terén, ezáltal új hori-
zontok nyíltak meg előttünk. Megbi-
zonyosodtunk arról, hogy még mindig 
képesek vagyunk megújulni, és a hu-
morunk sem nevezhető még akasztó-
fahumornak. Hiszen ezt tükrözte egész 
heti vidám hangulatunk is. Egy nap 
sem telt el hangos nevetés nélkül. Az 
idő észrevétlenül röppent el, és ebben 
nem kevés szerepe volt előadónknak is, 
aki közvetlen személyiségével nagyban 
hozzájárult a foglalkozások sikeréhez. 
És miért érte meg itt lenni? Azon-
kívül, hogy megismertük a koope-
ratív tanítás számos módszerét – ame-
lyekből csak néhányat említenék, pl.: 
a kerekasztal,  szóforgó, szakértői mo-
zaik, kettős kör – új, tartalmas barát-
ságok is szövődtek a közös élmények 
által. A mosolyok begyűjtése közben 
pedig együtt válhattunk újra gyerme-
kekké. Tanulva játszottunk és játszva ta-
nultunk.“

A következő – Vizuális kooperatív 
tanítás – szakcsoport résztvevői ugyan-

csak A és B alcsoportban ismerkedtek az 
élményszerű vizuális neveléssel, koope-
ratív technikák alkalmazásával. Az L. 
Ritók Nóra nevével fémjelzett módszernek 
ma már számos követője van nemcsak Ko-
máromban, de a Felvidék többi régióiban 
is. Mégis egyre többen igénylik e sajátos 
vizuális nevelési módszer elsajátítását, hi-
szen teljesen újszerűen közelíti meg a kép-
zőművészeti nevelést. Elsődleges pedagó-
giai célja a készségfejlesztés, a gyermekek 
igényeihez, érdeklődéséhez, személyisé-
géhez igazodva. Mindez csoportban vé-
gezve, hogy az alkotás öröme még inkább 
élvezetes legyen. A szakcsoport oktatói, 
Török Zita, Kiss Papp Csilla és Pető Edina 
napokon keresztül segítették és biztató 
szavakkal ösztönözték alkotásra a lelkes 
pedagógusokat. 

Az A csoport vezetője, Bóna Tímea 
így értékelte élményekkel teli munkájukat: 
„Hat napon keresztül próbáltak ben-
nünket meggyőzni arról, hogy tudunk raj-
zolni, vonalat becsomagolni, árnyékolni, 
csoportban nagyot alkotni. Kezdeti két-
ségbeesésünk napról napra enyhült, és 
az oktatók töretlen lelkesedése minket is 
arra ösztönzött, hogy bátran nyissunk az 
új ismeretek felé. Ideális körülmények kö-
zött dolgoztunk, négyes csoportokban. A 
hungarikumok csodálatos világát megis-

merve gyártottunk receptkönyvet ma-
gyaros, ill. felvidéki ételekből, terveztünk 
tányért, hűtőmágnest, festettünk busó 
álarcot, sőt, a halasi csipkét is megraj-
zoltuk. Játékos és rajzos formában gyűj-
töttünk ismereteket a makói hagymáról, 
a csabai kolbászról, az akácmézről – és 
még sorolhatnám. Heti munkánk gyü-
mölcse a HUNGAROKOOP nevet vi-
selő újságunk, mely legszebb alkotása-
inkat tartalmazza.“

Minden emberi kapcsolat meghatá-
rozó tényezője a megfelelő kommuni-
káció. Legyen az szülő–gyerek, gyerek–
tanár vagy szülő–tanár kapcsolat, nem 
mindegy, milyen alapokon nyugszik. 
Lehet nyílt és őszinte, jellemezheti me-
legség és kölcsönös törődés, vagy éppen 
elutasító, barátságtalan és könyörte-
lenül bántó, mely aláássa a másik ön-
becsülését, megrendíti önbizalmát és 
elveszíti a legfontosabbat, a szeretetet. 
A szavak simogathatják az ember lelkét 
vagy akár meg is ölhetik azt. Éppen 
ezért minden embernek nagyon fontos 
lenne, hogy megtanuljon bánni a sza-
vakkal, hiszen emberi kapcsolataik mi-
nőségét javíthatnák ezzel. Az iskolában 
elsőrendű fontosságú az értő figyelem, 
hiszen konfliktusok sokaságát oldhatjuk 
meg általa.

 n A „kommunikációs képességek fejlesztése” szakcsoport bemutatója a záróünnepen
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A  kommunikációs képességek 
fejlesztésével foglalkozó szakcsoport 
Thomas Gordon pszichológus eszköz-
tárát ismerte meg Kaló Sándorné Gabi 
és Simonné Zachár Anna előadók ha-
tékony segítségével, hogy megtanulják 
azokat a gyakorlati fogásokat és mód-
szereket, melyekkel sok-sok gyakorlás 
során eredményesebbé tehető a tanítás 
és jobbá a tanár–diák kapcsolat. A téma 
46 érdeklődő pedagógust vonzott Ko-
máromba, így itt is A és B alcsoportban 
zajlott a képzés. A szakcsoport egyik ve-
zetője, Skuta Szilvia így nyilatkozott az 
egy hetes tréningről: 

„Két remek előadónk beavatott 
minket Thomas Gordon hitvallásába az 
emberi kapcsolatokról. Mindennek a lé-
nyege a másik ember elfogadása, az értő 
figyelem, az én-közlés, az érzések meg-
fogalmazása, a pozitívumok felismerése 
magunkban és másokban. A tréning 
alatt konfliktusrendezéssel is foglalkoz-
tunk úgy, hogy egyik fél se érezze magát 
vesztesnek. Ezt konkrét szituációkban 
gyakoroltuk a pedagógus, gyermek és 
szülő kölcsönös kapcsolataira kivetítve. 
Rádöbbentünk, hogy mennyire nehéz 
a saját érzéseinket kifejezni, és még ne-
hezebb ezeket és mások érzéseit megér-
teni. Munkánk során tele vagyunk kér-
désekkel, bizonytalanságokkal, amire 
nem mindig lehet jól felkészülni, sem 
felkészíteni valakit. A legtöbb fejtö-
rést mindig azok a gyerekek okozzák, 
akik valami miatt állandóan kilógnak 
a sorból. Sokszor csak utólag érzé-
keljük, hogy a megszokott „gyerekhez 
nyitás“ nem éppen a legjobb megoldás. 
A Gordon-tréning lehetőséget adott 
másképp látni, érezni és kezelni a dol-
gokat.“

Komplex képességfejlesztéssel jelle-
mezhető a Veronika zeneprojekt szak-
csoport, melyben 33 lelkes óvópeda-
gógus, speciális pedagógus, nevelő és 
alsó tagozatos tanító dolgozott teljes erő-
bedobással Nagyné Szabó Erika szakmai 
irányításával. Az érdekes cím izgalmas 
ötvözete a mozgás-, zene- és drámape-
dagógia eszköztárának. Komplex módon 
fejleszti a gyermekek koncentrációját, 
gondolkozását, pozitívan hat mozgás-
kultúrájukra, javítja a hallást és ritmus-
érzéket, s mindez hozzájárul a gyer-
mekek önbizalmának, önuralmának és 
önbecsülésének növekedéséhez s ezzel 
együtt szociális kapcsolataik minőségi 
kiépítéséhez. Részlet a szakcsoport veze-
tője, Gulyás Viktória értékeléséből:

„Ha valaki a hét során hallgatózott 
volna a termünk előtt, mindig valami-
lyen zene, ének, ritmushangszer, nevetés 
vagy épp sírás hangjait hallhatta volna ki-
szűrődni. Ugyanis a tánc, mozgás és ze-
nélés mellett önfeltáró, bizalomépítő és fe-
szültségoldó, valamint relaxációs gyakor-
latokat is végeztünk. Foglalkozásainkat 
mindvégig a játék, játékosság jellemezte. 
Ám ha valaki azt gondolná, hogy ez az egy 
hét csupán a szórakozásról szólt, az téved. 
Mert ahogy a kisgyermek is  játék közben 
és játék által tanul, mi ugyanúgy egy olyan 
folyamat részesei lehettünk, mely során 
egyre több mindent tudtunk meg nemcsak 
egymásról, de önmagunkról is.“

Ami szavakkal nem kifejezhető, azt el-
mondja a tánc… Az önkifejezés e sajátos 
módja immár harmadik éve töretlen nép-
szerűségnek örvend, hiszen évről évre 
egyre több  táncos lábú pedagógus csat-
lakozik a Jómegy néptáncosok által meg-
alapozott hagyományőrző szakcso-
porthoz. Néptánc oktatás az óvodában 
és az iskolában címmel Ölveczky Árpád 
és Ölveczky Kalmár Mónika vezették be 
élményszerű foglalkozásaikkal az érdek-
lődő pedagógusokat a néptánc művésze-
tébe és annak rejtelmeibe. A szakcsoport 
vezetője, Pézman Enikő számolt be arról, 
hogyan dolgoztak és milyen táncokat sajá-
tították el a hét folyamán:

„Idén a csoport létszáma már el-
érte a 40 főt, így a legnagyobb terem is 
kicsinek bizonyult. Ezért úgy gondoltuk, 
hogy felpezsdítjük az életet a Tiszti Pa-
vilon udvarán: egy hétre kibéreltük ma-
gunknak a színpadot teljes szélességében 
és hosszában, megtöltve sok-sok tánccal, 
énekkel és mosollyal. Az arra tévedt vá-
rosiak és a turisták lelkes közönségnek 
számítottak nap mint nap, és tetszésüket 
kifejezve, megtapsoltak bennünket. Mint 
az előző években, idén is a hazai, felvidéki 
táncok kerültek előtérbe. Most a zoboralji 
táncokkal, dalokkal ismerkedtünk meg. A 
két szakcsoport az alvégi és a felvégi asz-
szonyok és férfiak bőrébe bújva vicces ve-
télkedő formájában tett tanúbizonyságot 
ügyességéről, táncbeli tudásáról, arról, ho-
gyan tudtuk elsajátítani a tájegységre jel-
lemző motívumokat. Megtanultuk a nép-
tánc alapjait, közelebb kerültünk tanítá-
sának módszeréhez, segítséget kaptunk a 
koreográfiák összeállításához, a terek ki-
alakításához, a lépések lebontásához, amit 
a pedagógiai munkánk során majd biz-
tosan alkalmazni tudunk. A hangulatot 
megalapozta az is, hogy rengeteg élmény-
nyel gazdagodtunk a foglalkozások alatt 

és azokon kívül is. Nem állt utunkban 
semmi, még a hatalmas esőzés sem. A 
színpadon megbújva a zivatar és a ci-
kázó villámok elől, esőűző gömöri da-
locskát énekeltünk, és mire megta-
nultuk, még az eső is elállt. Megállapí-
tottuk, hogy akkor kell táncolni, amikor 
jól esik!“

Az alkotás öröme hatotta át az 
ének-zene szakcsoport munkáját is, 
akik a jókedvű éneklés mellett a karve-
zetés komoly tudományát sajátították el 
az egy hetes képzés során. Tóth Árpád 
és Józsa Mónika szakszerű vezetésével 
nemcsak vezényelni tanultak meg a pe-
dagógusok, hanem már hagyomá-
nyosan, a minden zenekedvelő által na-
gyon várt koncert előadói is ők voltak. 
Szalay Szilviától, a szakcsoport vezető-
jétől megtudtuk, milyen keményen dol-
goztak napokon keresztül: 

„A délelőttök Árpi beéneklési gya-
korlataival kezdődtek, majd komoly 
munkával folytatódtak. Már az indu-
lásnál rengeteg kottát kaptunk, me-
lyeket meg kellett tanulnunk énekelni 
s vezényelni egyaránt. A további na-
pokon újabb és újabb kották érkeztek. 
Mónika és Árpi áldozatkész mun-
kája, szaktudása, emberi hozzáállása 
által napról napra nőtt tudásunk. Any-
nyit dolgoztunk, hogy a munkát sosem 
bírtuk időben abbahagyni, elkéstünk 
ebédről, vacsoráról, de hála az étterem 
tulajdonosa szerető gondoskodásnak, 
éhen sosem maradtunk. A délutáni szi-
eszta helyett Árpi gyermekjátékait ját-
szottuk. Állította: ezek a játékos gya-
korlatok is a karvezetés tudományának 
elengedhetetlen eszközei. Úgy álltunk 
körbe a játékokhoz, mint az engedelmes 
gyerekek. Pisszenni sem mertünk, mert 
Árpi szigorú volt és határozott. De 
aztán kibontakozhattunk a Szi-szá-szú 
kezdetű játékban.  A fiúk, de a lányok 
is kiélhették indián törzsfőnökös hajla-
maikat, újra gyermekké válhattunk. A 
korrepetálás a vacsora után kezdődött 
a Danubius kollégium egyik termében. 
Megpróbáltuk magunkévá tenni a le-
hetetlent: Árpi és Mónika instrukciói 
alapján vezényeltünk, énekeltünk, éne-
kelve vezényeltünk. Egy röpke pihenő 
után új nap virradt ránk, és kezdődött 
minden elölről…“

A beszámolók alapján összeállította: 
Lacza Aranka
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Kísérletező pedagógia 
Rimaszombat

A rimaszombati nyári egyetemekre 
mindig is a kísérletezés volt a jellemző. 

Az idei év nyári egyetemének tar-
talmi kísérleti jellegét bizonyítja, hogy 
a gyógytestnevelés és a hatékony is-
kolai integráció is bekerült a prog-
ramba, indokoltságukhoz kétség sem 
fér. A gyógytestnevelést indokolja már 
az óvodás gyermekek helytelen testtar-
tása, aminek eredménye a gerincprob-
lémák megjelenése fiatal és előrehaladott 
korban. Gunda András, a SE TK docense 
szerint a képzés céljai és feladatai: a szerve-
zett keretek között történő testedzés – a 
gyógytestnevelés megismertetése a hall-
gatókkal. A gyógytestnevelésre irányuló 
képzés lényege a különböző egészségügyi 
elváltozással, mozgatórendszeri, belgyó-
gyászati panasszal kiszűrt óvodások, kisis-
kolások diagnózisának megfelelő, pedagó-
giai folyamatba ágyazott terápiája, az adott 
korosztályra jellemző és elvárható moz-
gásfejlesztés, a testkulturális intelligencia 
közvetítése, a motorikus képességeiben és 
tudásában mutatkozó hiányok felszámo-
lása mellett, az önálló testedzésre, az ön-
tevékeny sporttevékenységre történő fel-
készítés, annak orvosbiológiai, edzéselmé-
leti és pszicho-motoros tartalmaival egye-
temben, a prevenciós szemlélet jegyében. 
A szakcsoport előadója Gunda András és 
Gundáné Szántó Katalin volt.

Hajnovič Gabriella, a csoport veze-
tője így összegezte a heti munkát: „A cso-
port 26 tagja egy 15 blokkból álló előadás-
sorozaton, és a hozzá kapcsolódó gyakor-
lati bemutatón vehetett részt. Megismer-
hettük a testedzés, a sportolás és a gyó-
gyító testmozgás összefüggéseit az egész-
séges életmód megalapozásával kisgyer-
mekkorban. Az óvodás és kisiskolás gyer-
mekek játékos, élményt nyújtó, szabályo-
zott terhelést jelentő mozgásformáit a meg-
előzés és a rehabilitáció szolgálatában, me-

lyet saját bőrünkön, izmainkon esetleges 
kisebb nagyobb testi elváltozásainkon is 
tapasztalhattunk. Megismerhettük a sa-
játos nevelési igényű gyermekekkel, tanu-
lókkal való bánásmód jellemzőit, adaptív 
gyógytestnevelésüket. Megtudhattuk, mit 
jelent a prevenció, pre-prevenció fogalma, 
milyen mozgásrendszeri elváltozásokkal, 
betegségekkel, mint az asztma, kóros kö-
vérség találkozhatunk munkánk során, és 
azoknak milyen terápiáit alkalmazhatjuk. 
Tanultunk lazító-nyújtó, tartásjavító gya-
korlatokat, képességfejlesztő váltóverse-
nyen szurkoltuk egymásnak. Áttekintést 
nyertünk a fejlődést meghatározó ténye-
zőkről, a sérült személyiség jellemzőiről. 
A velük szembeni reakciókról, megközelí-
tésük modelljeiről. És nem utolsó sorban, 
megismerhettünk két, az egészséges élet, 
az aktív mozgás mellett elkötelezett szak-
embert.“

*
A második szakcsoport a hatékony 

iskolai integráció témáját bontotta ki, 
melynek lényege az együttnevelés gyakor-
latának elsajátítása. A gömöri régióban 
szinte megoldhatatlan problémát jelent 
az együttnevelés, amikor a magyar iskola 
tanulóinak mintegy 75–100%-át roma 
tanulók alkotják, akiknek viselkedése, a 
munkához és a tanuláshoz való hozzá-
állása, kialakulatlan higiéniai szokásaik, 
mentális lemaradásuk nagyon sok meg-
oldatlan problémát vetnek fel társadalmi, 
iskolai és szakmai szinten is. A pedagógus 
eszköztárából hiányoznak a hatékony esz-
közök, s marad az iskolán belüli szegre-
gáció, mint a differenciálás egyik formája, 
mely nem vezet el az integrációhoz.

 n A második szakcsoport a hatékony iskolai integráció témáját bontotta ki

 n Az eredméyes iskolai munka alapja a közös gondolkodás
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„Hol kellene megfogni a problémát? 
Az oktatásban? A társadalomban? A helyi 
kisközösségekben? Lehet-e hatást elérni, 
ha csak egy területre fókuszálunk? Kell-e 
tartanunk a határokat, vagy épp át kel-
lene lépnünk azokat? Mit lehet tenni 
a szegregátumokban, aszegregált isko-
lákban az integrációért?

Nehéz, nyomasztó kérdések. És a vála-
szokat egyre nehezebb megtalálni rájuk.

A kudarcok oka talán épp az, hogy 
maga a probléma sincs a rendszerben 
megfelelően elhelyezve, így a megoldá-
sokat sem tudjuk rendszerben látni. El-
szigetelt területek vannak, oktatás, ta-
nodák, telepfelszámolási programok, lak-
hatást segítő próbálkozások, közösségfej-
lesztés (szigorúan pályázati keretek kö-
zött, a rendszerben nem fellelhetően), 
közmunka, érdekképviselet, prevenciós 
programok stb. – kapcsolódás nélkül, 
egymás hatásait nem erősítve. A rend-
szer átalakulásában erre irányulva legin-
kább a hatósági eszközök megerősödése 
jön át, és minden csak innovatív, humánus 
próbálkozás marad azon kívül, pályázati 
rendszerben, egy, esetleg két éves kifutá-
sokkal, lepapírozott fenntartásokkal, be-
épülés nélkül.

Pedig minden, mindennel összefügg. 
Ha ezt nem vesszük figyelembe, a hatás, 
amit egyik területen kifejtünk, lenullá-
zódik a másikon, elvész a befektetett pénz 
és energia.

Mi hát az a rendszer, amelyben a prob-
léma megfogható? (…) Érdemes talán a 
társadalmi közeg, az intézmények, a család 
és a települési közösség szintjén is vizsgá-

lódni az integráció gátjai szempontjából, és 
így talán a megoldások terepe is körvona-
lazódik, bizonyíthatóvá válik az „igazgyön-
gyös” idea: „csak a sok beavatkozási pontú, 
egyidejű, stratégiaszerű beavatkozás ve-
zethet eredményre“ – idézem L. Ritók Nórát, 
a téma kiváló magyarországi szakértőjét.

Tehát a téma indokoltsága adott. A szak-
csoportban Császár Rozália és Vas Enikő ve-
zetésével 26 pedagógus birkózott a témával.

Ádám Lilla összefoglalójából idézve:
„Beszámolómat pár hétköznapi ki-

fejezéssel kezdeném, mint pl. támo-
gató légkör, szocializáció, értékrend köz-
vetítése, egyéni fejlesztés, differenciálás, 
hártánykompenzálás, társadalmi felelősség.  

A csoport tagjai úgy gondolták, hogy 
tudják és értik ezeket a fogalmakat. Már az 
első foglalkozáson kiderült, hogy ez távolról 
sem így van. Ezek csak szavak voltak, melyek 
mögött részleges vagy eléggé hiányos tar-
talom volt.

Előadóink, Császár Rózsa és Vas Enikő 
elég magas és vastag falakba ütköztek. Ke-
mény órákba, napokba került mire megér-
tették velünk, hogy hatékony integráció, ami 
semmi mást nem jelent, mint együttneve-
lést, nincs és nem is lehet szemléletváltás, 
nyitottság, változatos módszertan alkalma-
zása és tudatos tervezés nélkül.

Az előadók arra törekedtek a 30 órás 
képzés alatt, hogy szembesítsenek önma-
gunkkal, szemellenzős gondolkodásunkkal, 
előítéleteinkkel, azzal, hogy mindig másokra 
mutogatunk, másoktól várjuk a segítséget, 
sőt kész receptet.

Péntekre megértettük, hogy mi ma-
gunk vagyunk a mozgatórugók. Hogy nem 
világrengető dolgokat várnak el tőlünk a 
szülők, a munkahelyünk, a társadalom, 
hanem kis lépésekkel jutunk előre, és csak 
azon a területen, amihez mi értünk. Ne 
akarjunk pszichológusok, gyógypedagó-
gusok, fejlesztő pedagógusok lenni; ha se-
gítségre van szükségünk, akkor kérjünk 
és ne csak várjuk, mert nem biztos, hogy 
tudják, észlelik a tehetetlenségünket azok, 
akik partnereink lehetnek a nevelő-oktató 
munka során. Keresnünk kell egymást.

Megértettük azt is, hogy a hallottakat, 
tanultakat mindig a saját helyzetünkre 
kell adaptálni, mert ahány gyerek, annyi 
eset. Ezért nincs EGY tuti recept.

Az integrálás összetett dolog. Nem 
esetek, problémák vannak, hanem hely-
zetek. A felmerülő vagy már fennálló hely-
zeteket pedig meg kell beszélni, meg kell 
oldani, ezért fontos eleme az integráci-
ónak a megfelelő kommunikáció.

A képzés, az együtt töltött 30 óra 
kevés volt. Ennek ellenére felkeltette az ér-
deklődést, elgondolkodtatta, nyitottabbá 
tette a résztvevőket. Leszögezhetjük, hogy 
a kitűzött cél teljesült.”

*
A harmadik szakcsoportban a ne-

velői státuszban lévő pedagógusok voltak, 
akiket a komáromi módszertani köz-
pont munkatársai készítettek fel az 1. 
atesztációs munka elkészítésére.

Bodon Erzsébet, a csoport vezetője 
így összegezte a munkát: „Az előadók a 
Módszertani Pedagógiai Központ szakem-
berei voltak: Csintalan Zsuzsanna, Skabela 
Rózsa és Csicsay Károly. Ők a szakmai 
kompetenciák fejlesztéséről, a motiváci-
óról, az atesztáció céljáról, a témaválasz-
tásról, a zárómunka formai követelmé-
nyeiről adtak elő. Az előadások fontos in-
formációkat tartalmaztak az oktató-ne-
velő munkáról, a nevelők munkájáról és 
az 1. atesztációról. A résztvevők a felké-
szítés során rengeteg szakirodalommal 
ismerkedtek meg. Az előadások csalá-
dias légkörben zajlottak, a hallgatók sok 
újat tanultak és úgy gondolják, érdemes 
atesztációs vizsgát tenni és így előrelépni 
a ranglétrán. 

A képzés az utolsó napon vizsgával zá-
rult. Mindenki prezentáció formájában 
mutatta be annak a témának a vázlatát, 
amelyet majd az atesztációs munkájában 
fel fog dolgozni.“

Ádám Zita

 n A nevelőnők csoportja
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A Közigazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium Nemzetpolitikai Államtitkár-
sága a 2014 a külhoni magyar felsősök éve 
program keretében konferenciát szerve-
zett a tehetség felismerés, a tehetséggon-
dozás és a tehetség tanácsadás témakör-
ében Kárpát-medencei magyar pedagó-
gusok részére  július 30. és augusztus 1. 
között. 

A konferencia helyszíne a Budai 
Várnegyedben lévő Magyarság Háza pa-
tinás épületében volt, a résztvevők vala-
mennyien a határon túli területekről ér-
keztek. Felvidéket a pedagógusok egy né-
pesebb csoportja képviselte Pozsonytól 
Vágsellyén, Komáromon, Gútán, és Ri-
maszombaton át Királyhelmecig. 

Az előadók a tehetséggondozással 
foglalkozó legnevesebb szakemberek 
közül voltak, akik előadásaikban rámu-
tattak a tehetséges tanulókkal való foglal-
kozás egyes területeinek problémáira, va-
lamint az általuk felsorolt példákból be-
tekintést nyerhettünk az anyaországban 
zajló folyamatokba. 

Fuszek Csilla, a Budapesti Európai 
Tehetségközpont igazgatója hangsú-
lyozta, hogy a tehetségek a világ meg-
mentői. Ezért a tudásalapú társada-
lomnak át kell alakulnia tehetségalapú 
társadalommá. Ehhez tehetségbarát kör-
nyezetre, hálózatos gondolkodásra van 
szükség. 

Balogh László professzor, a Magyar 
tehetséggondozó Társaság elnöke beszélt 
a Magyarországon kiválóan működő te-
hetségsegítő programokról, de rámuta-
tott azokra a területekre is, amelyek még 
fejlesztésre szorulnak, pl. a differenciált 
oktatás, a tehetségazonosítás, hatásvizs-
gálatok stb.

Rámutatott továbbá, hogy az iskola 
tükrözi a társadalmi viszonyokat. Kérdés, 
hogy tudja-e formálni is? A tehetséggon-
dozásnak rendszerszerűnek kell lennie. 
A tanulók erős oldalát kell fejleszteni. 
Ehhez a tanárok részéről önreflexióra van 
szükség. A tanórákon a tanulók meg kell, 
hogy éljék a tanulásszervezés olyan for-
máit, amelyek támogatják az egyéni fejlő-
dést. Új pedagógiai szerepek is felszínre 
kerülnek, mint pl. a tehetség tanácsadó 
szakember, vagy a mentor. 

Kaposi József, az OFI főigazgatója 
bemutatta azokat a tehetséggondozó 
programokat, versenyeket, amelyek foko-

2014 a külhoni magyar felsősök éve   n  Pedagógusfórum 

Tehetség a Kárpát-medencében – 
konferencia

zatosan elterjednek a határokon túl is, és 
így ezekbe bekapcsolódhatnak a mi diák-
jaink is. Ehhez nyújt segítséget a Tehet-
ségkataszter, a világhálón megtalálható 
digitális tananyagok, a jó gyakorlatok, a 
tantárgygondozó szaktanácsadás. 

Bajor Péter, a MATEHETSZ elnöke, 
a Tehetséghidak Program projektmene-
dzsere ismertette azokat a programokat, 
amelyek rendelkezésre állnak a tehetség-

 n Benkő Vilmos, a Magyarországi 
Amerikai Kereskedelmi Kamara elnöke 
tartotta a legélvezetesebb előadást

szükséges pedagógiai tanácsadás folya-
matát vázolta fel előadásában.  

Péter Szarka Szilvia pedig a kör-
nyezet szerepének fontosságára mutatott 
rá a tanulók motiválása kapcsán. Ezt az 
előadást szekciómunkák követték, ame-
lyek során megismerkedhettünk egy kísér-
lettel, amit a Szilícium völgyben végeztek, 
amely bizonyítja, milyen fontos szerepet 
játszik az egyén fejlődésében a környezet, 
amelyben tanul, vagy dolgozik. 

A konferencia legélvezetesebb elő-
adását Benkő Vilmos, a Magyarországi 
Amerikai Kereskedelmi Kamara elnöke 
tartotta. Elmondta, hogy a mai gyerekek 
olyan dolgokkal fognak majd foglalkozni, 
amik ma még nem is léteznek. Erre mi 
nem tudjuk őket megtanítani, de retori-
kával, önbizalom növeléssel, gondolko-
dásfejlesztéssel, erkölcsi neveléssel fel 
tudjuk őket rá készíteni. Mesélt a külde-
téséről, hogyan végzett önkéntes munkát 
– retorikát tanított – még raboknál is. Ő 
olyan vállalkozó, aki azt vallja, hogy nem 
elég sikeresnek lenni, másokat is hozzá 
kell segíteni a sikerhez. Mottója szerint 
a sikeres életet nem lehet „összeremélni”, 
ahhoz stratégiát kell alkotni. A stratégi-
ához önbizalom, az önbizalomhoz hit, a 
hit adásához pedig hiteles emberek kel-
lenek.

A konferencia végén dr. Szvathné 
Szalay Márta, az OFI szakmai szolgál-
tatási főigazgató-helyettese ismertette a 
résztvevőkkel a határokon átnyúló pályá-
zati lehetőségeket a tehetséggondozással 
kapcsolatban. 

Ha a konferencia üzenetét és a tehet-
séggondozás lényegét 3 mondatban kéne 
összefoglalni, talán az alábbiak lennének 
a legjellemzőbbek: Ha mást tanítok, 
közben magamat képzem. Elhiszem, hogy 
a tudásomnak értelme, értéke van. Össze-
fogással, egymás segítésével van igazán 
értelme a munkánknak.

Köszönet illeti a konferencia szerve-
zőit, hogy Hajnal Virág és Róna Eszter 
vezetésével minden kényelmünket kielé-
gítették a 3 nap alatt, törődtek velünk, se-
gédanyagokkal, tanácsokkal és ötletekkel 
láttak el bennünket.  

Győző Andrea, 

a búcsi Katona Mihály Alapiskola 
Tehetségpontjának vezetője

pontok működéséhez. Arra is figyelmezte-
tett, hogy ezek a programok akkor tudnak 
jól működni, a tehetségpont akkor lehet si-
keres, ha az adott iskolában mindenki el-
kötelezett a cél érdekében, az igazgatótól a 
takarítóig. Nem mellékes a szülők szerepe 
sem – egy gyerek tehetsége csak tudatos 
szülői háttérrel tud kibontakozni. A szak-
ember a sok program közül kiemelte a Te-
hetséghidakat, amelynek sikere az együtt-
működésben rejlik. Ezenkívül felhívta a fi-
gyelmet a pedagógusok mentális támoga-
tására, pszichológus szakemberek jelenlé-
tére a tehetségpontokon, és arra, hogy a 
társadalom szerepe sem elhanyagolható. 

Fentebb említettem, hogy milyen fontos 
a tehetségazonosítás. Erről a témáról Kiss 
Judit tartott előadást. Talán az egyik leg-
fontosabb tétel ezzel kapcsoltban, hogy a 
tehetség megközelítését a folyamatban gon-
dolkodásba kell ágyazni, hiszen a tehet-
ségek a jövő gondolkodói. 

Dávid Mária, az Egri Eszterházy Károly 
Főiskola tanára a tehetséggondozáshoz 
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Érden, a Pest megyei városban található Magyar Földrajzi Mú-
zeumban (MFM) tudományos konferenciát rendeztek a búcsi iskola 
névadójáról. A tanácskozás létrejöttének két apropója is volt: Ka-
tona Mihály pontosan 250 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Szat-
márnémetiben, illetve 200 éve jelent meg az egyik geográfiai tárgyú 
alapműve, A Föld mathematica leírása a világ alkotmányával együtt. 
Abban, hogy a Katona Mihály munkásságát méltató konferencia 
megvalósult, elévülhetetlen érdemei vannak a palásti származású, 
de ma már Budapesten élő Lukács Ágnesnek, aki több mint egy évti-
zede állandó vendége a Katona Mihály Napoknak, illetve a búcsi is-
kola más rendezvényeinek is.

Egy évvel az emlékezetes „iskolaháború” után, amelyet a bizo-
nyítványügyből fakadó igazgatóleváltások miatt (is) vívott az akkori 
hatalommal szemben két szomszédos Komáromi járásbeli község, 
Búcs és Bátorkeszi, a búcsi alapiskola felvette Katona Mihály nevét. 
Az, hogy a névfelvétel 1999 szeptemberében nem ütközött semmi-
lyen akadályba, elsősorban két tényezőnek köszönhető. 1998 őszén 
megbukott a szlovákiai magyarok életét folyamatosan megkeserítő 
Vladimír Mečiar és kompániája. A Mikuláš Dzurinda vezette új kor-
mánykoalíció részévé vált a három magyar elődpárt fúziójával frissen 
alakult Magyar Koalíció Pártja, melynek jelöltje, Szigeti László lett az 
oktatási minisztérium államtitkára. A búcsi származású Szigeti je-
lentős szerepet játszott abban, hogy az oktatásügyi minisztérium ille-
tékesei gyorsan rábólintottak az iskola akkori igazgatója, Varga Lajos 
névfelvételre vonatkozó kérvényére.

De hát ki is volt Katona Mihály, és miként kötődik Búcshoz? Ka-
tona Szatmárnémetiben látta meg a napvilágot, valószínűleg 1764. 
október 9-én (születésének pontos dátumával kapcsolatban van némi 
bizonytalanság). Iskoláit szülővárosában kezdte, majd a debreceni fő-
iskolán tanult teológiát. Útja ezután a kor híres német egyetemeire 
vezetett, Frankfurtban, Lipcsében és Jénában bővítette tudását, lá-
tókörét. 1796-tól – tizenhét éven át – a neves komáromi református 
kollégium rektori tisztjét töltötte be. Komáromi tartózkodása idején 
olyan híresség barátságát is elnyerte, mint a kor költőfejedelme, Cso-
konai Vitéz Mihály. 1803-ban Katona Mihály – váratlanul – a Kazay 
János halálával megüresedett búcsi eklézsia hívásának tett eleget. 
1822-ben bekövetkezett haláláig, tehát tizenkilenc éven át szolgálta 
a búcsi református egyházközséget. Ám kultúrtörténeti szempontból 

Katona Mihályról Érden
sokkal fontosabb, hogy e csendes kis faluban írta meg azokat a geo-
gráfiai műveit, A Föld mathematica leírása a világ alkotmányával 
együtt  és a Közönséges természeti föld-leírás, melyekkel beírta magát 
a magyar földrajztudomány nagykönyvébe. Varga Mártonnal együtt a 
magyar geográfia Humboldtjaiként emlegették őket.

Ennek a tudós lelkésznek a nevét vette fel 1999 szeptemberében 
a búcsi iskola. Az intézmény nem maradt meg azonban pusztán a 
névfelvételnél. Az iskola akkori vezetése célul tűzte ki e kiváló férfiú 
emlékének, szellemi hagyatékának folyamatos ápolását. A szavakat 
tettek követték. A Katona Mihály Alapiskola, a református egyház-
községgel és a helyi önkormányzattal karöltve már a következő év 
őszén megrendezte a Katona Mihály Napokat (KMN). Ez a tulajdon-
képpen több héten át tartó rendezvénysorozat az idők folyamán je-
lentős, diákokat és felnőtteket egyaránt foglalkoztató és szórakoz-
tató szellemi-kulturális eseménnyé nőtte ki magát. A KMN keretén 
belül sor kerül műveltségi vetélkedőre, amelyen a környék iskoláinak 
tanulói mérik össze tudásukat; pedagógus-továbbképzésre; koncer-
tekre; színházi előadásokra; a Katona Mihály Galériában – amelyet az 
iskola vezetése az új épület emeleti folyosóján alakított ki – rendsze-
resen képzőművészeti kiállítások tekinthetők meg. 

Katona Mihály emlékét a református templom falán emléktábla 
őrzi. Végzőseink mindig itt fejezik be a ballagást. Diákjaink minden 
évben ellátogatnak a tudós lelkésznek a búcsi református temetőben 
felállított síremlékéhez. Napjainkban a néhány éve immár Győző 
Andrea igazgató által irányított tantestület és a búcsi helyi közösség a 
XV. Katona Mihály Napokra készül.  Nagyvonalakban ezekről beszélt 
Érden 2014. szeptember 25-én e sorok szerzője.

A konferencia T. Mészáros András polgármester üdvözlő szavai 
után egy kedves ünnepséggel vette kezdetét: Kubassek János, az MFM 
igazgatója Teleki Sámuel-érmet nyújtott át a Magyar Földrajzi Mú-
zeumot létrehozó Balázs Dénes munkatársának, Martinovich Sán-
dornak. Ezt követően a jelen neves földrajztudósai vették górcső 
alá Katona Mihály tudományos munkásságát. Dr. Both Mária Ka-
tona Mihály földrajzi világképéről beszélt. Kihangsúlyozta: „A hazai 
geográfia klasszikus korának egyik (…) legeredetibb, sajátosan ma-
gyar remeke Katona Mihály Közönséges természeti föld-leírás című 
műve.” Dr. Csorba F. László szintén az említett munka kémiatörténeti 
vonatkozásaival foglalkozott. Dr. Hevesi Attila arra összpontosította 
mondanivalóját, hogy Katona művei milyen közérthető nyelven szü-
lettek meg. A szerzőt nemcsak kiváló tudósnak, de kiváló tanárnak 

 n A búcsi delegáció a múzeumalapító Balázs Dénes szobránál

 n A búcsiak szép számmal képviseltették magukat 
a tudományos konferencián
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Az első lépcsőfok 
és a visszacsatolás

A Kontantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Ka-
rának Pedagógusképző Intézete, valamint az SZMPSZ Nyitrai Területi 
Választmánya 2014. szeptember 17-én módszertani napot szervezett 
„Az óvópedagógusok aktuális kérdései“ címmel. 

Az óvópedagógusok az utóbbi években kerültek méltó helyükre 
az egyetemi képzésben. Eddig sokszor megfeledkeztünk róluk annak 
ellenére, hogy oktatási rendszerünkben különösen fontos helyet foglal 
el az óvodákban történő ismeretmegalapozás, játékos képzés, mert 
nélküle nem egész és nem is egységes az oktatási rendszerünk. Ez 
a képzési szint az első lépcsőfok a magyar oktatásban, amelyről semmi 
esetre nem szabad és nem is illik megfeledkeznünk. Annak ellenére, 
hogy a társadalomban az a kép élhet, hogy az óvópedagógusok ke-
vésbé rugalmasak vagy kevésbé nyitottak a problémák megoldására, 
a mi rendezvényünkön éppen ennek az ellenkezőjéről tettek tanúbi-
zonyságot, mégpedig azzal, hogy szép számban jeletek meg és aktívan 
be is kapcsolódtak a módszertani nap részrendezvényeibe. 

A rendezvény fő célja a gyakorló óvópedagógusokat új ismere-
tekkel és információkkal ellátni, valamint visszacsatolást kapni a gya-
korló óvópedagógusoktól a képzési rendszerünk hatékonyságáról és 
korszerűségéről. 

Dr. habil. Fáyné Dombi Alice, a Szegedi Tudományegyetem Juhász 
Gyula Pedagógusképző Karának az oktatója „Kompetens óvodás – 
kompetens kisiskolás“ című előadása elsősorban a mai gyerekek neve-
lésével, a kialakuló kompetenciarendszerükkel foglalkozott. A számos 
gyakorlati tapasztalattal színesített előadását megbeszélés követte. 
Az előadás után nyilvánvalóvá vált, hogy a magyarországi és a hazai 
képzési rendszerben kicsit más az óvodák szerepének értelmezése, de 
mindkét rendszerben növekvő jelentőséggel bír. 

PaedDr. Borbély Diana, a dunaszerdahelyi Benedek Elek Óvoda 
igazgatója a módosított ISCED 0 Állami Oktatási Program előnyei 
címmel tartott előadást, melyben összehasonlította a már létező és 
a jelenleg véleményezés alatt álló programot. Kiemelte a program elő-
nyeit, valamint az esetleges hátrányait, melyek elsősorban a nemzeti-
ségi oktatásra vonatkoznak. Az előadást a jelenlévő óvópedagógusok 
nagy figyelemmel kísérték és számos kérdést intéztek az előadóhoz. 

RNDr. Szekeres László, PhD, a Közép-európai Tanulmányok Ka-
rának tanulmányügyi dékánhelyettese rövid betekintést adott az 
éppen ezekben a hetekben akkreditációra váró új óvópedagógiai ta-
nulmányi programba, kiemelve annak az eddigi programnál sokkal 
gyakorlatiasabb jellegét. A legfőbb problémának azt nevezte, hogy 
a gyakorló óvodák és iskolák megközelítése nem mindig egyszerű, hi-
szen nem helyben találhatók, így az ellenőrzés és az együttműködés is 
nehézkesebb. 

A módszertani nap vitájában a jelenlévők elsősorban az több 
módszertan igényét vetették fel: a gazdagabb módszertani kínálat le-
gyen beépítve az óvópedagógiai tanulmányi programba. Kérték az 
SZMPSZ és a kar együttműködését az életen át történő tanulás te-
rületén (atesztációs vizsgák), valamint hiányolták a játékos oktatást 
és magát a játékot a frissen végzett hallgatóink körében. Információ 
hangzott el azokról a lehetőségekről, melyekkel a KETK segíti a hall-
gatók szakmai előmenetelét az egyetem elhagyása után is.

Egy valóban érdekes és értékes módszertani napon vagyunk túl, 
mely mindkét résztvevő felet számos elméleti és gyakorlati ismerettel 
gazdagította és elősegítette egymás megismerését a további együtt-
működés reményében. 

Dr. Balla István, KETK Nyitra

is láthatjuk művei által. Dr. Puskás János a Közönséges természeti 
föld-leírásban található időjárási elemekből gyűjtött egy csokorra 
valót. Dr. Horváth Péter a földrajzi szaknyelv alkalmazása szempont-
jából vizsgálta az első teljes magyar nyelvű természetföldrajzi kézi-
könyvet. Dr. Gábris Gyula geomorfológiai aspektusból elemezte a 
Közönséges természeti föld-leírás egyik fejezetét, amely a felszínala-
kító folyamatokkal foglalkozik. Dr. Szabó József csillagászati szem-
pontból tette vizsgálat tárgyává Katona műveit. Egyebek mellett meg-
állapította: „A főiskolákon és egyetemeken a tantervekben napjainkig 
szereplő elméleti és gyakorlati csillagászati földrajzi (jellegű) kollégi-
umok gondolatmenete olyan mértékig egyezik A Föld mathematica 
leírásának tényanyagával, hogy az mai nyelven való átfogalmazása 
után (…) a szférikus csillagászatnak most is lényegében hibátlan tan-
könyve lehetne.”

Az előadások másik csoportját azok képezték, amelyek nem 
a tudós Katona Mihályról, illetve műveiről szóltak, de valamilyen 
módon mégis kapcsolódtak a tudós lelkész személyéhez. A szatmár-
németi Fazekas Lóránd például érdekes adalékokkal szolgált Katona 
Mihály szülővárosában töltött éveiről. Katona Mihály (csak névro-
kona a konferencia központi alakjának) a madarak és az emberek ős-
idők óta létező kapcsolatáról beszélt. Érdekes témával érkezett Né-
meth Imre, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársa, aki a 
Bejárható Magyarország Program felvázolásán keresztül hívta fel a fi-
gyelmet a természetjárás jelentőségére. Elmondta, hogy hamarosan 
Bejárható Magyarország nevű tantárgyat kívánnak bevezetni az okta-
tási-nevelési folyamatba. Jelenleg 14 gyakorló iskolában zajlik ennek 
a tantárgynak a kísérleti jellegű oktatása.

A konferencia utolsó előadását Pék László, a Felvidéki Tehetség-
segítő Tanács (FTT) elnöke tartotta A földrajzi ismeretek szerepe a 
Felvidéken – elmélkedés egy évforduló kapcsán címmel. Az előadás 
első részében Pék László felsorakoztatta azokat a tudós személyisé-
geket, akik a Felvidéken látták meg a napvilágot, vagy tevékenységük 
színhelye volt a történelmi Magyarország északi része. A névsor még 
a teljesség igénye nélkül is impozáns: Szepsi Csombor Márton, Bél 
Mátyás, Mikovíny Sámuel, Hell Miksa, Sajnovics János, Éder Xavér 
Ferenc, Katona Mihály, Vámbéry Ármin, Lóczy Lajos stb. Az előadó 
a továbbiakban a szlovákiai magyar földrajzoktatás néhány problé-
májára hívta fel a figyelmet. Komoly gondnak nevezte, hogy a szlo-
vákiai egyetemek egyikén sem lehet magyar nyelven geográfiát ta-
nulni, ezért a földrajzot sok magyar iskolában képesítetlen tanerő ok-
tatja. Nehezíti a helyzetet az is, hogy a honismeret- és a földrajzórák 
számát a közelmúltban központilag csökkentették, pedig „a földrajzi 
ismeretekre az életben mind többször szorulnak rá a fiatalok”. A Szlo-
vákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) korábbi elnöke 
kitért a földrajzi nevek használatára is, a magyar iskolák számára ki-
adott tankönyvekben – ez a kérdés annak idején komoly politikai vi-
harokat okozott. A negatívumok mellett az előadó említést tett örven-
detes jelenségekről is. Ilyen például a helyi és regionális ismeretek ok-
tatásának bevezetése egyre több iskolában. Ezzel összefüggésben az 
SZMPSZ berkeiben figyelemre méltó kiadványok láttak napvilágot a 
Rimaszombati, a Komáromi és a Galántai járásban. Sok területre ki-
terjedő előadásában az FTT elnöke beszélt még a Felvidéken meg-
rendezett földrajzversenyekről, a diákok táboroztatásáról, a diákok és 
pedagógusok tanulmányi kirándulásairól. Előadása végén Pék László 
külön kiemelte a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Napokat, vala-
mint a búcsi Katona Mihály Napokat, mely rendezvények a hagya-
tékok megőrzésében fontos szerepet játszanak.

A tudományos konferencia szünetében a hallgatóság, melynek so-
raiban szép számmal képviseltették magukat a búcsiak – mind az ön-
kormányzat, mind az alapiskola és a református egyházközség részéről, 
megtekinthette Ferenczyné Csáky Annamária és Kovács Zsolt Katona 
Mihály tiszántúli pályatársai című kiállítását, melyet a püspökladányi 
Karacs Ferenc Múzeum bocsátott az összeállítók rendelkezésére.

Pelle István
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Az iskola mára kinőtte magát 
A Nemesradnóti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolát a 2014/15-ös 

tanévben 116 roma tanuló látogatja. A gyerekek hét osztályban és 
három épületben tanulnak. A főépületben 5 osztály van, a melléképü-
letben 1 osztály, s még 1 osztály a falu elején található óvoda épületében 
kapott helyet. 

A harmadik évfolyam kivételével évfolyamonként két-két osztályt 
nyitottak. Az I. A osztály 17, az I. B 15, a II. A 16, a II. B 14, a III. A 20, a IV. 
A 17 és a IV. B  17 tanulójával folyik az oktatás. Évek óta 115–120 az isko-
lások létszáma, folyamatos a szaporulat, a tanulók nagy többsége nehéz 
sorsú, külön odafigyelést igényelnek. A szociális hivatal határozata sze-
rint 98 tanuló igazoltan is hátrányos helyzetű. 

A szomszédos falvakból is ide járnak
A bejáró tanulók száma az idei tanévben 29 fő, ők a szomszédos Zsíp 

és Balogújfalu településekről fél nyolckor érkeznek az iskolába autóbusz-
szal, s fél egykor utaznak haza. A közlekedés és az ebéd hiánya miatt 
a bejáró tanulók már nem vesznek részt a napközis foglalkozásokban. 
A helyi tanulók az otthoni ebéd után térnek vissza a két napközis cso-
portba.  

Hiányzik az ebédlő és a tornaterem 
Az iskolában nincs lehetőség meleg ebéd elfogyasztására. A konyha 

évek óta nem működik. Tervezték az étterem kialakítását, de nem va-
lósult meg. Az óvoda konyhájának kapacitása kicsi, maximum 50 fő, 
többre ott sem tudnak főzni. Az iskola állami támogatásból tízórait biz-
tosít tanulói számára.

Tervek és elképzelések továbbra is vannak. Keresik a megfelelő le-
hetőségeket és forrásokat. Az iskola udvarán lenne elég hely, hogy új 
konyhát, étkezdét építsenek fel. Hasonlóan hiányzik a tornaterem vagy 
a sportpálya is. A testnevelés órákat jó időben a szabadban, rosszabb 
időben a nagyobb tantermekben tartják. 

Az iskola, ahol nagy
felelőssége van a pedagógusnak

Nemesradnót, a több mint 
nyolcszáz lakosú település Rima-
szombattól 16 kilométerre, a Ba-
logvölgyében terül el. Alsó tago-
zatos iskoláját a falu közepén, a fő út 
mentén találjuk. Az épület előtt áll 
a község híres szülöttjének, Pósa La-
josnak, az eredeti magyar gyermek-
irodalom megteremtőjének és Rad-
nóti Miklós költőnek az emléktáb-
lája és a szobra. Az intézmény igaz-
gatónője, Simon Rózsa tizenegyedik 
esztendeje szívvel-lélekkel vezeti az 
iskolát. A bemutatáskor is lelkesen 
beszél az elért eredményekről, s bi-
zakodva néz a gondok elé.

Folyamatos fejlesztések és újabb tervek
Az épület alapkövét 1930-ban tették le, így a felújítások mindig el-

kelnek. Az elmúlt tíz évben sokat változott az iskola arculata. A fűtést át-
építették villanyfűtésre, a termek mennyezetét lejjebb hozták. Mindkét 
épületen kicserélték a tetőszerkezetet. Kintről, bentről kifestették az is-
kolát. Az udvar körbekerítését is megoldották, a mellékhelyiségeket fel-
újították, az osztálytermekben a padlózatot lecserélték. Most a legége-
tőbb a nyílászárók cseréje lenne, új ajtókat és ablakokat kíván az épület. 
A szomszédos épületben a szigetelés várat magára. Itt rendezték be a 
számítógépes termet, a szaktantermet az interaktív táblával, a szertá-
rakat és a gyakorlati konyhát. A tanárok örömmel fogadnának egy tan-
testületi szobát és egy könyvtárt is.

 n Rajzok a költő halálának 100. évfordulójára

 n Pósa Lajos szavalóverseny 2010-ben 
a költő születésének 160. évfordulóján
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Sikeres EU-s pályázatok, modern felszerelés
Kisebb fejlesztéseket az Európai Uniós pályázatoknak köszönhetően 

sikerül megvalósítani és az oktatás minőségét javítani. Több olyan segéd-
eszközt szereztek be, amely segíti a mindennapos munkát. A 2011–2014 
között futó pályázat kifejezetten roma származású tanulók egésznapos 
foglalkoztatását hivatott biztosítani. 

Pályázat útján didaktikus- és sporteszközökkel bővült az iskola tulaj-
dona. Az eddig meglévő 6 számítógéphez további 8 számítógépet is be-
szereztek. A felszereltségük interaktív táblával is gyarapodott, melynek 
használata az oktatás és nevelés hatékonyságát segíti.

Érdekkörök
Az iskola oktató-nevelő programja a helyi kultúra megismerésére, 

a magyar identitás ápolására, a természet iránti szeretet elmélyítésére, 
az egészséges életmódra nevelésre és a biztonságos közlekedési neve-
lésre irányul.  

Az államilag támogatott szakkörök között az érdekes olvasás, az ol-
vasókör, az alkotókör és a közlekedési nevelés órákat találjuk, melyeket 
heti 2 órában tartanak meg.

Gazdag az iskola kulturális élete
A tanulókkal megtartják a legfontosabb ünnepeket. A be-

iratkozási program keretében fogadják a leendő elsősöket, közösen 
kézműveskednek, amelyen a szülők is részt vesznek. Májusban nyitott 
napot tartanak az óvodásoknak. A helyi óvodások majdnem minden 
programjukon részt vesznek. 

Karácsonyra, farsangra, anyák napjára, ballagásra külön rendezvény-
nyel készülnek. Télen mesedélutánt is rendeznek, ismerkednek a gyer-
mekirodalommal, könyvkiállítással egybekötve. 

Bekapcsolódnak a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete 
által szervezett anyák napi ünnepségekbe. Együttműködnek a bátkai és 
a cakói alapiskolákkal.

Az iskolai kulturális rendezvények színvonalasak és tartalmasak. A 
rendezvényekbe igyekeznek minden tanulót bevonni. A szülők nagy 
része boldogan és elégedetten válik részesévé gyermekeik sikerének – ily 
módon is igyekeznek a szülők értékrendjét a helyes irányba terelni. 

Ahogyan az igazgatónő megjegyzi, kár, hogy a községnek nincs kul-
túrháza, ahol a falu népe előtt is bemutatkozhatnának. Bár a viselkedési 

A pályázatból ötféle kört tudtak kínálni a gyerekeknek összesen heti 
14 órában. Választhattak a háztartástan, ügyes kezek köre, informatika, 
csodálatos természet és a sportkör között. 

Sikerek a versenyeken
Az iskola tanulói bekapcsolódnak a környező településeken ren-

dezett versenyekbe. Október–november folyamán a Dobré slovo 
(Szép szó) szlovák versenyre készülnek. Négy-öt éve már a járási fordu-
lóig is eljutnak. Rendszeres résztvevői a Tompa Mihály Országos Vers- és 
Prózamondó Versenynek, amelyen tavaly egyik tanulójuk az országos 
megmérettetésig is eljutott. 

Iskolai versenyeket is szerveznek: szeptemberben a sportverseny, áp-
rilisban a Mit tudsz a természetről?, a költészet napja, ill. a költő születés-
napja  tiszteletére rendezett helyi Pósa Lajos Versmondó Verseny. Utób-
bira vendégeket is hívnak. Rendeztek már iskolai rajzversenyt is. Az idén 
Pósa Lajos, a költő halálának 100. évfordulójára megszervezett rajzverse-
nyen is részt vettek a tanulók, ahol egy tanulót különdíjjal jutalmaztak. 

problémákkal küszködő tanulókkal a mindennapok komoly megpróbál-
tatásokkal is járnak, de sikerül kisebb-nagyobb eredményeket elérniük. 

Felkészült pedagógusok
Az iskola 19 alkalmazottat, abból 15 pedagógust és 4 nem pedagó-

gust foglalkoztat. A pedagógusok szakképesítése 100 %-os, minden pe-
dagógus rendelkezik a szükséges szakképesítéssel, és részt vesznek a kü-
lönböző szakmai továbbképzéseken is. 

A tanítók pozitívan állnak a sokszor embert próbáló feladatukhoz. 
Gyakran a szülői szerepet is el kell látniuk. A gyerekeket jól ismerik, gon-
doskodnak róluk. Járnak szülőlátogatásra, hiszen a legsúlyosabb prob-
léma éppen a szülői példamutatásnak a hiánya. Komoly figyelmet for-
dítanak a rendszeres életmódra való nevelésre, az iskolai rend betarta-
tására. „Csak rend és fegyelem mellett lehet eredményt elérni” – jegyzi 
meg sommásan Simon Rózsa, az iskola igazgatója.

Homoly Erzsó
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Alkotni jó...
A IV. Harmos Károly Képzőművészeti 

Alkotótábor Komáromban

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2014. június 30-a és 
július 5-e között negyedik alkalommal szervezte meg társszervezőkkel 
együtt Komáromban a Harmos Károly Képzőművészeti Alkotótábort 
alapiskolások részére. Az évről évre egyre nagyobb számú gyereksereg 
azt bizonyítja, hogy a tábornak jó híre van, és az ország minden zu-
gában tudnak az ott folyó minőségi munkáról. A tábor célja a fiatal te-
hetségek felkarolása és felkészítése a vizuális nevelés eszközeinek segít-
ségével a hazai és a nemzetközi képzőművészeti versenyekre. A tábort 
Fekete Irén, az SZMPSZ Komáromi Területi Választmányának elnöke nyi-
totta meg a Rév Magyar Kultúra Házában, majd Vadkerti Imre és Zsapka 
Attila adtak műsort a művészetekre nyitott 70 táborlakónak.  

A szórakoztató megnyitó után kezdetét vette a komoly munka. 
Igaz, a gyerekek nem is vették észre, hogy ők igazából tanulnak, ugyanis 
a tábort vezető pedagógusok, a komáromi Jókai Mór Alapiskola tanárai 
nagy szakértelemmel irányították munkájukat. Ezek a pedagógusok 
az elmúlt évek alatt szakmai továbbképzéseken vettek részt, elsajátí-
tották az élményszerű vizuális nevelés alapelveit, és azt sikeresen alkal-
mazzák a gyakorlatban. A vizuális nevelés gyermekközpontú szemléle-
tének lényege az érzelmi intelligencia kialakítása és fejlesztése, ellen-
tétben napjaink sivár, fogyasztói szemléletével. Előtérbe helyezi az él-

ményközpontú, kreatív tevékenységi formákat, pozitív energiákat, alko-
tási kedvet szabadít fel a gyerekekben, segíti a tehetség kibontakozását. 
Az alkotótábor vezetője, Jókai Éva így értékelte az egy hetes munkát:

„Szombat délelőtt a Tiszti Pavilon szabadtéri színpadán méltó bú-
csút veszünk az elmúlt hét munkás napjaitól. Célunk, hogy a szülők is 
láthassák, milyen minőségi munka folyt az alkotótáborban egész héten. 
Mondanom sem kell, hogy varázslatos hangulatuk van a gyermekraj-
zoknak. Legfőbb üzenetünk, hogy nem kell művészpalántának lenni 
ahhoz, hogy ide járjanak a gyerekek. A legfontosabb, hogy jól érezzék 
magukat és közben tanuljanak. Ezek a gyerekek szeretnek alkotni, raj-
zolni. Nincs csúnya rajz. Hisszük, hogy a negatívból is lehet pozitív, egy 
kis irányítással, odafigyeléssel, ráhangolódással. 

A foglalkozásokat szaktanárok vezetik, a képzőművészeti alkotó-
táborban kivétel nélkül a Jókai Mór Alapiskola tanárai dolgoznak, akik 
egy újszerű képzőművészeti vizuális neveléssel oktatnak. Ezek a ta-
nárok évek óta részt vesznek a Komáromban megrendezésre kerülő 
Nyári  Egyetemen, ahol L. Ritók Nóra módszertanát sajátíthatták el. A 
sok éve felzárkóztatással, integrációval foglalkozó szakember nagy si-
kereket ért el az élményszerű vizuális nevelés terén. Mindenki számára 
könnyen elérhető eszközökkel, anyagokkal dolgozunk, ám felhaszná-
lásuk módja az, amelyik újszerű, szokatlan megoldásokat eredményez. 
A tanárok ezzel tudják tanítványaikat kreativitásra, kísérletezésre ne-
velni. A Nyári Egyetemek egyértelmű hozadéka, hogy amit ott megta-
nultunk, rögtön átültettük a gyakorlatba. A képzéseken szerzett tapasz-
talatokat az év minden napján kamatoztatjuk. Ez élmény felnőttnek, 
gyereknek egyaránt. 

Minden évben készülnek kooperatív munkák is a táborban, ami 
alatt a különböző csoportok közös munkáját értem. Ebben az évben 3 
osztállyal dolgoztunk, korcsoportok szerint. Az idén kitaláltuk, hogy el-
készítjük a Harmos Károly Képzőművészeti Alkotótábor zászlaját, me-
lyet Tóth Réka Márta, kilencedikes tanulónk tervezett, és ő is készíti el, 
majd minden résztvevő gyerek színes kézlenyomatával díszíti. 

A táborok programját egynapos kirándulással színesítettük, ahol a 
gyerekek kitombolhatták magukat, hiszen az alkotómunka során ren-
geteg energia halmozódott fel bennük. Az idén a tatai kistérségben 
lévő Dunaalmásra látogattunk el, ahol mindenkinek feledhetetlen él-
ményben volt része.“

A foglalkozások témája idén is sokrétű volt. Főleg a nyár, az utazás, 
valamint – a brazíliai foci vb kapcsán – Dél-Amerika volt az inspiráló erő, 
melyek nyomán valóban csodaszép alkotások születtek a szorgos gye-
rekkezek által. Hiszen a gyermek számára az a vonzó, amit élvezettel 
csinál, amihez élmény tapad, az válik maradandóvá számára.

Lacza Aranka

XI. Jókai Mór Vers- 
és Prózamondó Tábor

„Jó szóval oktasd, játszani is engedd…” (József Attila)

Alig szólalt meg az utolsó tanítási napon a vakációt jelentő isko-
lacsengő, az irodalmat kedvelő diáksereg „pihenés” helyett birtokába 
vette a XI. Jókai Mór Vers- és Prózamondó Tábort Komáromban.

A SZMPSZ által megrendezésre kerülő tábor immár 11. alka-
lommal biztosította a tábor lakói számára, hogy öt napon keresztül 
ismerkedjenek irodalmunk gyöngyszemeivel.

Az általános iskolások számára szervezett vers- és prózamondó 
tábor iránt továbbra is lankadatlan az érdeklődés. Ezt bizonyítja, 
hogy a tábornak tíz év után is sikeres, visszatérő résztvevői vannak. 

 Szlovákia különböző részeiről érkező, mintegy félszáz gyermek 
szellemi fejlődését a szakmai körökben elismert csoportvezetők: Kis 
Péntek József, a komáromi Gépipari Szakközépiskola tanára, ren-
dező, Németh Ervin, pápai drámapedagógus, dramaturg, író, tan-
könyvszerző, és Jókai Ágnes színinövendék, a tábor egykori részt-
vevője biztosította. Az ő irányításukkal, a játszva tanulás elvét al-

kalmazva a diákok észrevétlenül, ugyanakkor „kemény munkával” 
nyertek betekintést az irodalmi alkotások rejtelmeibe. A tábor fő 
célja a tehetséggondozás, a verset, prózát szerető gyermekek foglal-
koztatása. 

A csoportvezetők három csoportban – a diákok korának figye-
lembevételével –, számos drámajáték segítségével érik el, hogy a 
résztvevők bátran merjék adni saját egyéniségüket a színpadon, meg-
tanulják értelmezni, megszólaltatni az irodalmi alkotásokat.

A tábor – természetesen – nemcsak a tanulásról szól. Mint 
minden tábornak, a versmondó tábornak is része a kikapcsolódás, a 
felhőtlen szórakozás. Ezt kezdetektől fogva a komáromi Eötvös Utcai 
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2 pedagógusa, Kovács Tünde és 
Varga Rózsa biztosítja. Az ő vezetésükkel a gyermekek megismer-
kednek a Komáromban fellelhető Jókai emlékhelyekkel, vetélkednek, 
játszanak, kirándulnak. 

A táborlakók az idén Dunaalmáson jártak, ahol módjukban állt 
kipróbálni a lovaglást, s külön élményt jelentett a kocsikázás lovas 
kocsin, és a falusi diákolimpia.

 Az öt nap elteltével a Tisztipavilon szabadtéri színpadán, teltház 
előtt került sor a táborzáró előadásra, mely mindhárom csoportnak 
az egész heti foglalkozások megkoronázását jelentette.

Kovács Tünde
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Az SZMPSZ Rimaszombati Regio-
nális Pedagógiai Központja és a Pro Scholis 
p. t. közös szervezésében második alka-
lommal került megrendezésre a Gömöri 
Vers- és Prózamodó Tábor 2014. július 
27-e és augusztus 1-je között Kokaván, 
a  Kok av a - L í n i a  ü dü l őköz p ont b an . 
Célja és küldetése az volt, hogy:
 - a gyermekeket a nyári szünet alatt fel-

készítse az irodalmi szövegek értelme-
zésére és tolmácsolására, az előadó-
művészet alapjainak elsajátítására; 

 - felelevenítse, és kibővítse 
az iskolákban tanultakat 
az irodalmi gyöngyszeme-
inkről, a magyar költő ver-
sein keresztül; 

 - a tábor lehetőségeihez ké-
pest a természetben való 
kirándulás, sportolás, ter-
mészetjárás és egyéb kiegé-
szítő foglalkozások alkal-
mával a gyermekeket nyi-
tottá és érzékennyé tegye a 
természet szépsége és gaz-
dagsága iránt, illetve a ter-
mészetvédelemre neveljen. 
A tábor 15 tanulójának pe-

dagógiai felügyeletét Csúsz 
Ilona és Csúsz László, valamint 
Molnár Zsuzsa látta el. 

A szakmai program elő-
adója Molnár Xénia színmű-
vésznő volt, aki tudatosan vá-
lasztotta Petöfi Sándor né-
pies költészetének ismert ver-
seit, Weöres Sándor gyermek-
verseit és Gömör szülöttének, 
Pósa Lajosnak a gyermekverseit. 
Pósa Lajos verseinek választása 
egybeesett a költő halálának 100. 
évfordulójára való emlékezéssel. 

Az előadó arra törekedett, 
hogy mindazok a gyermekek, 
akik már verset szavaltak, 
prózát mondtak, színpadon sze-
repeltek, de azok is, akik éppen 
most fedezik fel önmagukban 
a ,,játszó, versmondó embert“, a tábor egy 
hete alatt megfelelő segítséget kapjanak cél-
jaik megvalósításához. Igyekezett játszva 
tanítani a gyerekeket, akik nagyon befoga-
dóak, aktívak és érdeklődőek voltak az új 
iránt. Végül mindenki egyénre szabott el-
igazítással tért haza, ami hasznossá válhat 
számára mind az iskolában, mind a verse-
nyeken való megmérettetésben.

Minden napra jutott idő egy-egy költő 
életével, verseivel tüzetesebben foglalkozni.

Petőfi Sándor: Szeptember végén, Fa le-
szek ha… verseit elemezték, a  Befordúltam 
a konyhára… c. megzenésített versét ritmus-
gyakorlatok segítségével sajátították el, és 
megbeszélték A Nemzeti dal, Az Apostol, Itt 
van az ősz, itt van újra, János Vitéz és az Egy 
gondolat bánt engemet c. költeményeket is.

Weöres Sándor csengő-bongó gyermek-
versei magukért beszélnek. A gyermekek ér-
telmezték, eljátszották a magunk készített 

II. Gömöri Vers- és Prózamondó Tábor
művét, dalszerzeményeit is, valamint szó 
esett a Radnóthoz való gömöri kötődéséről is.

Feldolgozták még az Iczinke piczinke, 
A kis hajó és Anyám intése c. verseit is.

A verselemzések mellett nagy szerepet 
kaptak a drámajátékok. A dramatikus fo-
lyamat kifejezési formája az utánzás, eszköze 
az emberi hang, az adott nyelv, a test, a tér és 
az idő, tartószerkezete a szervezett emberi 
cselekvés. Az előadó Gabnai Katalin dráma-
játékaival gazdagította a foglalkozásokat.

Érzékszerveket finomító játékaik voltak 
a kacsintó játék, a tükörjáték és a titkos 

karmester. A megőrző és új-
rateremtő játékokat – mint 
pl. Mi változott? Mire em-
lékszel? Holnap, ha hozzád 
indulok…,Van egy bőröndöm, 
grimaszjáték stb. – nagyon szí-
vesen játszották a gyerekek, 

Gyakran végeztek légzésgya-
korlatokat, számtalan nyelvtörőt 
tanultak, etűdökkel (test, mi-
mika és gesztusok segítségével) 
játszottak el  közmondásokat,  
rövid történeteket.

A foglalkozások napi há-
romszor másfél órában zajlottak, 
ha az időjárás engedte, akkor 
kinn a szabadban, nem megfe-
ledkezve arról, hogy a játéktevé-
kenység a legalapvetőbb öröm-
forrás, amelyben a fejlődés le-
hetősége úgy bújik meg, hogy a 
,,kényszer“ csak a játék szabá-
lyában van jelen.

A fogla lkozások végén 
minden alkalommal megbe-
szélték az aznap tanultakat, il-
letve, mely játékok voltak szá-
mukra kedvesek, vagy kevésbé 
érdekesek.

Minden gyermek egy külön 
hangszer,  nem  „dobolhatunk“, 
rajta, amikor ő egy ,,hegedű“. 
A tábor végére egy remek kis-
együttessé, csapattá kovácso-
lódott össze a 15 gyermek.  Az 
utolsó nap délutánján nyitott óra 
keretén belül összegezték a gyer-
mekek a tanultakat az értük ér-

kező szülők jelenlétében.
 A tábor a kitűzött célt elérte: az irodalmi 

művek értőjeként és előadójaként tett első 
lépés megtörtént. A szabadban tett túrák, ki-
rándulások, sportfoglalkozások (lovaglás, 
úszás, akadálypályás versenyek) a szellemi 
feltöltődés mellett a test egészséges fejlesz-
tését is teljesítették.

Ádám Zita, Molnár Xénia

kellékek, provizórikus kosztümök, egyéb ki-
egészítők segítségével A galagonya, a Bóbita, 
a Csiribiri és a Száncsengő című verseket.  
Halász Judit és Koncz Zsuzsa megzenésített 
versverziói a zenei élményt segítették.

Pósa Lajos versei közül a Tréfa c. verssel 
ismerkedtek meg alaposan, amelyet el is ját-
szottak – a lányok kérdeztek, a fiúk vála-
szoltak. Megbeszélték a költő életét, élet-
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Idestova fél évszázada annak, hogy 
kitört a kínai kulturális forradalom, 
amelynek leple alatt az ország teljhatalmú 
vezetője, Mao Ce Tung leszámolt vélt vagy 
valódi ellenfeleivel. Céljának eléréséhez 
nagyrészt a tanuló ifjúságot használta fel, 
akikkel addig skandáltatták az általa kita-
lált jelszavakat, mígnem azok tettekben öl-
töttek testet.

Két évtizeddel korábban Edvard 
Beneš csehszlovák köztársasági elnök, el-
lenségnek kikiáltva az ország kisebbsé-
geit, ugyancsak elhatározta, hogy megsza-
badul tőlük. Több millió ártatlan embertől, 
akiknek a földönfutás lett az osztályrésze. 
Bár hagyott nekik egy „kiskaput”: ameny-
nyiben „beismerték”, hogy őseik szlávok 
voltak, csak időközben elbitangoltak a 
nemzettől, lehetőség kínálkozott számukra 
a maradásra. A terv megvalósításában a 
diákok is szerepet kaphattak. Ennek egyik 
jellemző epizódja a barsbaracskai, akkor 
nyolcéves Benyó Zoltán iskolai tapaszta-
lata: a második világháború után megnyíló 
tanintézménybe reggelente addig nem en-
gedték be a színmagyar község diákjait, 
amíg kórusban nem skandálták: „Ja som 
hrdý na to, že som Slovák!” (Büszke va-
gyok arra, hogy szlovák vagyok!) A messzi 
északról érkezett tanítók parancsba adták, 
hogy az óraközi szünetekben is tilos ma-
gyarul megszólalni. Aki ezt megtette, bün-
tetést kapott. Három tősgyökeres szláv di-
ákjuk volt erre a célra, akik „téglaként” fü-
lelve tették meg utólag jelentésüket. Benyó 
Zoltán kapta a legtöbb körmöst és tenye-
rest. Nem mintha renitens diák lett volna, 
viszont értette és szerette a matematikát, 
és – annak ellenére, hogy az előadott szö-
vegből egy kukkot sem értett, viszont a 
példákból világos volt számára, hogy miről 
van szó – a szünetekben elmagyarázta tár-
sainak a tananyagot. 

Három év múltán az ő családja is be-
került a kitelepítettek közé. Mivel semmit 
sem tudtak bűnükül felróni, ingósága-
ikat is magukkal vihették kijelölt dél-ma-
gyarországi lakhelyükre. Az érsekúj-
vári állomáson vagonírozták be őket. A 
véletlen úgy hozta, hogy szomorú útjuk 

Becsület és kitartás 
az élet minden területén

Benyó Zoltán professzor életpályája

elején hunyt el az ekkor már nyugalma-
zott Edvard Beneš, a kialakult bizonyta-
lanság hatására az áttelepítéseket leállí-
tották. Kilenc napon át vesztegeltek Pár-
kány mellett a marhavagonban. Édes-
anyja – elvesztvén türelmét – haza kívánt 
menni. A Szarvasról áttelepült újkori hon-
foglaló azonban elzavarta. Így végül a Szi-
getvár melletti Szentlászlón kötöttek ki. 
S sors a későbbiekben sem volt kegyes a 
családhoz: kuláklistára tették, édesapját 
megfosztották kovácsműhelyétől, kiköl-
töztették őket a házukhoz tartozó mel-
léképületbe. Mivel a családfő csak Bu-
dapesten kapott munkát, egy közeli köz-
ségbe, Szigetújfalura költöztek. Ez viszont 
határozottan szerencsés fordulatnak szá-
mított: Benyó Zoltán hosszú időn át nem 
tudott választani az orvosi pálya – bátyja 
sebész lett – és a mérnöki hivatás kö-
zött. Ez utóbbira a már említett matema-
tika iránti vonzódása vezette. A 7. számú 
Gépipari Technikum – az egykori Kandó 
Technikum – diákja lett. Egy nyári gya-
korlatuk alkalmával, amikor árvízmente-
sítésnél segédkeztek, Tolna lakosai any-
nyira megszerették a villamossági tanul-
mányokat végző fiatalokat, hogy hálából 
Kandó Kálmánról, a fázisváltós mozdony 
feltalálójáról nevezték el az egyik utcát. Ez 
úgy fellelkesítette a diákokat, hogy Benyó 
Zoltán vezetésével azzal a javaslattal lá-
togatták meg a kohó- és gépipari minisz-
tert, hogy iskolájuk kapja vissza az eredeti 
nevét. Sikerrel jártak: az iskolának azóta is 
Kandó Kálmán Gépipari és Műszeripari 
Technikum a neve.

Ezt követően egyenes út vezetett szá-
mára a Műegyetemre. Bár a megpróbálta-
tásoknak még nem volt vége: tizenkilenc 
évesen ugyan megélhette az 1956-os forra-
dalom mámorát, de ott volt az október 25-i 
Kossuth téri tüntetésen is, ahol a vele szóba 
elegyedő szovjet katonát halálos lövés érte. 
Sikerült ugyan fedezéket találnia, de a mé-
szárlás elültével egyike volt a kétszázhet-
vennégy halott számba vevőinek, együtt 
rakták fel a tragikusan elhunytakat a te-
herautók platójára, igyekeztek menteni a 
sebesülteket. A következő napok egyikén 

a Műegyetem előtt teljesített fegyveres őr-
szolgálatot, amikor egy elszáguldó állami 
kocsiból lövéseket adtak le, ami őrtársának 
az életébe került. 

1961-ben szerezte meg villamosmér-
nöki oklevelét.

1964-ben egyik alapítója volt a Mű-
egyetem Folyamatszabályozási Tanszé-
kének, melynek jelenleg Irányítástechnika 
és Informatika Tanszék a neve. 

Első komoly fejlesztése a lakkszigete-
lésű vékony vezetékek gyártás közbeni el-
lenőrzésének a megoldása volt, amivel lé-
nyegesen megjavították a késztermék mi-
nőségét. Találmányuk jelentőségének 
pontos tükre, hogy a világ harmincnyolc 
országában szabadalmaztatták. 

Hasonlóan jelentős találmánya a di-
ákok számára kifejlesztett, integrált áram-
körök – népszerű nevén chipek – tanul-
mányozására szolgáló LABLOG oktató be-
rendezése. Ehhez kapcsolódva kutató-ok-
tató laboratóriumokat hoztak létre a világ 
több pontján: Algériában, Mexikóban, Ku-
bában és Nigériában.

Egykori vonzódása a gyógyítás iránt 
minden bizonnyal szerepet játszott abban, 
hogy élete egy fontos szakaszában orvosi 
műszertechnikával foglalkozott. Munka-
társaival kifejlesztette a nagy kórházak 
számára is használható betegfigyelő rend-
szert, amelynél a páciensre erősített érzé-
kelő továbbítja a legfontosabb életfunk-
ciók adatait, hogy veszély esetén riadóztat-
hassa a személyzetet. 

Élete főművének az INCO Copernicus 
program keretében kifejlesztett betegel-
lenőrző számítógépes rendszert tekinti, 
amelyben a bécsi, berni, müncheni, prágai, 
wrocławi és a budapesti egyetemi központ 
működött együtt. Véleményének vissza-
igazolásaként is felfogható a kutatást érté-
kelő zsűri legmagasabb elismerése.
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Ami korábban természetes volt a gyermekek számára – jó levegő, elegendő mozgás, 
megfelelő táplálékbevitel –, manapság egyre nehezebben elérhető. Valószínűleg ennek 
is köszönhető, hogy az átgondolt iskolai programokban egyre hangsúlyosabb szerepet 
kap a tudatos, egészséges életmódra való nevelés. Az egészséges táplálkozásról a leg-
több embernek orvosi szempontok jutnak eszébe, úgymint az elhízás, vagy a cukorbe-
tegség kockázatai. 

A megfelelő vitamin és tápanyag bejuttatása a szervezetbe elengedhetetlen gyerme-
keink (nemcsak!) fizikai egészségének megőrzéséhez. Ezen szempontok figyelembe vé-
tele vezetett minket egy átfogó egészségnap megszervezéséhez. 

A Tarczy Lajos Alapiskolában, Hetényen már negyedik éve szervezzük, rendezzük 
meg a „Szívből a szívnek!“ napot, melynek feltett célja az egészséges életmód megszeret-
tetése gyermekeink körében. 

A projektnap programját Rancsó Melinda, okleveles egészségügyi nővér és Molnár 
Péter karate edző segítségével állítottuk össze. Szeptember végén vérnyomás- és vércu-
korszint-mérés mellett az iskola diákjai kölesből és zabpehelybő készült finomságokat is 
megkóstolhattak, melyet az elhivatott pedagógusok készítettek. Ezen a napon a büfé is 
zárva tartott. A büfés néni a diáktanács tagjaival együtt gyümölccsel és friss zöldséggel 
kínálta a résztvevőket. 

A program szerves része volt a sport – a karate, mely kitartásra nevel, remek csapat-
építő funkciója van, rendre tanít. (Az iskolában egyre nagyobb nyomás van a tanulókon, 
melyet kiválóan old a fizikai terhelés!) Az alsó tagozatosok a fogápolásról beszélget-
hettek, míg a felsősöknél az alkohol és drogfogyasztás káros hatása volt a téma. 

A nap zárásaként pedig megalkottuk az iskolánk kék körét – aki csak tehette kékbe 
öltözött! Ezzel is szerettük volna felhívni a figyelmet az édességek túlzott fogyasztására, 
mely cukorbetegség kialakulásához vezethet. Kék körünk egyébként az egységet is jelké-
pezte, hiszen az iskola csak a szülővel, tanulóval együtt, közösen tud egy egészségvédő 
magatartást kialakítani.  

Rancsó Andrea

Iskoláink életéből  n  Pedagógusfórum 

Benyó Zoltán kutatói tevékenysége 
mellett nagy figyelmet szentelt szakmai to-
vábbképzésének is: 1976-ban a Műegye-
temen megszerezte a műszaki doktori 
címet, még ugyanebben az évben a Ma-
gyar Tudományos Akadémián a műszaki 
tudományok kandidátusa fokozatot, 1993-
tól a műszaki tudomány nagydoktora. 

Évtizedek óta egyetemi tanárként ok-
tatja a jövő mérnökeit.

Tudományos munkásságának ered-
ményeit ez ideig háromszázötvennél több 
szakdolgozatban, huszonöt könyvben 
publikálta.

Tevékenységét, kutatómunkája jelentő-
ségét egy tucat magas rangú kitüntetéssel 
ismerték el, közöttük Kruspér István, va-
lamint Csáki Frigyes-emlékéremmel, Pro 
Scientia, Kolos Richárd, Pro Universitate 
et Scientia, valamint Szent-Györgyi Al-
bert-díjjal. A legmagasabb kitüntetést, a 
Magyar Érdemrend Középkeresztjét az 
idén, augusztus 20-án vehette át. 

Igazán megelégedett lehet, tekintve, 
hogy szakmai elismertsége mellett csa-
ládjában is örömét lelheti: idősebbik fia, 
Zoltán az orvosi pályát választotta, egye-
temi tanár, a Semmelweis Egyetem Élet-
tani Intézetének igazgatója. Balázs fia a 
szó szoros értelmében az ő nyomdokaiba 
lépett: az általa alapított orvosi informa-
tika laboratórium vezetője, szintén egye-
temi tanár. 

Ha mégis van oka az elégedetlenségre, 
azt a földijei iránti aggódás teszi. Sokéves 
tapasztalata szerint egyre kevesebb a Szlo-
vákiából érkezettek között a tudásra ki-
éhezett, ambiciózus hallgató. Elmondása 
szerint minden tíz erdélyi doktoranduszra 
esik egy a Felvidékről. Mint minden fia-
talnak, nekik is azt üzeni, ne hagyják el-
csábítani magukat a nagy anyagi bevétellel 
kecsegtető állásokkal, érdemes becsüle-
tesnek maradni. Saját szavaival: „megfe-
lelő szakmai tudással és tisztességes mun-
kával úgy is meg lehet gazdagodni, ha az 
ember hű marad az elveihez”.

A gond fő okát a diákok felkészíté-
sében látja: úgy érzi, hogy a tudásszinttel 
és a kondicionálásukkal is baj van. Szí-
vesen segít mindenkinek, aki hozzá fordul. 
Ha kell, akár a Magyar Mérnökök és Épí-
tészek Világszövetségének vagy az egyes 
egyetemek együttműködésének keretében. 

Nagyon is megfontolandó aggodal-
mának az alapja, mert életveszélyes lenne, 
ha magyar iskoláink elvesztenék a színvo-
nalból eredő vonzerejüket.

Ozogány Ernő

Egészségnap 
a TarczybanIV.
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A kenyérmezei diadal

zása az 1456. évi nándorfehérvári diadal volt. A „Duna kapujá”-
nál a főkapitány Kapisztrán Jánossal és Szilágyi Mihállyal együtt 
súlyos vereséget mért a Bizáncot a térképről eltüntető, nagy hó-
dító szultán, II. Mehmed hadaira. A töröknek egy időre el is 
ment a kedve Magyarország támadásától. 

* 
A főseregek elmaradása azonban nem jelentette azt, hogy a 

déli határ mentén a mennyei béke időszaka következett volna 
el. A szultán által megszállt balkáni országok szandzsákja-
inak bégjei továbbra is rendszeresen fosztogatták Magyaror-
szág déli peremterületeit. Ezzel a problémával az V. László vá-
ratlan halála után, 1458-ban trónra került ifjabbik Hunyadi fi-
únak, Mátyásnak is szembe kellett néznie. A tehetséges fi-
atal királytól azt várta el a közvélemény, hogy – apja nyom-
dokain haladva – nagyszabású támadó hadműveleteket kez-
deményezzen a török ellen. Mátyás azonban hamar ráébredt 
arra, hogy ez komoly akadályokba ütközik. Hunyadi Mátyással 
szemben ugyanis immár jóval erősebb Oszmán Birodalom 
áll szemben, mint állt nagyjából két évtizeddel korábban Hu-
nyadi Jánossal szemben. II. Mehmed 1459-ben bevette Szendrő 
(Smederevo) várát, ezzel a szerb területek nagy részének ura 
lett. 1463-ban Bosznia korábban még el nem foglalt területei 
a török fennhatóság alá kerültek. Mátyás a következő évben 
ugyan – a Velencei Köztársaság pénzügyi segítségére is támasz-
kodva – visszafoglalta Bosznia fővárosát, Jajcát, de több ered-
ményt nem tudott felmutatni. Az 1660-as évek második felétől 
a török–magyar háború a határszéli összecsapásokra korláto-
zódott. Ez nagymértékben annak volt köszönhető, hogy Má-
tyás 1470-re befejezte a Zsigmond által megkezdett védelmi 
vonal kiépítését. A védelmi rendszer két, egymástól mintegy 
száz kilométerre húzódó végvárláncból állt. A külső tulajdon-
képpen az országhatáron kívül húzódott, a belső pedig Temes-
vártól az Adriai-tenger partjáig. 

Pedagógusfórum  n  Történelmi évforduló

„Kinizsi Pál mindkét felől fegyvert kötött vala fel és mint egy oroszlán oly fele vala az viadalban. Valamely felé fordul vala, mind levágja a 
törököket és rakva vala mind két keze vérrel. És erős kiáltással bátorítja vala az adakozókat és nódítja vala őket a viadalra.”

(Kinizsi Pál a kenyérmezei csatában – egy krónikás leírása alapján)

535 évvel ezelőtt történt

A Magyar Királyság uralkodóinak a 14. század második fe-
létől mind gyakrabban kellett tekintetüket a déli határok felé 
vetniük. A Balkánon előretörő Oszmán Birodalom hadai már I. 
(Nagy) Lajosnak is gondot jelentettek, Luxemburgi Zsigmond 
uralkodása első éveiben pedig a török veszély immár akuttá 
vált. 1396-ban Zsigmond sikertelen kísérletet tett az oszmánok 
megállítására a Balkán-félszigeten. A vesztes nikápolyi csatát 
követően aztán hadügyi reformok sorával próbálta megvédeni 
országát a veszedelemtől. Ezek egyik kulcsfontosságú eleme 
volt a déli végvárvonal kiépítése. Szörénytől az Adriáig húzódó 
végvárrendszer előbb Ozorai Pipo, majd a Tallóci fivérek irá-
nyítása alatt, ha teljesen nem is tudta megakadályozni a török 
martalócok betöréseit Magyarország területére, de legalább je-
lentősen megnehezítette azokat.  

Magyarország ellen az első koncentrált török támadásra  
Zsigmond halála után három évvel, 1440 tavaszán került sor, 
amikor II. Murád szultán – kihasználva a magyarországi bel-
politikai ellentéteket, V. László, illetve I. Ulászló híveinek pol-
gárháborúját – Nándorfehérvárt vette ostrom alá. Tallóci Jován 
vránai perjel, a vár kapitánya azonban a nemrég Magyaror-
szágra érkezett I. Ulászló segítségével úrrá lett a helyzeten. A 
kulcsfontosságú erődítmény magyar kézen maradt.

1441-ben a déli végek vezetését Ulászló egyik legbefolyáso-
sabb embere, Hunyadi János vette át. Fellépése hamarosan for-
dulatot hozott a török–magyar harcokban. Hunyadi az 1440-es 
évek elején nem csupán a Magyarországra betörő török csapa-
tokra mért vereségeket, hanem nagyszabású támadó hadműve-
leteket is indított a Balkánra az oszmánok ellen. Bár a későbbi-
ekben idegen földön ő is vívott sikertelen csatákat (Várna – 1444, 
Rigómező – 1448), Magyarországon a török nem tudta megvetni 
a lábát. Hunyadi János délvidéki tevékenységének megkoroná-

 n A kenyérmezei csata vázlata

 n A kenyérmezei csata (Ion Osolsobie festménye)
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A boszniai harcokat követő években a magyar király a cseh 
és az osztrák háborúival volt elfoglalva, a törökkel szemben 
a határvédelemre összpontosított. Néhány kellemetlen ellen-
séges betörésre azonban így is sor került. 1474-ben például 
török martalócok felgyújtották Nagyváradot. A cseh hábo-
rúban beállt fegyverszünetet kihasználva, Mátyás újra a török 
ellen vonult. 1476-ban bevette Szabács 
várát, ugyanabban az évben sikertelenül ost-
romolta Szendrőt. A török válaszra három 
évet kellett várni. 1479 őszén Isza bég veze-
tésével, akit IV. Basarab havasalföldi vajda is 
támogatott, több ezer török, főleg könnyű-
lovas akindzsi tört be, a Lator folyó forrás-
vidékét átlépve, a Kárpátok hágóin át Erdély 
földjére. Mátyás számított a támadásra, mert 
felfigyelt a Szendrő környékén zajló mozgo-
lódásokra. A török ellen Báthory István er-
délyi vajdát, Kinizsi Pál temesi ispánt és dél-
vidéki főkapitányt, valamint szerb szövetsé-
gesét, Vuk Brankovicsot küldte hadba.

*
A török portyázó sereg, melynek lét-

száma a legújabb kutatások szerint ma-
ximum 20 ezer fő lehetett, október 9-én je-
lent meg Erdélyben. Az oszmánok a havas-
alföldi segédcsapatokkal Gyulafehérváron 
túlra is eljutottak, közben több települést felgyújtottak, il-
letve kifosztottak. Rengeteg foglyot ejtettek, főleg asszonyokat 
és gyerekeket. Kemalpasazádé török történetíró így írt erről: 
„… az akindzsik zsebei úgy telve voltak ezüsttel, arannyal, mint a 
tavaszidő nárcisszal és bimbókkal…”. Báthory István, a kor szo-
kásainak megfelelően, nem vette fel azonnal a harcot az ellen-
séggel. Megvárta, amíg az a fosztogatásba belefárad és a zsák-
mányszerzés tudatától demoralizálódik. Isza bég serege, immár 
hazatérőben, Hunyad vármegyében, a Maros déli partján elte-
rülő Kenyérmezőn vert tábort. Itt vonult fel ellene egy szám-
belileg nagyjából ugyanolyan nagyságú magyar had, melynek 

Napjainkban egyre gyakrabban hallani, hogy a gyerekek túlsúlyosak, nem szeretnek mo-
zogni, ráadásul mellőzik a zöldség és gyümölcsfogyasztást. Mi, pedagógusok úgy gondoltuk, 
megcáfoljuk az állítást, ezért október 13-ra Egészségnapot hirdettünk, immáron másodízben. 
Egy olyan napot, amely csak egészséges ételekről és italokról szól. 

A szülők támogatásának köszönhetően temérdek zöldség és gyümölcs gyűlt össze, ame-
lyekből kiállítást és kóstolót rendeztünk. A folyosón felállított asztalok roskadoztak a sok is-
mert és ismeretlen finomságtól. Megismerhettük és megkóstolhattuk a bimbóskelt, a csicsókát 
és a rebarbarát is. A látványtálak, melyek a tanító nénik szorgos kezei alól kerültek ki, óriási si-
kert arattak és pillanatok alatt el is fogytak.  A szakács nénik által készített sült tök szintén újdon-
ságnak számított. 

A tornateremben megmozgattuk végtagjainkat, utána gyógynövényekből készített teát fo-
gyasztottunk, ami nagyon ízlett, annak ellenére, hogy semmiféle édesítőt nem tartalmazott. 

A gyógynövény-felismerő során praktikákat tanulhattunk az otthoni betegápolásról. Az 
igazgató bácsi segítségével megtanulhattuk, melyik növény milyen betegséget képes elmulasz-
tani vagy enyhíteni. Legnagyobb sikere a gyümölcsfacsarásnak volt. A prés segítségével rostos 
italok készültek a kiállított terményekből. Sikerükről a sok gyerekszáj körüli „bajusz“ árulkodott.

Az üres tálak és a teli pocakok meggyőztek bennünket arról, hogy a kisdiákok szívesen fo-
gyasztják az egészséges ételeket. A megmozdulás óriási sikert aratott.

 Gajdoschík Tímea

fő erőit Báthory István, jobbszárnyát Kinizsi Pál, balszárnyát 
pedig Vuk Brankovics vezette. A török oldalon Báthoryval 
szemben Isza bég, Kinizsivel szemben Ali bég, Brankoviccsal 
szemben pedig a Malkocs-oglu vezette akindzsik sorakoztak 
fel. A csata a magyar sereg szempontjából szerencsétlenül 
kezdődött, ugyanis a török centrum első rohama alkalmával 

Báthory vajda leesett a lováról, életét egy 
Nagy András nevű vitézének köszönhette, 
aki saját testi épsége kockáztatásával men-
tette ki a vezért a halálos veszedelemből. A 
továbbiakban Isza bég valószínűleg meg-
szorongatta volna Báthoryt, azonban a ma-
gyar jobbszárnyat vezető Kinizsi ispán ne-
hézpáncélosai megfutamították Ali bég egy-
ségeit. Így Kinizsi a fővezér segítségére tu-
dott sietni, Isza halálos sebet kapott. Legto-
vább Basarab csapata tartotta magát, ám a 
fölénybe kerülő magyar sereg csapásai alatt 
a havasalföldi vajda csaknem összes kato-
nája a csatamezőn végezte be életét.

A kenyérmezei csatában mindkét fél je-
lentős veszteségeket szenvedett. A törökök 
mintegy 6000 a magyarok pedig körül-
belül 3000 halottat hagytak a csatamezőn. 
A hagyomány szerint a győztes magyar har-
cosok és a kiszabadított keresztény foglyok 

rendesen megünnepelték a diadalt. A csata egyik hőse, a ha-
talmas testi erejű Kinizsi Pál – állítólag – a foga közt és két kar-
jában összesen három törökkel járt harci táncot. Lehet, hogy ez 
csupán a legendák sorába tartozik, az azonban bizonyos, hogy 
a kenyérmezei győzelem nagymértékben hozzájárult ahhoz, 
hogy a déli határvidéken a török aktivitása alábbhagyott. Né-
hány kudarcba fulladt ellentámadási kísérlet után aztán II. 
Mehmed utóda, II. Bajezid szultán 1482-ben békét kötött Má-
tyással. Mohácsig a kenyérmezei csatához fogható összecsa-
pásra nem is került sor a magyarok és a törökök között.

Pelle István

Egészségedre! Egészségnap a vásárúti 
József Attila alapiskolában

 n Kinizsi Pál temesi ispán 
(Beyer Lipót metszete)     
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„Bújj vissza a gyerekbőrödbe, ott van az a ránőtt bőrrétegeid alatt, 
keresd meg. (…) kíváncsiságod a vezetőd. (…) Dobáld ki magadból fel-
nőtt gőgödet, a mindent jobban tudás csökönyösségét és figyeld a gye-
rekeket a lelked alázatával.“(Kokas, 1992:54,58)

2014. szeptember 25-én óvónők, alsó tagozatos  és művészeti alap-
iskolás pedagógusok vettek részt a Kokas Klára pedagógiájának megis-
merését szolgáló módszertani napon Feleden, a helyi művészeti alapis-
kolában.  A  rendezvényt a SZMPSZ Rimaszombati Regionális Központja, 
a Feledi Kistérségi Tanügyi Hivatal és a Feledi Művészeti Alapiskola együt-
tesen hívta életre a budapesti Kokas Klára Alapítvány felajánlása alapján. 
Harminc lelkes, aktív és nagyon nyitott pedagógus vetette bele magát 
lendülettel a foglalkozásokba, melyeket a Kokas-pedagógia jeles képvi-
selői – mindnyájan Kokas-oktatók, vezetőségi tagok – tartottak Magyar-
országról. A tanfolyamvezetők: Lájer Józsefné, Kokas Klára közvetlen 
munkatársa, képzéseinek ügyvezetője; Garamszegi Valéria, nyugalma-
zott óvó- és tanítónő valamint Fejes Tímea gyógypedagógus, továbbá 
Dr. Deszpot Gabriella, művészetpedagógus, a Kokas hagyaték tudo-
mányos feldolgozásának szakmai felelőse, a Liszt Ferenc Zeneművészet 
Egyetem tudományos főmunkatársa. 

Kokas Klára (1929–2010) neve többek számára ismerősen csenghet. 
Nemzetközi hírű zenepedagógus és pszichológus, Kodály-tanítvány volt. 
Pedagógiája élmény alapú komplex művészetpedagógia, melyben az 
ének, a zene, a mozgás, a dramatizálás és a képi ábrázolás összefüggő al-
kotó tevékenységei egyaránt megtalálhatók. Együttes céljuk az aktív ze-
nehallgatás a harmonikus személyiségfejlesztés érdekében. Zenei alapú 
képességfejlesztő rendszerét több évtizedes gyakorlattal érlelete ki, első-
sorban gyermekek számára. Felismerte, hogy a zene teljes befogadása 
a gyermek esetében a mozgás, az alkotó cselekvés által indítható el 
igazán. „A szabad mozdulatok a feszültségek oldásával nyitnak ösvényeket 
a zenének a bejutáshoz és az egyéni mondanivalónak a felszínre kerülé-
séhez… A szabad mozdulat a zenéből nyeri el tartalmát.“ (Kokas, 1992:22)

Dr. Deszpot Gabriella, a Kokas Klára Szakmai Kollégium elnökének 
bevezető és ráhangoló előadása után Garamszegi Valéria a Kör, kör ki ját-
szik… kezdetű gyermekdallal hívott a körbe mindannyiunkat. Így indult 
személyes találkozásunk Kokas Klára pedagógiájával.

A köszöntő, játékra hívó dal után felhangzott a Hej, Dunáról fúj a szél 
ismert dallama, melyet szinte minden sejtünkkel megélhettünk. Kokas 
Klára koncepciójának lényeges eleme a névéneklés. „A nevem a magam 
dallamán, a magam hangján hangzó névjegy… Akik megismétlik körü-
löttem, azok elfogadnak, dallamostul, nevestül.“ (Kokas, 1992:37) Belehe-
lyettesítettük tehát nevünket a dalba. Fokozatos dalos-cselekvéses le-
csendesítés után röviden megbeszéltük, átvettük a történteket. Ezután 
filmvetítések következtek, amelyeken megható, konkrét példákat lát-
tunk a Kokas-módszer működéséről, arról, hogyan dolgozott Kokas Klára 
együtt a gyerekekkel. 

A délután folyamán újra saját élményben lehetett részünk Fejes 
Tímea vezetésével. A „Sárkányparipán vágtattam… ” kezdetű dalból ki-
indulva a Fut, szalad a pejkó könnyed és mozgásra biztató dallamán ke-
resztül jutottunk el Händel tartalmas és magával ragadó zenéjéhez. „A 
lélek tiszta vize a zene, a megtisztító zene, a katarzist hozó zene. (…) Nekem, 
szülőnek, tanítónak jut az a privilégium, hogy a magam lelkének  tisztító 
zenéjéből vigyek a gyermekeim fürdőjéhez, ivókútjához.”(Kokas, 1992:25). 

ZENÉBŐL 
FÉNYEKET
Kokas Klára módszertani 

nap Feleden

Kokas Klára a zenei alapanyagát mindig tiszta forrásból meríti, vagyis au-
tentikus zene: magyar, vagy más nemzet zenéje, klasszikus szerzők művei 
(Bach, Händel, Mozart, Beethoven, de Bartók, Stravinsky és S. Reich is). 
Miután tehát „meggyúrtuk” és átengedtük magunkon a zenét, majd sza-
vakkal is megosztottuk a közben átélt élményeinket egymással, vizuá-
lisan is megjeleníthettük azokat két nagy lepedőre festve, továbbra is 
a Händel zenéje vezető szárnyai alatt. Fantasztikus élmény volt! Megnyil-
vánult benne az individualitás, de ugyanakkor a közös alkotás, az össze-
tartozás fenséges élménye is. Itt látom a Kokas-pedagógia egyik legna-
gyobb előnyét: mindenekfölött elfogadja és tiszteli az egyén megnyilvá-
nulásait, de teszi ezt  a közösség felé terelgetve, a különbözőségek teljes 
elfogadásával. 

Minden Kokas-foglalkozást búcsúének zárt, levezetve az aktív és kre-
atív megnyilvánulásokat. Csodálatos volt!

„Nálam nem a zenét, hanem a hozzá vezető érzékenységet tanulják. 
Munkaeszközeim: a nagy zenék, a meghittség, és a gyermeki képzelet. Beval-
lott célom a zene adományából származó lélekszabadság.“ (Kokas, 1992:46)

Kokas Klára pedagógiája mint pedagógiai eszme motiváló, inspiráló, 
lélekemelő és lélektisztító hatású gyermeknek és pedagógusnak egy-
aránt. Visszaadja a hitet a GYERMEKBEN, saját gyermeki valónkat kibo-
gozva és felszabadítva. Terápia lehet nemcsak  gyermeknek, de a  peda-
gógusnak is. 

Mindez azonban nem megy megfelelő felkészültség nélkül. Leg-
fontosabb a nyitottság, a kreativitás és a teljes figyelem képességének 
az elsajátítása. „Minden gyerek legfontosabb igénye a felnőttek teljes fi-
gyelme… félfigyelésre a felnőttek szoktatják (a gyerekeket), részint az ösz-
szevissza ontott ingerekkel, részint saját példájukkal. (…) A tanítás művé-
szete nem koncertezik lyukas figyelemmel.“ (Kokas,1992:37,73)

Kokas Klára szellemi hagyatéka igen terjedelmes és gondosan do-
kumentált, több forrásból (könyvek, filmgyűjtemények) is lehet tájéko-
zódni, tanulni róla. A Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány rend-
szeresen indít akkreditált tanfolyamokat e módszer elsajátítására Magyar-
országon. 

A SZMPSZ és az említett Alapítvány közös terve, hogy tavasszal ismét 
lehetőséget teremtünk saját élményként, a magunk bőrén megtapasz-
talni a Kokas-pedagógia különleges zenei élményt adó varázsát. 

„Nem a szavaim erősítenek, hanem a hitem. És nem a mozdulataim taní-
tanak, hanem a lényem...“ (Kokas,1992:22)

Balogh Zsuzsa

 n A zene formát ölt a színekben 
A fotót Deszpot Gabriella készítette.
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Külön élmény volt számukra a Friss Újság szerkesztőségében 
tett látogatás, ahol ízelítőt kaptunk az újságírói, szerkesztői mun-
kából. Ez a napilap Szatmár megye egyetlen magyar nyelvű napi-
lapja, amelyet 8,5 ezer példányban adnak ki és 7,5 ezer előfizetője 
van. Látogatásunkról az olvasók is hírt kaptak a másnap reggeli 
számban, és mi is örömmel vásároltuk ki az Északi Színház mel-
letti újságárus teljes készletét.

Délután az Aquaparkban lubickoltunk, a helyi gyerekekkel 
együtt kipróbáltuk az élménymedencéket. Este ifjúsági ökume-
nikus istentiszteleten vettünk részt a római katolikus templomban, 
majd a házigazda gyerekek szüleinek meglepetés-vacsorája várt 

Iskoláink életéből    n  Pedagógusfórum

„Miénk a város” címmel érdekes vetélkedőt hirdetett meg ta-
vasszal a magyarországi Közigazgatási és Igazságügyi Miniszté-
rium Nemzetpolitikai államtitkársága. A gyerekeknek a telepü-
lésük jellegzetességeit kellett bemutatniuk egy túraútvonal meg-
tervezésével.  A játék során olyan projektfeladatokat oldottak meg 
a csapatok, amelyek révén fényt deríthettek regionális irodalmi, 
történelmi, földrajzi és helytörténeti különlegességeikre. 

A hat nyertes csapat jutalma az volt, hogy meglátogathatták 
egymást. A buzitai csapat partnerei a kakszentmártoni gyerekek 
lettek Erdélyből. Az erdélyiek augusztusban látogattak Buzitára és 
Kassára, ahol a helyiek bemutatták Kassa történelmi nevezetessé-
geit, és kipróbálták a SteelPark interaktív kiállítását. Buzitán meg-
tekintették a felújított malmot, a Bioházban az olajütőt, az iskolát, 
a kisállatparkot, és együtt ropták a táncot a helyiekkel a tornate-
remben. A háromnapos kirándulás végén Betlérbe és Aggtelekre 
is elkalauzolták őket a buzitaiak. Ittlétük alkalmával sikerül barát-
ságokat kötni, így már mindkét csapat nagyon várta az újabb ta-
lálkozást.

A buzitaiak szeptember 25-én indultak a nagy kirándulásra az 
iskolabusszal. Első nap Szatmárnémeti nevezetességeit mutatta 
be Zab Tímea tanárnő és csapata, valamint Jakab Norbert plé-
bános úr. 

 A csodálatos püspöki palota kápolnájában egy nevezetes ol-
tárt láthattunk, amely az erdődi várból származik – előtte esküdött 
meg Petőfi Sándor Szendrey Júliával. A római katolikus neoklasz-
szikus székesegyház homlokzatának mélyedéseiben Szent István 
és Szent László szobrát fedeztük fel, és itt található a mártírha-
lált halt Scheffler püspök életét bemutató, megrendítő kiállítás is. 
Egy igazi csendsziget rejtőzik a Kálvária templom udvarán és kör-
nyékén, amely a régi vár helyén található. A városi múzeumban a 
Bukaresti Múzeum aranykincsének időszaki tárlata látható, ahol 
Románia területéről származó ásatások felbecsülhetetlen értékű 
aranyleleteit mutatják be. A kiállítást kiváló szaktudású magyar 
tárlatvezető tette élvezetesebbé. A messziről is látható tűzoltóto-
rony 170 lépcsőjét megmászva, a magasból is felfedezhettük a vá-
rost. A város régi főterét gyönyörű, Monarchia korabeli épületek 
veszik körül. Mellette nagy kontraszt a Szamos partján fekvő új 
főtér, ahol a szocialista építészet panelmonstrumai egy elmúlt kor 
ízlését tükrözik, de ez is hozzátarozik a város arculatához. 

A kimerítő városnézés után jólesett a vacsoraleves – a csorba – 
és a finom vacsora. Megható volt, amikor késő esti érkezésünkkor 
a helyi gyerekek a szüleikkel vártak minket a kakszentmártoni 
panzió előtt, ahol kedves házinénink leste minden kívánságunkat. 
Kakszentmártonban már nincs magyar iskola, a magyar gyerekek 
a 10 km-re fekvő Szatmárnémeti magyar tanítási nyelvű iskoláiba 
járnak. Közösségüket Zab Tímea és Éva tanárnők tartják össze a 
falu katolikus és református papjaival együttműködve. 

A második napot a csokigyárban kezdtük, ahol végigkóstol-
hattuk a finomabbnál finomabb csokoládé különlegességeket. 
Innét a helyi víztisztító állomásra mentünk, ahol a régió ivóvíz el-
látó rendszerét mutatták be a szakemberek. Megtudtuk, hogy mi-
lyen sok ellenőrzésen és folyamaton keresztül jut el háztartása-
inkba az ivóvíz.

A 21. általános iskolában kipróbálhattuk a rögbit, az Aurel 
Popp Művészeti Líceumban pedig Papp-Fejér Olga tanítónő és 
Fanni osztálytársai kedves koncerttel leptek meg bennünket. A 
zenetagozatos osztályban mindenki furulyázik és hegedül, vagy 
zongorázik.

Buzitai diákok Erdélyben

minket. Az anyukák bográcsgulyást, töltött káposztát és egy ha-
talmas tejszínes-gyümölcsös tortát készítettek, amit együtt fo-
gyasztott el a nagy csapat. Késő estig mulatott együtt a társaság, 
a helyi szülők és gyerekek olyan közösségi élményt szereztek ne-
künk, ami napjainkban már ritkaság. Mindannyian éreztük, hogy 
valami csoda történt ott. A kakszentmártoni panzió éttermében 
a szeretet és a barátság igaz érzése töltött el mindannyiunkat.

Hazautazásunk napján Kaplonyban a Károlyi grófok kriptáját 
látogattuk meg, ahol Károlyi család 36 tagja alussza örök álmát 
az Ybl Miklós által tervezett, kegyeletet sugárzó zarándokhelyen. 
Nagykárolyban a Károlyi-kastélyba tértünk be egy rövid sétára, 
majd Érmindszenten, Ady Endre szülőházánál búcsúztunk nehéz 
szívvel Erdélyi barátainktól. 

Hiszem, hogy a „Miénk a város” szervezői által kitalált jutalom 
tökéletes ajándék volt mindannyiunk számára. A felvidéki és az er-
délyi csapat találkozása a helyi értékek megismerésén túl sokkal 
többet adott gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. A barátság és a 
szeretet ritka pillanatait élhettük át mindannyian – reméljük, hogy 
folytatódik! 

Hanesz Angelika
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Felhívás
Az Irinyi János Országos Középiskolai 

Kémiaverseny meghirdetése 
a 2014/2015-ös tanévre a szlovákiai 

magyar középiskolák részére

A komáromi Selye János Gimnázium a Magyar Ké-
mikusok Egyesületének Kémiatanári Szakosztálya segít-
ségével Szlovákiában tizennegyedik alkalommal is meg-
hirdeti a magyarországi 47. Irinyi János Országos Közép-
iskolai Kémiaversenyt a 2014/2015-ös tanévre. Az elmé-
leti verseny anyaga az általános iskolában és a középfokú 
iskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve. Az 
elméleti tudás kiterjed az alkalmazott és a környezeti ké-
miára, valamint a kémia történetének magyar vonatko-
zásaira. A gyakorlati versenyen a térfogatos elemzésben 
kell jártasságot bizonyítani.

Az első forduló iskolai írásbeliből, a második forduló 
(szlovákiai döntő) írásbeliből és gyakorlatból, a harmadik 
forduló (országos forduló Szegeden vagy Miskolcon) írás-
beliből és gyakorlatból áll. 

Az I. kategóriába a gimnáziumok első évfolyamának 
tanulói, a II. kategóriába a gimnáziumok második évfo-
lyamának tanulói, a III. kategóriába a szakközépiskolák 
első és második évfolyamának diákjai tartoznak.

A 47. Irinyi János Országos Középiskolai 
Kémiaverseny határidői

1. Az iskolák igazgatói 2014. december 19-ig jelzik a 
Selye János Gimnáziumnak a versenyezni kívánó ta-
nulók létszámát, kategóriánkénti bontásban az 
alábbi címen:

Andruskó Imre
Selye János Gimnázium
Ul. bisk. Királya č. 5
945 01  Komárno

2. A megbízott szervező 2015. január 23-ig elkészíti 
a feladatlapokat.

3. A Selye János Gimnázium 2015. február 6-ig továb-
bítja a feladatlapokat az iskolákhoz.

4. Az iskolai forduló lebonyolítása 2015. február 10-én 
kedden történik 13-tól 17 óráig.

5. Az iskola szaktanára 2015. február 20-ig visszaküldi 
a feladatlapokat a megbízott szervezőnek, aki kija-
vítja azokat, és február 27-ig összeállítja a szlovákiai 
fordulóba bekerült tanulók névsorát.

6. 2015. március 12-én (csütörtökön) 9-től 13 óráig a 
Selye János Gimnáziumban lezajlik a szlovákiai for-
duló.

7. 2015. április 24-től 26-ig zajlik az országos forduló 
Szegeden.

A versennyel kapcsolatos további információ a 
www.irinyiverseny.mke.org.hu  ldalon található.

Andruskó Imre
a Selye János Gimnázium igazgatója

Pályázat 
Magyar Kultúra Napja 2015 – XIX.  

1989-től január 22-e a magyar kultúra napja. 1823-ban ezen a napon fejezte be 
Kölcsey Ferenc nemzeti imánk, a Himnusz írását.

A Palóc Társaság majd két évtizeddel ezelőtt hirdette meg első alkalommal azt 
a pályázatot, amelynek célja a magyarságtudat elmélyítése, a szülőföld iránti hűség 
erősítése, az anyanyelvi képességek fejlesztése és magyar fiataljaink tehetségének ki-
bontakoztatása.

2015-re tehát már 19. alkalommal hirdetjük meg pályázatunkat. 
Kérjük a Felvidéken, Délvidéken, Erdélyben, Kárpátalján, Őrvidéken, Ma-

gyarországon, vagyis az egész Kárpát-medencében élő magyar fiataljainkat, hogy 
dolgozataikkal vegyenek részt a pályázaton, gondolataikkal járuljanak hozzá a 
nemzeti összetartozás eszméjének terjesztéséhez és megszilárdításához!

2015-ben az alábbi témák közül válogathatnak a pályázók:

1. „Szenteld meg porait…” – Első világháborús áldozatok 
emlékének ápolása; 

2.  „Apánk csontjából terem a kenyér” – Világháborús történetek családunkban;
3.  Emlékezés régiekre – Családom története;
4. Kincsesláda – Szellemi és tárgyi emlékek a családi hagyományban;
5. Apáról fiúra – Néphagyományok és népszokások ápolása környezetünkben;
6. „Magyar táj magyar ecsettel” – A szülőhely ismerete és szeretete;
7. „Fűben, fában orvosság” – Gyógyítás és gyógyulás természetes módon;
8. „Mesterségem címere:…” – Mesteremberek és alkotásaik;
9. „Én itthon maradok!”  – Elképzelésem jövendő életemről;
10. „Az anyanyelv az én hazám” – A magyar nyelv mint nemzetmegtartó erő.

A pályázattal kapcsolatos tudnivalók:
- a pályázaton az alap (általános) iskolák felső tagozatosai 

(I. korosztály: 10–14 évesek) és
 középiskolások ( II. korosztály: 15–18 évesek) vehetnek részt 

több dolgozattal is;
- a dolgozatok terjedelme: 

az I. korosztályban legkevesebb egy gépelt oldal 
(kb. 50 sor, 70 leütés))
a II. korosztályban legkevesebb három gépelt oldal 
(Fontos! Amire külön ügyeljenek a dolgozatírók: 
a gépelés mindkettőnél 12 pontos,  kizárólag Times New Roman betűtípusú,  
másfeles sorközű legyen); 

- a pályamunkák elején (és nem a végén!!)  fel   kell   tüntetni  a 
- dolgozatíró nevét; 
- a dolgozatíró életkorát (hány éves a dolgozat írásakor?);
- a korosztályt, amelybe életkora szerint tartozik 
(I. vagy II. korosztály);
- a dolgozatíró lakcímét és villámlevélcímét (e-mail);
- a település nevét magyarul, ahol iskolája működik;
- az iskola nevét, amelynek diákja;
- valamint a felkészítő tanár nevét és villámlevélcímét (e-mail);
- a szépen kivitelezett pályamunkák előnyben részesülnek;
- a dolgozatokat az urban@paloctarsasag.real-net.sk 
villámlevélcímre kérjük eljuttatni kizárólag egyszerű *.doc formátumban, il-
letve csak a színes, rajzokkal vagy képekkel díszített dolgozatokat egy pél-
dányban hagyományos postai úton is  az alábbi címre: 
Palóc Társaság, 991 11 Ipolybalog (Balog nad Ipľom), Kör u. 194., Szlovákia
- a beérkezés határideje: 2014. december 20!

Eredményhirdetés 2015. január 18-án, vasárnap lesz Budapesten. 
A rendezvény fővédnöke Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség főtitkára.
Mindkét korosztály győztesei a támogatóknak köszönhetően jutalomban része-
sülnek. 
A színvonalas pályamunkák elkészítéséhez jó felkészülést, sok sikert kíván a

Palóc Társaság 
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Vezérlő fejedelmünk szellemi öröksége

A fenti idézet jegyében dolgozik a II. Rá-
kóczi Ferenc Alapiskola, Gúta város legré-
gebbi hagyományokkal rendelkező iskolája. 
Jogelődünk az 1928-ban alapított polgári is-
kola volt. Az iskola falai között az 1930/31-as 
tanévben indult meg az oktatás. A helyi köz-
nyelvben máig öregiskolaként emlegetik in-
tézményünket. A hagyományok őrzőjeként 
büszkék vagyunk erre a megkülönböztető 
jelzőre, hiszen városunk XX. századi mű-
velődéstörténetében nagy jelentősége volt a 
polgári iskola megalapításának, és a hozzá 
tartozó modern iskolaépület felépítésének a 
20-as 30-as évek fordulóján. 

Az iskolaépület és a hozzá tartozó szol-
gálati lakások tervét Ján Novotný építész ké-
szítette el, így az máig a korabeli cseh iskola-
építészet stílusjegyeit viseli magán. Az építés 
teljes költségét Gúta nagyközség – mint 
fenntartó szerv – vállalta. Ezen döntés meg-
hozatalában jelentős szerepe volt Palkovich 
Viktor esperesplébánosnak, aki akkor az is-
kolaszék elnöke volt, és lelkesen támogatta 
az iskolaügy fejlesztését. Emlékét máig az az 
utca őrzi melyben iskolánk található.

A rendszerváltást iskolánk a Pionír utcai 
Alapiskola névvel érte meg. Az iskola fenn-
állásának 75. évfordulója alkalmából a II. 
Rákóczi Ferenc Alapiskola nevet vettük 
fel. Névválasztásunk során II. Rákóczi Fe-
renc reformer, vezérlő fejedelmünk szel-
lemi öröksége lebegett szemünk előtt, ami 
máig nagy hatással van nevelőtestületünk 
tagjaira, a felelősséggel vállalt oktató-nevelő 
munka során. 

Névválasztásunk azt is kifejezi, hogy 
munkánkban központi szerepet kap a nem-
zeti értékek tiszteletére való nevelés. Alap-
vető célunk a világra nyitott, humanista ér-
tékeket felismerő és megbecsülő emberek 
nevelése, akik környezetükkel harmóniában 
élnek és erős bennük a sikerélményeken ala-
puló önbizalom. Pedagógiai munkánkban 

II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, Gúta
 „Az iskola dolga, hogy meg-

taníttassa velünk, hogyan kell ta-
nulni, hogy felkeltse a tudás iránti ét-
vágyunkat, hogy tanítson minket a 
jól végzett munka örömére és izgal-
mára, hogy megtanítson szeretni, 
amit csinálunk, és hogy segítsen meg-
találni azt, amit szeretünk csinálni.“ 

Szent-Györgyi Albert

törekszünk korszerű, szilárd alapokra épí-
tett tudás és egyetemes emberi értékek köz-
vetítésére.

Pedagógiai programunk kidolgozása 
során a természettudományos, matema-
tikai és informatikai tehetséggondozást vál-
laltuk fel. Máig ez egyik legismertebb tevé-
kenységünk. Az alapiskola alsó tagozatán 
nagy hangsúlyt fektetünk az anyanyelvi is-
meretek és az értő olvasás oktatására. 

Feladatunknak tekintjük a gyermekek 
tehetségének kibontakoztatását.

Az iskola tanárai tudatában vannak, 
hogy a felnövekvő fiatalok egy bonyo-
lult, kihívásokkal teli világba kerülnek ki 

Eredményesek a különböző témanap-
jaink, projektheteink. Tanulóink kulturált 
szabadidő elköltéséről is gondoskodunk. 
Rendszeresek a színház, a kiállítás és az 
egyéb rendezvények  látogatása. Az egész-
séges életmódra nevelés is fontos szerepet 
kap diákjaink napi programjában.  Meg-
szervezzük tanulóink úszásoktatását, sí-
oktatását. 

Folyamatos fejlődésünket bizonyítja, 
hogy tehetséggondozó programunkat né-
hány éve a sporttehetségek felkarolásával 
bővítettük.

Intézményünk környezetkultúrájára is 
nagy hangsúlyt fektetünk, A teremdekorá-
ciók és a folyosók díszítése is nevelő szán-
dékú. Itt kapnak helyet diákjaink legjobb 
munkái, projektjei. Tapasztalataink szerint 
a tény, hogy munkájuk láthatóvá válik, ösz-
tönzően hat a gyerekekre. 

A tantermek eszközellátottsága jó szín-
vonalon biztosított. Rendezett, igényes 
körülmények között tanulhatnak a gye-
rekek. Több interaktív táblával rendelke-
zünk, melyeket tervszerűen használunk az 
oktató-nevelő munka során. A modern in-
formatikai eszközök közül az asztali számí-
tógépek mellett laptopokat és táblagépeket 
is rendszeresen használunk a mindennap-
jainkban.

A szülők egyik legfontosabb elvárása 
gyermekük beiskolázásakor, hogy a végzése 
után megfelelően fel legyen készülve a to-
vábbtanulásra. Tanulóink eredményeiről a 
középiskolától kapott visszajelzések alapján 
elmondhatjuk, hogy a nálunk végzett gyer-
mekek jól teljesítenek a következő iskolai 
fokon is. A nálunk megszerzett tudás meg-
felelő alapokat biztosít a továbbtanuláshoz.

Céljaink elérése érdekében folyama-
tosan fejlesztjük az oktatás szellemi és tárgyi 
feltételeit. Működésünk nyitott, munkánk 
átlátható partnereink és a fenntartó szá-
mára is. Állandó partnereinknek tekintjük 
az iskola mellett működő szülői szövetséget, 
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövet-
ségét, a Felvidéki Tehetségsegítő Tanácsot, 
valamint a régió oktatási intézményeit.

Munkánk elismeréseként 2014. október 
11-én a megtisztelő Kiváló Akkreditált Te-
hetségpont kitüntetést kaptuk meg a Tehet-
ségpontok Kárpát-medencei találkozóján, 
Budapesten.

 Bagita Judit

az iskola zárt, védő falai közül. Fontosnak 
tartjuk, hogy ne csak ismereteket közlő ok-
tatási intézmény legyünk. Az eredményes 
oktatómunka mellett a nevelés helyének is 
szeretnénk maradni. 

A szülők és diákok igényeinek megfele-
lően, különböző szakköröket, középiskolára 
felkészítő fakultatív foglalkozásokat szer-
vezünk.

Fő értékeink közt tartjuk számon a több 
mint 20 éve folyó színpadi- és néptánc okta-
tást, a néphagyományok ápolását és a helyi 
értékek tiszteletére való nevelést.

Iskolánk hangulata gyermekbarát. Ta-
nulóink szeretnek iskolába járni. A számos 
iskolán kívüli tevékenység, szombati kéz-
műves napok mind színesítik iskolánk életét 
és hozzájárulnak a családias légkör kialakí-
tásához.



II. Rákóczi Ferenc 
Alapiskola, Gúta


