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Pedagógusfórum n Rendezvényeink

Az első szlovákiai magyar
jótékonysági pedagógusbál
„Adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét,
üres vékámba gabonát, árva kezembe parolát,
lámpámba lángot, ne kelljen korán az ágyra hevernem,
kérdésre választ ő küldjön, hogy hitem széjjel ne dűljön,
adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet –
nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgyis, ha nem kérem.”
Nagy László soraival kívánok minden Kedves Olvasónknak boldog új esztendőt!
Ugyanezekkel a sorokkal köszöntöttem az első jótékonysági pedagógusbál résztvevőit 2015. január 10-én, a
komáromi Jókai Mór Alapiskola dísztermében.
Hagyományaink szerint ugyanis
vízkereszt elmúltával kezdetét veszi a
báli szezon. Fényekkel, dallamokkal és
finom illatokkal telnek meg ilyenkor a
báltermek, halkan csörrennek a finom
ívű üvegpoharak, bennük a szőlőtőke
aranyló kincsével, a hölgyek puha
bársony és lehelet könnyű selyme ragyogóan illeszkedik a férfiak páratlan
eleganciájához, és valahogy a lelkünk is
igyekszik ilyenkor ünnepi díszbe öltözni.
Különösen akkor, ha alkalmunk van arra,
hogy a felhőtlen szórakozás mellett az
emberi jóságot és örömszerzést is gyakorolhatjuk.
Az első jótékonysági pedagógusbál
vendégei, amikor elfogadták meghívásunkat erre a baráti összejövetelre,
tudták, hogy nemcsak egy kellemes

estét fognak eltölteni baráti társaságban,
hanem egy jóravaló, segítőkész, szorgalmas, az osztályközösségben kedvelt
kislány életét is könnyebbé tehetik.
A sors nem mindenkit ajándékoz meg
gondtalan élettel, és ez alól a gyermekek
sem kivételek. Az egészség legtöbbünk
számára természetes állapot, másoknak
isteni adomány. A Jókai Mór Alapiskola
hatodikos tanulójának is az. Kitty már
tudja, hogy vidáman futkározni, fájdalom nélkül élni, fehér köpenyt ritkán
látni – bizony nagy ajándék. Ki is tehetné
könnyebbé az ilyen gyermek sorsát, mint
a pedagógus, aki a szülő után a legtöbbet
adja a gyermeknek, és akinek a legjobban
fáj, ha diákja arcáról lehervad a mosoly.
Az első szlovákiai magyar jótékonysági pedagógusbál megpróbálta a
lehetetlent. Megpróbáltuk egy család
gondjait enyhíteni, és egy gyermek
gyógyulását elősegíteni.
Ez az igyekezetünk nem csupán erre
az alkalomra szól, hanem az összes elkövetkezendő többire is. Hagyományt
kívánunk teremteni, ami reményeink
szerint nemcsak a testi, hanem a szellemi
jólét megteremtését is szolgálja majd.

A tehetséges, de nélkülöző gyermek
képzését ugyanúgy támogatni kívánjuk,
mint ahogyan az üdültetését, színházlátogatását vagy nyelvtanulását, ahogyan
azt az ebből a célból összeállt bizottság a
legjobb szándékkal megítéli. A jótékonysági rendezvény remek hangulatban telt
el, és a hajnal vetett neki véget.
A mintegy 90 résztvevő 76 felajánlott tombolanyereménynek örülhetett,
ez volt a jótékonysági adomány legfőbb
forrása is. A bevétel túlszárnyalta reményeinket, és beteljesedett Böjte Csaba
ferences rendi szerzetes gondolata: „Aki
nem hisz abban, hogy mennyi jó ember
van, az kezdjen el valami jót tenni, s
meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.”
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége Komáromi Területi Választmányának első jótékonysági pedagógusbálja számos rendező, szervező és támogató igyekezetét dicséri, akinek erről a
helyről is köszönetet mondok.
Jó egészséget, Kitty!
Fekete Irén
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Gondolatok
a Magyar
Kultúra
Napján
Már volt haza, állott a ház, megszerveződött az ország, letelepedett a nemzet, de éltek még a magunkkal hozott ősi szertartások. Alig
száz év után Pannonhalmán megalakult a művelődés szent helye, az
első oskola, amikor a Szilveszter pápa által küldött koronával kereszténnyé vált az ország.
A latin birtoklevélbe a „Feheru varu rea mene hodu utu rea…” már
magyarul lett bejegyezve, így volt értelmezhetőbb. Élni kezdett az
írott nyelv. A sír fölött „Isa, pur es homou vogymuk” mondattal intette
híveit a szerzetes az élet mulandóságára.
A „Világ világa, Virágnak virága!“ – XIII. századi első magyar
vers figura etimológiája, alliterációi a keresztényi liturgia káprázata,
a szerző kiváló nyelvi és ritmikai-zenei érzékét és a magyar nyelv lírai
alkalmasságát bizonyítja.
István király parancsára állottak a végvárak az ország védelmére,
a kereszténység megerősödésére épültek a templomok. Az ősi rítusok kivesztek, új hagyományok léptek a helyükre, nemzet lett a
magyar Európa szívében, a Kárpát-medencében. Erősödött, összekovácsolódott a nemzet. Zengett, gazdagodott a nyelv, gyarapodott a
generációk által összehordott szellemi érték, érték lett a tudós ember.
Vándor énekesek, bátor várkapitányok, és hős várvédő asszonyok
tetteinek dicsőségét énekelték lantkísérettel, költők ajkán érett a rím,
kiteljesedett a magyar nyelv. A tudomány szomjasai megjárták az európai egyetemeket, hazahozva a művelődés minden javát. Századok
értelmezték a latin „colere” igéből származó „cultura” jelentését, amit
Cicerótól kölcsönözve Herder az emberi gondolkodás fejlesztésére, a
szellem, a lélek művelésére, képzésére vonatkoztatott.
Egyben volt már lélek és anyag, készen a magyar kultúra. Támadhatott tatár, égethetett török, rabolhatott osztrák, a magyar szellemiség erős vára bevehetetlen lett, erősen beágyazódott a társadalomba, a kulturáltság, a műveltség nemzeti igénnyé vált.
A magyar kultúra nyitott a körülvevő világra, a gazdagítás és a
gazdagodás igényével. Együtt lélegzik és fejlődik a haladó európai
nemzetek kultúrájával. Műveltségével, nyelvével, szellemi értékeivel, épített örökségével egyenrangú: teremtő ereje tükrözi a magyar
nemzet mentalitását, találékonyságát, egyedi és nyitott gondolkodását.
A nyelv teremtő erő, a magyar nyelv kész csoda, magyarságunk
legnyilvánvalóbb bizonyítéka.
A Magyar Kultúra Napján nemcsak nemzeti imádságunk, a Himnuszt és annak alkotóját, Kölcsey Ferencet ünnepeljük, hanem a műveltséget, a kifinomultságot, a magyarság által létrehozott anyagi és
szellemi értékek összességét.
A Kárpát-medencében szétnézve, mindazt számba véve amit a
több mint ezer éve itt élő magyarság teremtett, épített, védett, befogadott, a hírességeket, akiket a magyarság hagyományait megőrizve
és gazdagítva nevelt és adott a világnak, optimistán kell tekinteni
a jövőbe. A kishitűség helyett az egészséges önbizalom legyen úrrá
rajtunk, hiszen a nemzet minden időben megtette, ami minden más
kultúrnemzetre jellemző – évszázadok bizonyítják kiemelkedő alkotásait. Ez a kincs Európa és a világ kincse is.
A teremtésbe vetett hit vezessen bennünket előre, mert ez tartja
össze a nemzetet, aminek kötőanyaga a hagyományok, az anyanyelv,
a nemzetben és a világban való gondolkodás.
„Isten látott mindent, amit alkotott: nagyon jók voltak”
(Ter 1,31).
Van-e hát okunk csüggedni?! Isten, áldd meg a magyart!

Ádám Zita
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Pedagógusfórum n Szakképzésünk

2015 A KÜLHONI MAGYAR SZAKKÉPZÉS ÉVE
Tematikus évek – a magyarországi
nemzetpolitikai stratégia alapján kidolgozott tematikus programok. Ezeket a
fogalmakat ragozzuk negyedik éve. E
programok célja a külhoni magyar oktatás
megerősítése és vonzóvá tétele az ottani
magyar szülők, diákok számára.
A bevezető Ringató program után a
2012-es év a külhoni magyar óvodák éve
szellemében folyt, amelynek több elemét
élvezhettük: volt körút, továbbképzés,
módszertani csomag és óvodák támogatása. Egy évvel később a külhoni magyar kisiskolások évéről volt. „A program
célja, hogy meggyőzzük a külhoni magyar szülőket, hogy magyar anyanyelvi
intézménybe írassák gyermekeiket”
deklarálták kihirdetői. Ennek is hasonló
programelemei voltak: pályázati kiírások,
továbbképzések, módszertani csomagok,
valamint Kárpát-medencei körutak.
2014-et a külhoni magyar felsősök évévé
nyilvánították. Ez a program a diákokat,
pedagógusaikat és szüleiket hívta közös
munkára és kalandra, melynek középpontjában a tehetséggondozás, a pályaorientáció, a személyiségfejlesztés és a
tudományok megszerettetése állt.
2014. december 15-én a Nemzetpolitikai Államtitkárság elindította következő
tematikus évét, a 2015 a külhoni magyar
szakképzés éve lett. Vajon mit várhatunk
ettől az évtől?
Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára hangsúlyozta: fontos, hogy a
szakképzés területén meglévő Kárpátmedencei együttműködést még jobban
összehangolják, a kapcsolatrendszert
megerősítsék. Az államtitkár fontosnak
tartotta, hogy Magyarország a szimbolikus kérdések után a gazdaság irányába
terelje a nemzetpolitikáját. A szülőföldön
való boldogulást az szolgálhatja a legjobban, ha az emberek olyan szakmát
tanulhatnak, amellyel képesek biztosítani
a megélhetést családjaik számára. „Rá
kell irányítanunk a figyelmet arra, hogy
mindenhol szükség van magyar szakképzésre. Ahol nincsenek ilyen szakiskolák,
ott létre kell ezeket hozni, ahol vannak, ott
fejleszteni kell.”
Szép szavak, szép elképzelés, kemény cél. De hogyan valósítsuk meg?
Első lépésként magukat a szakiskolákat kell megkérdezni, gondolta – helyesen – a kihirdető. A Nemzetpolitikai
Kutatóintézet által 2014 októberében
szervezett egyeztetésen a külhoni magyar
szakképzés problémáinak feltárása volt
a cél. Sajnos, ez a találkozó nemzetünk
egyik fő jellemzőjének fényében zajlott.
Ide-oda kapkodva elmondtuk minden
fájdalmunkat, keserűségünket, s mindezt

ismételve, többször is. Ebben a körben
sajnos, kevés konkrét elképzelés született. Amit összességében meg lehetett
állapítani: a ha tá ron tú li ré gi ók ban a
szakképzés presztízse alacsony, az intézményekben alacsony a diáklétszám. Magyarország ugyan sikereket ér el a duális
szakképzés terén, de az ilyen típusú oktatásnak nincs minden régióban tisztázva
a jogszabályi háttere. Sok régióban az
intézmények sem felelnek meg a szakindítás feltételeinek: hiányoznak a felszerelt
szaktantermek, a megfelelő szakoktatók.
A decemberben szervezett konferenciától reméltük, hogy ott konkrét javaslatok
születnek a külhoni szakképzés megújítása, hatékonysága és versenyképessége
érdekében, megalapozva ezzel az államtitkárság tematikus programjának az irányait. A konferencián Potápi Árpád János
államtitkár vázolta fel a programot illető
elképzeléseket. Ezek lesznek a program
tartóoszlopai, erre kell majd építeni a
szakképzés erősítését szolgáló programokat:
Adatbázisok létrehozása: a rendelkezésre álló szakiskolai adatbázisok öszszefésülése, azok hozzáférhetőségének
biztosítása, magyarországi és külhoni
szakképző intézmények, piaci szereplők
kapcsolatfelvételének, együttműködésének megteremtése elektronikus felületen.
Kutatás: munkaerő-piaci kutatások,
szülői motiváció mérése, információk a
duális szakképzés megvalósításához
szükséges feltételekről.
Konferenciák: szakmai és hálózatépítő rendezvények Magyarországon és a
külhoni magyar régiókban, jó gyakorlatok
cseréje, bemutatása a beiskolázás és a
duális szakképzés témakörében, piaci
szereplők bekapcsolása.
Továbbképzések: felkészítő továbbképzések pályaorientációs tanácsadásra,
szakmai továbbképzések, vállalkozói
készségek fejlesztése, a duális szakképzési modell megismertetése.
Tananyagfejlesztés: igényfelmérés,
e-tananyagok megtervezése, szakszemináriumok szervezése, szaknyelvi szótárak elkészítése.
Intézményi átmenet segítése: határon túli, középfokú intézményválasztás
előtt álló diákok kompetenciáinak mérése,
pedagógusok továbbképzése vállalkozói
készségek fejlesztésére stb.
Intézményi támogatás: tanműhelyek
felszerelése, eszköztámogatás.
Kárpát-medencei magyar versenyek: a meglévők számbavétele, további
igények, lehetőségek.

Ösztöndíjak diákok számára: kollégiumi támogatás a távolabbról érkező
diákok számára, átjárhatósági ösztöndíj program kidolgozása az Erasmus
program mintájára, magyarországi tanműhelyek megnyitása a külhoni magyar
diákok számára.
Mentőövnek számít-e a programban
szereplő és kormányunk által is bevezetésre váró duális képzés?
Robert Fico miniszterelnök és Juraj
Draxler oktatásügyi miniszter közös sajtótájékoztatón mutatta be a duális képzésről szóló törvényjavaslatot, melyet
január 9-én, rendkívüli ülésen hagyott
jóvá a kormány. A jogszabály áprilisban
lépne hatályba, a gyakorlatban pedig
2015. szeptember 1-től alkalmaznák. Az
oktatási tárca azt várja az új törvénytől,
hogy annak hatására az iskolák végzősei
a jövőben jobban érvényesülnek majd a
munkapiacon.
Mi is az a duális képzés?
Duális szakképzés – így nevezik azt a
képzési rendszert, amelyben a diákok elméleti képzését az oktatási intézmények,
a gyakorlati oktatást pedig a cégek végzik,
vagyis a szak- és szakközépiskolások
tanidejük egy részét nem az iskolában,
hanem az intézménnyel együttműködő
cégnél töltik. A rendszer előnye, hogy a
tanulók még a szakképesítés megszerzése előtt rengeteg szakmai tapasztalatot
szereznek, ráadásul kapcsolatba kerülnek
olyan cégekkel, ahol később el is helyezkedhetnek.
Ha ez egy jól működő rendszer, akkor
a cégeknek is megéri beszállni a duális
képzésbe, mert „élesben” is bevethetik
a diákokat. Saját maguk képezhetik ki
a szakember-utánpótlást. A cégvezetők
ugyanis évek óta arra panaszkodnak,
hogy az iskolákból hiányos tudású pályakezdők kerülnek ki.
Az alapötlet ugyan jó, a megvalósítás
azonban biceg. Míg a szakképzési rendszer átalakításában mintaként szolgáló
Németországban a cégek egyötöde működtet tanműhelyt, addig Szlovákiára ez
egyelőre egyáltalán nem jellemző. Van-e
esélye a szlovákiai cégeknek, hogy jól
felszerelt tanműhelyeket hozzanak létre?
Vagy a szakmai gyakorlat a „megint jönnek
a diákok” nyűgére korlátozódik? Vajon a
kis- és középvállalkozók fel tudják-e vállalni az ezzel járó plusz kiadásokat, lesz e
„kedvük” a diákok gyakorlati oktatásához?
Sok kérdés merül fel ebben a témában,
amelyekkel érdemes lesz foglalkoznunk.
A felvázolt lehetőségek fényében kell nekünk is gondolkoznunk, hogy hasznosan
és okosan ki tudjuk használni a program
adta kihívásokat. Ezt kínálja 2015, a
külhoni magyar szakképzés éve. Szép
kihívás, éljünk vele!

Fabó Mária
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A Komáromi Ipari Szakközépiskola

A kezdetek
A komáromi Ipari Szakközépiskolát 1951-ben alapították mint
a helyi Hajógyár vállalati iskoláját. 2015-ből nézve irigylésre méltó
időszak lehetett, amikor egy vállalat szükségét érezte, hogy azáltal
biztosítsa saját fejlődését, hogy a majdani alkalmazottainak iskolát
alapít. Manapság talán sok iskola hajlana arra, hogy végzőseinek saját
maga alapítson valamilyen vállalatot, ezáltal is mutatva létjogosultságát. Természetesen, ennek megvalósítása a szürrealizmus jegyeit
hordozná magában, de az élet már nem egyszer rácáfolt a józan észre.
Tehát 1951-ben indult az oktatás az akkor Felsőbb Ipari Iskola
(Vyššia priemyselná škola) néven megnyílt intézményben, 47 tanulóval. A krónika lapjain arról is találunk információt, hogy harmincnyolcan fejezték be az évfolyamot.
Az iskola első igazgatója Berecz Gyula volt, aki 1959-ben Schlett
Jánosnak adta át a stafétát. Schlett úr egészen 1971-ig állt az iskola
élén, őt Kanyicska Teodor követte. Az iskola negyedik igazgatója, Pém
Róbert a rendszerváltást követő időszakban, 1991-ben vette át az
iskola vezetését, majd tíz év elteltével Ján Havlitust, az intézmény
igazgatóhelyettesét bízta meg a fenntartó féléves időtartamra az
igazgatói teendők ellátásával. Jómagam az ezt követő választáson
kaptam bizalmat az iskolatanács tagjaitól, így immáron tizenhárom
éve vezetem az iskolát.
Az időközben Gépészeti Szakközépiskolává átnevezett intézmény
tizenhárom és fél év elteltével, számtalan albérlet után 1964-ben
végre saját épületbe költözhetett. Február 17-én vehették birtokukba
tanárok és tanulók az akkori Dukla (ma Petőfi) utcában az iskola vadonatúj épületét. Ezt követte az évtized során a tanműhelyek, szaktantermek, laboratóriumok, a sportpálya és diákkollégium átadása.
A hetvenes évek második felében két állami kitüntetéssel is
elismerték az iskolában folyó oktató munkát, illetve az intézmény
testnevelés és sport terén elért eredményeit. A díjak sorát a várostól
2001-ben kapott Pro Urbe kitüntetés gyarapította.

Nyolcvanas és kilencvenes évek
1978 szeptemberében, az addig csupán gépészek képzésére
szakosodott oktatási intézményben új szak (építészet) nyílt. Ennek
megnyitását a bős-nagymarosi vízlépcső építése tette szükségessé.
Úgy tűnik, az ötvenes évek technokrata hozzáállása – „ne csak céget
tervezzünk, hanem gondoljunk arra is ki fog benne dolgozni” – még az
évezred utolsó előtti évtizedében is megfigyelhető volt. Az építészeti
osztályokat 1985-ben elektrotechnikai osztályok váltották fel. Időközben, a megnövekedett osztályszám miatt szükségessé vált az iskola
bővítése. A javarészt Z-akcióban (ennek a társadalmi fenoménnek,
valamint az általa létrehozott termékek minőségének taglalására egy
külön lapszámot kellene szentelni) kivitelezett épületet 1983-ban
adták át, amely egy egységes komplexummá egészítette ki a meglévőket. Ebben az új épületrészben kaptak helyet az elektrotechnikai
osztályok, itt alakították ki a szak számára fontos laboratóriumokat.
Az immár Ipari Középiskola név alatt működő intézményben 1992ben nyíltak meg az első MISz osztályok. Megnevezésük rövidítésével

ellentétben nem szépségversenyre készítették fel a jelentkezőket,
hanem a rendszerváltozást követő igényekhez alkalmazkodva, elsősorban közgazdasági ismereteket oktattak, illetve oktatnak a mai
napig ezen a szakon (műszaki és informatikai szolgáltatások).

Kísérletek
Három szakirányzat (gépészet, elektrotechnika valamint műszaki
és informatikai szolgáltatások) alkotja az iskola struktúráját jelenleg is.
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a mindenkori iskolavezetés
ne kereste volna a kitörési pontokat, az újabb kihívásokat további
szakok megnyitásával, de ezek a próbálkozások (nem mindig és nem
csak az iskola hibájából) rendre rövid életűnek bizonyultak.
Ezen zsákutcák egyike volt a hajóépítési szak, melyen 1995-től
2002-ig folyt az oktatás. Az eredeti elképzelések szerint az egész országból vártuk az érdeklődőket, de jellemzően a szűken értelmezett
régió, ezen belül is maga a város alapiskolásai jelentkeztek erre a szakirányzatra. Az oktatásba külsős tanerőként bevontuk a hajógyár szakembereit is, a különböző, speciális szaktudást, tapasztalatot igénylő
szaktantárgyakra a gyakorlatból érkező mérnökök oktatták a diákokat.
Ez az időszak felidézte az iskolaalapítást követő két évtizedet,
mikor az iskola tantestületében jelentős számban voltak megtalálhatók az iparból (elsősorban a hajógyárból) érkező gépészmérnökök.
Többségük nem csupán óraadó pedagógusként, hanem főállású
mérnök-tanárként igyekezett átadni tudását a jövő szakembereinek.
Ezek az évtizedek az őket megélők számára valószínűleg valamiféle aranykort jelentettek, jelentenek, míg a mai fiatal(abb) nemzedék
elnéző mosollyal fogadhatja ezeket a visszaemlékezéseket, gondolatban összekapcsolva a mindent megszépítő időt Alois Alzheimer úr
meglátásaival.
Tény viszont, hogy ezek szerint nem is annyira rég volt még olyan
időszak, amikor egy oktatási intézmény versenyképes ajánlattal el
tudta csábítani az ipartól a számára fontos szakembereket. Tehette
ezt azért, mert az akkori bértáblázat nem a páriák kasztjába sorolta
a pedagógusokat. Egy mérnök anélkül válhatott szaktanárrá, hogy
ezáltal a családját jelentős anyagi veszélynek tette volna ki.
Az is tény, hogy voltak évfolyamok, amikor párhuzamosan 5 osztályban folyt a gépészek oktatása. Az öt osztályba felvett 150 diákot
egy valódi felvételi eljárás keretében vették fel, melynek során az
iskolába bekerülni vágyó 450 jelentkezőből válogatták ki őket. Az
iskola elvégzése után pedig mindannyian munkát találtak – nagyon
sokan épp a hajógyárban.
„Nem mese ez gyermek” – idézhetnénk kissé pontatlanul Arany
Jánost azok kedvéért, akik már abban a korban szocializálódtak, mikor
az állam a két felvételi jelentkezési lappal művileg megduplázva az iskola elvégzése utáni karrierjét igencsak sanyarúnak látó diákok egyébként évről-évre csökkenő számát, megpróbálja elhitetni saját magával
is, hogy nem akkora a baj az oktatásügyben. Amikor a korábbi, sokszor
elátkozott rendszerben meglévő és működő, gyakorlati tudást nyújtó
szakmunkásképzés afféle nessz-változatát újra felfedezve, duális kép-
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zésként átcsomagolva megpróbálja feltámasztani az egykori vállalati
iskolákat.
A hajógyárban bekövetkezett, eufemisztikusan változásoknak
nevezett történések folyományaként a hajóépítési szak iránt a hetedik
évre jelentősen visszaesett az érdeklődés. Nem nagyon akarták a
szülők olyan szakra okíttatni a gyermekeiket, mellyel (a szűk specializáció miatt) nagy eséllyel csak abban a vállalatban tudtak volna
elhelyezkedni, ahonnan nemrég küldték el a családfenntartót. Több
száz további szakemberrel egyetemben.
Az 1997/98-as tanévben megnyíltak az első felépítményi osztályok, lehetőséget kínálva egy további szakérettségi megszerzésére
a MISz szakon. Az első években jó ötletnek tűnő kezdeményezésről
néhány év elteltével kiderült, hogy nem tud életképes alternatívát
kínálni a gombamód szaporodó, kihelyezett egyetemi képzést kínáló
intézményekkel szemben. Míg a felépítményi képzésben két év elteltével „csupán” érettségit kapott az érdeklődő, addig az egyetemi
oktatásban részesülők három éves tanulmányaik végeztével az akkor
még a szebb jövővel kecsegtető Bc. titulust írhatták a nevük elé. Evégett a kétezres évek elejére ez a képzési forma megszűnt az Ipari
Középiskolában.
2006 szeptemberében műszaki líceum elnevezéssel indított új
szakot az iskola. Az elképzelések szerint (melyek mögött az országban
akkor már néhány középiskolában működő líceumi osztályokkal kapcsolatos tapasztalatok álltak) ez a szakirányzat lehetőséget kívánt
adni a potenciálisan műszaki végzettségben gondolkodó, de konkrét
elképzelés híján még tétovázó alapiskolás diákoknak. Az első két évfolyamban elsősorban általános tantárgyakat tanultak, illetve az iskola
által az addig is oktatott három szakterület (gépészet, elektrotechnika,
közgazdaságtan) alapismereteit sajátíthatták el. Ezt követően a harmadik és a negyedik évfolyamban már az általuk választott szaknak
megfelelő szaktantárgyakat tanulták.
Sajnos, idővel rá kellett jönnünk, hogy a továbbra is csökkenő
tendenciát mutató alapiskolás diáklétszám mellett az új szak indításával nem tudunk jelentősen több, az iskola iránt érdeklődő tanulót
megnyerni. Lényegében a saját, jól működő szakjainknak jelentettek
konkurenciát a műszaki líceumos osztályok. Evégett 2013-ban kivettük a szakot az iskola képzési kínálatából.

A jelen
Jelenleg 21 osztályban folyik az oktatás, közülük 17 osztályban
magyar tanítási nyelven. A legtöbb tanulóval az elektrotechnikai szak
dicsekedhet, itt évfolyamonként 2–3 osztály nyílik. A másik két szakon
(gépészet és MISz) az aktuális érdeklődés függvényében 1,5–1,5 osztályt nyitunk az utóbbi években.
Mindhárom szakirányzatunk gyakorlatorientált. Ennek szellemében alakítottuk ki az iskolai tanműhelyeinket, szaktantermeinket,
laboratóriumainkat, és anyagi lehetőségeinkhez mérten igyekszünk

felújítani gépparkjainkat, számítástechnikai eszközeinket, a laboratóriumok felszereltségét.
Bár a választások előtt minden párt prioritásként jelöli meg az
oktatásügyet (lehet, hogy a választási szlogenek írásakor felmerülő
„helyesírást ellenőrző szoftver vs. pedig-én-így-tanultam” görcsöt feloldandó), jelentős elmozdulás ezen a téren nem tapasztalható. Lehet,
hogy legközelebb olyan pártra kéne leadnunk a voksunkat, amely
számára az oktatásügy huszadrendű kérdés – hátha meglepődünk.
Az anyagi lehetőségek tehát – néhány üdítő kivételtől eltekintve
– jellemzően pályázati, támogatói úton beszerzett eszközöket jelentenek. A szlovákiai GDP oktatásügyre fordított hányadából kiindulva
nem is lehet csodálkozni, hogy a fenntartóknak igencsak szűkös kereteik vannak intézményeik eszközállományának fejlesztésére. Persze,
ez nem azt jelenti, hogy nem igyekeznek támogatni az ilyen irányú
törekvéseket, csakhogy egy műszaki iskola esetében ez éves szinten
minimum ötszámjegyű hozzájárulást feltételezne (euróban vagy
tőle erősebb pénznemben). Hiszen csak a számítógépes programok
folyamatos fejlesztése (ha nem is évente, de 2–3 évente mindenképpen) szükségessé tenné, hogy lecseréljük a gépállományt – amely
iskolánk esetében minimum 200 számítógépet jelentene. A gépészeti
műhelyek és elektrotechnikai laboratóriumok felszereléséről nem is
beszélve.
Ezért aztán (csakúgy, mint más oktatási intézmények) ott pályázunk, ahol csak lehet. Ezekből a sikeres pályázatokból tudtunk pl. CNC
marógépet, 3D nyomtatót vásárolni, elektrotechnikai mérőeszközöket, Apple számítógépeket és még sok egyéb, a mai kor szakoktatásához nélkülözhetetlen felszerelést beszerezni.
Természetesen, maga a műszaki háttér csak az egyik oldala az
eredményes oktatásnak. Fontos, hogy ezeket az eszközöket diákjaink megtanulják minél magasabb szinten alkalmazni, kezelni. Ehhez
igyekszünk a lehetőségeinkhez mérten megfelelő óraszámot biztosítani a szaktantárgyak oktatására. Azonban ez sem egyszerű feladat.

Fejpénz és pedagógiai program
Az állami pedagógiai program heti 33–35 óraszámban határozza
meg a (szak)középiskolás diákok terhelhetőségét. Ennek a kétórás látszatszabadságnak, amely az iskola számára mozgási lehetőséget jelentene, természetesen anyagi vonzata van – amennyiben az intézmény
úgy dönt, hogy él a lehetőséggel, és maximális (35) heti óraszámban
oktatja tanulóit, ez osztályonként minimum heti 2 óra pluszkiadás,
ami egy 21 osztályos iskola esetében, mint az Ipari, heti 42 órát, azaz
majdnem két tanerő fizetését jelenti. Arról nem is beszélve, ha ezek
között az órák között előfordulnak olyan tantárgyak, amelyeket csoportbontásban kell tanítani, mert akkor a csoportszámnak megfelelő
szorzóval kell az előbbi értéket növelni. Így kétszer is meggondolja
egy iskola, fölé megy-e a kötelező heti minimális óraszámnak.
A szakiskolák számára készített állami program a heti óraszámból
évfolyamonként átlag 17–18 órát is leköt az általános tantárgyak ok-
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tatására, ezáltal a szakma tantárgyaira csupán átlag heti 14–15 óra
marad. Ebbe az óraszámba kell besűrítenünk azokat a szaktárgyi ismereteket, elméleti és gyakorlati tudást, amivel szeretnénk felvértezni
diákjainkat. Igyekszünk minél több órát szentelni a gyakorlati foglalkozásoknak, hogy ezek keretében erősítsük az elméletben elsajátítottakat. Mivel azonban a gyakorlati oktatás jellemzően (és elsősorban
munkabiztonsági okok miatt) csoportbontásban zajlik, a fentebb már
vázolt, anyagi eredetű korlát itt is érezteti hatását. Ezért sokszor kompromisszumos megoldásokat vagyunk kénytelenek keresni, hogy egyegy szaktantárgy esetében 1 óra elméleti és 4 óra gyakorlati oktatásra
bontsuk a tantárgyra meghatározott óraszámot vagy inkább legyen 3
óra az elméleti és 2 óra a gyakorlati rész számára kijelölve.

Gyakorlat, gyakorlat
Mindezek ellenére úgy érzem, diákjaink a szakismeretek terén jól
felkészültek, nemcsak elméleti alapokból, hanem gyakorlati téren is
megállják a helyüket.
Erről nemcsak a végzőseink esetében kapunk visszajelzéseket,
hanem a 2. és 3. évfolyam évenkénti kéthetes üzemgyakorlat is jó
alkalom, hogy felmérjük, a különböző üzemek mennyire elégedettek
tanulóink tudásával. Hogy minél árnyaltabb képet szerezhessünk,
szükséges lenne, hogy minél több vállalat kapcsolódjon be a kéthetes
üzemgyakorlatba, illetve a tanulmányok során minél több cég igyekezzen kapcsolatba kerülni olyan diákokkal, akik számukra potenciális
munkatársakká válhatnak tanulmányaik befejeztével. Sajnos nem
ideális a helyzet. Néhány üdítő kivételtől eltekintve nagyon nehéz
olyan üzemet találni, amelyik akár három-négyéves időhorizonton
belül képes lenne munkaerő-tervezést végezni, és ez alapján együttműködést kialakítani a régió szakiskoláival.
Diákjaink felkészültségét jól jelzik azok az eredmények, amelyeket különböző versenyeken érnek el. Ezek között szép számmal
találhatók nyelvi versenyek (magyar, angol, német, szlovák nyelvből),
szavalóversenyek, színjátszó körök megmérettetése, iskolai újságok
és suliTV-k vetélkedése, természettudományos (matematikai, fizikai,
számítástechnikai) valamint sportversenyek, és természetesen, az
iskola jellegéből adódóan szaktárgyi versenyek. Ezeken tanulóink
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nem egyszer országos és nemzetközi döntők részvevőiként öregbítik iskolánk hírnevét. A teljesség igénye nélkül megemlíthetjük a
ZENIT elnevezésű szakversenyek sorát (ennek keretében elektronikai,
informatikai, gépészeti csoportban versenyeznek) csakúgy, mint a
Középiskolai Szaktevékenység különböző kategóriáit. Nagyon szép
eredményeket érünk el a Nemzetközi Komplex Elektrotechnikai Versenyen, illetve az alternatív energiaforrások kutatása, felhasználása terén
kiírt megmérettetéseken.
Az utóbbi évek sikeres diákjainak sorában mindenképpen meg
kell említenünk Nagy Máté, Baráth György, Hajkó Patrik, Zauko Tibor,
Kováč Boris, Tóth Szilárd, Csevár Gergely és Szabó Zoltán nevét.

Hogyan? Tovább…
Az iskola elvégzése utáni hónapokban egy rövid kérdőívvel
szoktuk végzőseinket megkeresni, hogy minél pontosabb képet nyerjünk további sorsukról, elhelyezkedésükről. Sajnos, nem mindegyik
kérdőív jut vissza hozzánk, de a nem formális találkozások, illetve
később az érettségi osztálytalálkozók jó alapot szolgáltatnak ahhoz,
hogy kellő pontossággal felmérhessük tanulóink pályáját. Jelentős
részük (50–60%) érettségi után egyetemen folytatja tanulmányait.
Az egyetemek között leggyakrabban – természetesen – a műszakiak
találhatók (pozsonyi, budapesti, győri, brünni műszaki és közgazdasági egyetemek), de vannak végzőseink a pedagógiai karokon,
sőt a színművészetin is. Azok, akik az érettségi után munkába álltak,
leggyakrabban a régió (Pozsony–Budapest–Győr) üzemeiben találták
meg számításaikat. Természetesen egy-egy évfolyam elhelyezkedési
lehetőségei nagyban függenek a gazdaság aktuális teljesítőképességétől, a vélt vagy valós válságok vélt vagy valós begyűrűzésétől
– csakúgy, mint valamennyiünk anyagi jóléte.
Bízom benne, hogy a Komáromi Ipari Szakközépiskola, immár
hat évtizedes hagyományait folytatva, az előtte álló évtizedekben
is szakemberek százait tudja majd úgy felkészíteni, hogy ők az itt
megszerzett tudást jól kamatoztatva, büszkén fognak visszaemlékezni
egykori alma materükre!

Vetter János igazgató
Az iskola honlapja: http://www.spskn.sk/

Szakkay József Szakközépiskola – Kassa*
Szinte mindenki csak Kassai Iparinak hívja.
Az első ipari szakközépiskola a Kárpátmedencében, amely 142 éve alakult, s azóta
több tízezer szakember pályáját alapozta
meg, főleg 1950 után, a Felvidék egész területéről.
A gépészeti és villamossági irányzatú
képzés mellett az elmúlt időszakban – a korszerű követelményeknek megfelelve – a közgazdasági és kereskedelmi, mechatronikai,
számítástechnikai és informatikai elvárások
felé orientálódott.
Kassa városközpontjában, kiválóan felszerelt szaktantermekben, tanműhelyekben
folyik az oktatás magyar nyelven. Végzőseink képességeit értékelik azok a cégek,
amelyek között akad olyan is, amelyik már
első évfolyamtól kezdődően ösztöndíjat
nyújt, és munkaszerződést köt diákjainkkal
(például a tornaljai LVD). A műszaki líceum

informatikai tanulmányi programját pedig
a fokozatosan bővülő T-Systems Slovakia
céggel egyeztetve dolgoztuk ki. Iskolánk
tagja az IT Valley informatikai társaságnak.
A 2015-ben megnyíló szakok:
– mechatronika (a gépészeti és villamossági képzés ötvözete, például a számítógépes vezérlésű megmunkáló gépek
kezelésére);
– műszaki líceum: számítástechnikai és
informatikai képzés;
– kereskedelmi akadémia: közgazdaságtan, vállalati gazdaságtan, könyvelés,
vállalkozási ismeretek;
– elektrotechnika: klasszikus középszintű
villamossági képzés.
2016-tól kinálatunk a kistérségi turizmus – vidékfejlesztési, faluturizmus, településmenedzseri képzés szakkal bővül.

Az iskolában érettségi utáni, hároméves felsőfokú szakképzés is folyik, amely
„okleveles specialista” képesítést ad számítógépes gépszerkesztés valamint közúti
szállítmányozás logisztikája és menedzselése
szakokon.
Minden diák számára saját kollégiumunkban tudunk szállást és ellátást biztosítani, fürdőszobával rendelkező kétágyas
szobákban (Jedlík utca 11.)
Matej Éva igazgatónő
Az iskola honlapja: www.ipari.sk vagy
https://ipari.edupage.org/
*Az iskoláról bővebb elemzés jelent meg lapunk
előző számában: Pedagógusfórum 2014.
november–december
(http://www.szmpsz.sk/szmpsz/letoltes/ujsag/
pf_2014_09_10.pdf )
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Érsekújvári Közös Igazgatású
Jedlik Ányos Elektrotechnikai
Szakközépiskola
és Kereskedelmi Akadémia
Iskolánk múltja
Az érsekújvári Elektrotechnikai Ipari
Középiskola az 1971/72-es tanévben
nyitotta meg kapuit a tanulni vágyó fiatalok előtt. Az intézmény akkor jött létre,
amikor az ország a gazdasági-technikai
fellendülés korát élte, s ehhez szakembereket igényelt. Az iskola alapítása óta
végzi ezt a feladatot: technikusokat, és
a továbbtanulás révén sokoldalúan képzett, kreatív mérnököket ad az iparnak,
de az országnak is. Mindig a jövőbe
néz, a fejlődés útját járja, korszerű módszereket alkalmaz, kiemelkedő eredményeket mutat fel, és keresetté vált
a szülők és tanulók körében. Iskolánk sikerei és jó hírneve szolgált alapul ahhoz,
hogy 2000-ben felvehettük a neves
feltaláló, fizikus és tanár, Jedlik Ányos –
Stephanus Anianus Jedlik – nevét.

Tanulmányi szakok
Mit tehet az iskola azért, hogy
fennmaradjon, hogy mindig jobb legyen és megfeleljen a gyorsuló tudományos-technikai forradalom igényeinek?
Alkalmazkodnia kell – alkalmazkodni
a világhoz, a régióhoz és a közvetlen
környezethez, az igényekhez. Az elmúlt

43 év alatt megteremtettük az alábbi
tanulmányi szakokból álló stabil képzési
szerkezetet: villamos berendezések,
elektronikus számítógéprendszerek, információs és hálózati technológiák (IT),
műszaki és informatikai szolgáltatások
az elektrotechnikában, és 2004-ben
nyitotta meg kapuit a kereskedelmi
akadémia a közgazdasági szakképzés
iránt érdeklődő diákok előtt. 2005. szeptember 1-jétől közös intézmény lettünk,
új névvel és új tervekkel. A 80 fős tantestület általánosan elfogadott szemlélete,
hogy a tanuló olyan önálló személyiség,
akit közös munkával kell formálni, alakítani. Fontosnak tartjuk, hogy a közös
munka a szülői–tanári–tanulói együttműködés eredménye legyen.

Egyéb tevékenységeink
Intézményünk a diákok oktatása
mellett egyéb tevékenységekkel is
foglalkozik. Ilyen például a tanárok továbbképzése az interaktív oktatás terén,
valamint ugyanebben a témában konferencia rendezése más iskolák tanárai
részére. Nem zárkózunk el a tanulmányi
versenyek fordulóinak szervezésétől
sem. 2012-től öt éven át mi rendezzük
a Zenit az elektronikában országos dön-

n A modern kor kihívásaira robotok építésével is válaszolunk

tőjét. A kezdetektől részesei vagyunk az
ECDL szlovákiai pályafutásának. Intézményünk tíz éve ECDL vizsgaközpont is.
Szlovákiában az első 10 vizsgaközpont
közé tartozunk. A Cisco Hálózati Akadémia (NetAcad) naprakész hálózati és
informatikai ismereteket nyújt azoknak
a diákoknak, akik bővíteni szeretnék
tudásukat, és az informatikai iparágban
képzelik el jövőjüket. Az érdeklődő diákok számára nemcsak képzést, de vizsgalehetőséget is biztosítunk.

Gyakorlati lehetőségek
Iskolánk arra törekszik, hogy a gyakorlatban használható tudást, készségeket és kompetenciákat biztosítson
diákjai részére. Ennek érdekében nagy
hangsúlyt fektetünk az iskolán belüli
gyakorlati képzésre és az iskolán kívüli
szakmai gyakorlatra. A diákok már az első
évfolyamtól kezdve gyakorlati órákon
vesznek részt, melyek nagyszerűen
kiegészítik az elméleti tanórák egyes
témáit. Legyenek azok elektrotechnikaivagy számítástechnikai laboratóriumi
gyakorlatok, de említhetnénk a nagy
sikernek örvendő ún. gyakorlócégben
folyó közgazdaságtani praxist is.
A különböző vállalatokkal folytatott
szoros együttműködés rendkívül nagy
szerepet játszik iskolánk életében mind
szakmai szempontból mind pedagógiai
téren. Érdekes és hasznos az olyan cégek
jelenléte, mint az EON, Phillips, AMI. Az
EON vállalattal több ízben is együttműködtünk, pl. A technika napja – Mieink a
mieinknek – szakmai nap; Enersol – verseny; sőt egy ízben az általuk meghirdetett „Legjobb ötlet” díjat is magunkénak
mondhattuk. Fontosak a különböző
szakmai kirándulások, üzemlátogatások,
hiszen ekkor nyílik igazán lehetőség arra,
hogy a gyártás valódi folyamatába is
betekintést nyerjenek a diákok. A kooperáció az „iskola–vállalat” kontextusban is
egyre fontosabb; a lényeg, hogy a kölcsönös egymásrautaltságot mindkét fél
felismerje és tegyen azért, hogy ebből
valamiféle együttműködés is létrejöhessen. A Phillips céggel felülvizsgáltuk
az iskolában a megvilágítást (93 helyiség),
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analizáltuk a helyzetet, a cég új projektet
készített. Ezek a mérések képezték egy
konferencia alapjait – Érsekújvár a fények
városa címmel.

Tehetséggondozás
A tehetség felismerésének és gondozásának alapkövetelménynek kell
lennie a jelenkor iskolájában. Építeni
kell a tanulókban az elhatározottságot,
az önbizalmat, az alkotó munkára való
motiváltságot – mindezt pedig leginkább úgy érjük el, hogy törekvéseink a
diákközpontúság felé irányulnak. Lehetőséget biztosítunk diákjainknak, hogy
felfedezzék s megmutassák tehetségüket, nemcsak az adott, választott szakmacsoporton belül. Odafigyelünk, hogy
az egyes szakmai megmérettetésekre és
versenyekre kellő felkészültséggel indulhassanak. Iskolánk is évente több ízben
rendez különféle versenyeket az informatika, elektrotechnika vagy közgazdaságtan terén, de magas létszámmal
zajlanak a különböző sportmérkőzések,
sakkversenyek, vagy más aktivitások is.
A zenei hajlamaikat kibontakozni vágyó
diákoknak is adottak a lehetőségek, tagjaivá válhatnak az érsekújvári színjátszó
csoportnak, vagy teret kaphatnak az
iskolában megrendezésre kerülő ünnepi
műsorokban való szereplésre.

Amire/akikre büszkék vagyunk
A 2013/2014-es tanév befejezésekor
örömmel vettük tudomásul, hogy elsők
lettünk a Nyitrai Járási Hivatal oktatásügyi osztálya által meghirdetett versenyben, melyben a szakközépiskolák
tanulmányi versenyekbe való bekapcso-

lódása volt a mérvadó. Az egész Nyitrai
kerületben 66 szakközépiskola közül az
első helyen végeztünk, messze magunk
mögé utasítva a többi szakközépiskolát.
Tanulóink győzelmeit és helyezéseit 152
ponttal értékelték, ami eljuttatott bennünket a dobogó legmagasabb fokára.
Az INEKO Intézet kutatása szerint,
mely a középiskolák 2012/13-as tanévben nyújtott eredményeit mérte fel,
iskolánk bizonyult az Érsekújvári járás
legjobb középiskolájának. Az értékelésnél figyelembe vették az érettségi
vizsgák eredményeit, a végzős diákok
elhelyezkedését a munkaerőpiacon, de
a főiskolákra való felvételét is, továbbá
az iskola rendkívüli eredményeit, a versenyeken való részvételt, az iskola irányítását, az oktató-nevelő munka feltételeit,
a pedagógusok munkáját és az iskola
rendelkezésére álló anyagi forrásokat.
Mindezekben méltón helytálltunk.
Büszkék vagyunk arra is, hogy bár
műszaki beállítottságú iskola vagyunk,
diákjaink nemcsak ügyes technikusok,
de kiváló nyelvészek is.
Legkiemelkedőbb eredményeink az
elmúlt években:
Poznaj slovenskú reč (Ismerd
a szlovák nyelvet) országos első helyezés
(Vanya Gabriella); német olimpia országos második helyezés (Šipoš Sándor);
INFOPROG nemzetközi számítástechnikai verseny valamennyi kategóriájában elért kiváló helyezések, valamint
az INFOPROG TOP 1996–2014 listán a
verseny 19 éve alatt 5 ország 57 iskolája
közül iskolánk tartja az első helyet; a
legjobb vállalkozói terv országos forduló
második helyezése (Szekeres Péter és
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Dikác Ádám), a Mladý tvorca 2013 (Fiatal
alkotó 2013) verseny energetika kategóriájának győztese (Tornyai Dávid); Dunaszerdahelyen a TUDOK verseny fizika
kategória győztesei (Tuba Dániel, Takács
Bálint).

Hagyományaink:
n baráti kapcsolatok ápolása: Győr –

Érsekújvár;

n SOČ, KOP – gyakorlati munkák
n

n
n

n

n
n

n
n

kiállítása;
tantárgyi és sportversenyek:
INFOPROG, ZENIT, nyelvi vetélkedők
magyar, szlovák, német és angol
nyelven, matematikai versenyek,
gépíró verseny stb.
színházi látogatások – Nyitra,
Pozsony, Győr;
tanulmányi kirándulások Szlovákiában és a környező országokban,
valamint nyelvi tanulmányutak
Angliába és Ausztriába;
kulturális rendezvények (a diákok
körében közkedvelt avatás, a színvonalas szalagavatók az elmaradhatatlan nyitótáncokkal – a palotással
és a keringővel, a meghitt hangulatú
karácsonyi ünnepségek, az iskola
bálja, ballagási ünnepség, hagyományos diákbál);
véradás – Érsekújvári vércsepp;
jótékonysági (karitatív) tevékenységek az idősek otthonában és
gyermekotthonokban;
a tanév pedagógusa; a tanév legjobb
diákja tanulmányi szakok szerint;
iskolánk minden évben nyílt napot
tart az érdeklődő diákok és szülők
részére.

A régió magyar tanítási nyelvű gimnáziumaival és szakközépiskoláival karöltve sikeresen helytállunk a magyar
ajkú diákok képzésében, neveljük és oktatjuk a tanulni vágyó fiatal nemzedéket,
formáljuk személyiségüket, gazdagítjuk
tudásukat.
Hűek maradunk névadónk – Jedlik
Ányos – eszméihez, munkánkkal és eredményeinkkel őrizzük emlékét, ápoljuk hagyatékát, tisztelgünk munkássága, személyisége előtt – a hálás utókor.
Csepedi Viktória – Beták Norbert,
az iskola tanárai
Az iskola honlapja:
http://spojenaskolanz.edupage.org
n Az informatikai szaktanterem
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Magyarság és szakképzés Zoboralján
Az Alsóbodoki Magyar Tanítási Nyelvű
Magán-szakközépiskola

n Érettségiző diákjaink 2009-ben

Eddigi pedagógiai pályafutásom alatt lehetőségem nyílt
több oktatási intézménytípusban tanítanom és tevékenykednem: megismerhettem az alapiskolai korosztály tanulási
szokásait, sajátosságait, nyomon követhettem a középiskolába
járó diákok szellemi, egyben testi-lelki érlelődését, különböző
tantárgyversenyek, valamint más és más iskolai kulturális,
illetve sportrendezvényen megfigyelhettem, hogyan és miképp
bontakoznak ki az ifjú tehetségek.
Pályám során több pedagógiai módszer váltotta egymást,
sok esetben maga a tanuló vált a különböző „világmegváltó“
módszerek áldozatává, de szerencsére minden tantestületben
akadtak és ma is vannak olyan pedagógusok, akik nem hódoltak be a divatos módszertani alkalmazásoknak és egyszerűen csak teszik a dolgukat: lelkiismeretesen tanítanak és
nevelnek. Persze, ezzel nem azt akarom érvényre juttatni, hogy
a pedagógus ne ismerje a legújabb pedagógiai módszereket, ne
vegyen részt pedagógiai továbbképzéseken, nyári egyetemeken
és ne jelenjen meg közéleti és társadalmi rendezvényeken.
Sőt a pedagógusnak ma még (nem csak szórványvidéken)
fokozottabban be kell töltenie az egykori fáklyavivő küldetését
és szerepét, példát kell mutatnia a tanítványok, és természetesen a szülők előtt is azzal, hogy szervezője és résztvevője a
különböző kulturális rendezvényeknek! Ennek fontosságát
még inkább látom és tapasztalom olyan vidéken, ahol számottevően csökken a magyar nemzetiségűek létszáma, ahol a pedagógusnak nemcsak emberségből és szakmaiságból, hanem

„közéletiségből” is példát kell mutatnia. Ezalatt azt értem, hogy
ott kell lennie minden olyan rendezvényen, mely a maroknyi
magyarság megtartásáról szól, és ha még lehet a folytonosságról beszélni, akkor magának a pedagógusnak kell lennie a
mozgatórugójának, szervezőjének, életre hívójának az egyes
kulturális és más jellegű rendezvényeknek. A pedagógusok
mellett ugyanolyan fontos szerep hárul a szülőkre is, hiszen ők
azok, akik nem szakították meg a folytonosságot, nem dőltek
be az olcsó csábításnak, miszerint szlovák iskolában jobban
érvényesülnek a tanulók. Éppen ellenkezőleg: a színvonalas
magyar oktatásban részesült tanítványaink igenis megállják a
helyüket az élet minden területén! Erre példa a Nyitra vidéki
magyar tanítási nyelvű alapiskolákból az alsóbodoki szakközépiskolába jelentkező diákok talpraesettsége és felkészültsége.
Tekintsünk vissza a kezdetekre!
A Nyitrai járásban a magyar tanítási nyelvű gimnázium
megszűnése után 24 évig szünetelt a magyar nyelvű középfokú
oktatás. Paulisz Boldizsárnak fogant meg az agyában az ötlet:
tenni kellene valamit a magyar diákok megmentése érdekében.
Az 1990-es évek végén a Mécs László Alapítvány kezdeményezésére egy 10 tagú bizottság jött létre, melynek az volt a
feladata, hogy közösen megtalálják a megoldást. Megszületett
az igény az iskola létrehozására. Több helyszín jött szóba, végül
is a bizottság úgy döntött, hogy a kritériumoknak leginkább
Paulisz Boldizsár alsóbodoki ingatlanja felel meg. Öt év telt el
a kérelmek benyújtásától, míg végül sikerült az iskolát megalapítani. A kezdetektől fogva az 5 évig tartó eredménytelen
munka sok mindenkit elkedvetlenített. Aki mindvégig kitartott az iskolaalapítás mellett, Sándor Anna egyetemi oktató
volt. Az ügyintézésnél, a kérelmek benyújtásánál ő mindig
Paulisz Boldizsár segítségére volt. Sajnos, az akkori politikai
helyzet sem kedvezett, de a sok nehézség árán végül is sikerült
kiharcolniuk, hogy a 2000/2001-es tanévben megindulhasson
az oktatás, s eleinte az Udvardi Vállalkozói Szakközépiskola
kihelyezett osztályaként kezdett működni a szakközépiskola.

n „A zene az kell...” – daltanulás gitárral
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n Nyílt nap – az olasz kultúra bemutatása

n Mosollyal búcsúzunk, mert tudjuk: az almamater mindig visszavár

A támogatók belátták, hogy az iskola alapítása közügy, és arra
szolgál, hogy a magyar gyerekek magyar tanítási nyelvű középfokú oktatásban részesüljenek. Sajnos a múltban, pontosan
1960-tól 1995-ig 16 magyar tanítási nyelvű alapiskola szűnt
meg Zoboralján. Napjainkig 7 iskola maradt meg, melyből
csupán 3 teljes szervezettségű iskola.
Az első tanév megnyitásakor a felvételi vizsgák idejére tizenöten már szlovák iskolákba nyújtották be jelentkezésüket.
Sikerült a szüleiket meggyőzni, hogy az alsóbodoki szakközépiskolába írassák át őket. Az Apáczai Közalapítvány, az Illyés
Alapítvány pályázataiból sikerült fokozatosan kialakítani a
tantermeket és az említett alapítványok támogatásával épülhetett fel az iskola melletti kollégium is. Pokorny Zoltán, egykori oktatásügyi miniszter szavait idézve: ha „csak” ezt az egy
iskolát sikerült megmenteniük, már ezért megérte létrehozni
az Apáczai Közalapítványt. Évről évre sikerült a magyar anyanyelvű szülők gyerekeit megmenteni, a mai napig összesen
300 diák nyert felvételt, s ha nem jött volna létre a szakközépiskola, a zöme közülük biztosan szlovák tanítási nyelvű
iskolát választott volna. Az utókor eldönti, hogy mennyire érte
meg az igyekezet és a fáradozás. Hiszen jól tudjuk, a magyar
iskola nemcsak a magyar nyelvű oktatást, hanem a magyar
közösséghez, a magyar családhoz, magyar kultúrához, magyar
szülőföldhöz és magyar anyanyelvhez való kötődést is jelenti.
Nagyon tudok örülni diákjaink sikereinek, hiszen az ők
és szüleik érdekében hozták létre az iskolát. Elsősorban az
ő érdeküket szeretnénk szolgálni. Büszkeséggel tölt el, hogy
a múltban a 736 középiskola közül angol nyelvű érettségi
eredményei alapján a mi iskolánk volt az első, ugyanúgy a
szlovák nyelvű versenyeken, a felmérések, a statisztika alapján
az elsők között vagyunk. Az is öröm számomra, hogy a sikeres
pályázatainknak köszönhetően diákjaink utaztatási és egyéb
kedvezményben részesülnek. Sokat lehetne szólni az egyéb
nemzetközi pályázatokról, melyekbe szintén bekapcsolódnak
diákjaink és ezeknek a pályázatoknak köszönhetően Magyarországra, Hollandiába, Olaszországba és Finnországba is eljuthatnak diákjaink. Fontosnak tartom, hogy a végzős diákjaink
helytálljanak az életben és érvényesüljenek. Örömre ad okot,
hogy a statisztikai mutató alapján a végzős diákjaink között
minimális a munkanélküliek száma.
Az oktatáson kívül egyéb kulturális és oktatási rendezvényeknek adunk otthont. A nyitrai Konstantin Filozófus
Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara oktatói rész-

vételével szerveztünk találkozókat, konferenciákat. Nálunk
került sor az első szórványkonferenciára, a különböző nyári
egyetemek, a gyermektáborok megszervezésére is. Minden
ilyen találkozónak közösségformáló küldetése is van. Legutóbb
Esterházy János keresztútja került felszentelésre iskolánk területén. Minden rendezvényünkkel, ünnepségünkkel a Zobor
vidéki magyarság megmaradását szeretnénk biztosítani.
Bízom abban, hogy az elkövetkezendő években is egyre
több végzős alapiskolás tanuló választja a továbbtanulás céljából az Alsóbodoki Magyar Tanítási Nyelvű Magán-szakközépiskolát. Célunk és feladatunk, hogy ne csak az érettségi és
felvételi vizsgákra készítsük fel diákjainkat, hanem az életre
való felkészítésben is neveltjeink és tanítványaink támaszai
legyünk.
Nyitra-vidéken csak közös erővel, együttműködéssel és
összefogással, a színvonalas oktatás jegyében végezhetjük mindennapi munkánkat. Tudom, ehhez szükség van a kiváló eredményekre is, de nem szeretnénk versenyistállóvá válni, ahol kizárólag a megmérettetésre, a versenyekre, az ádáz küzdelmekre
készítjük fel diákjainkat. Müller Péter írta egy cikkében, hogy ő
nem olyan iskolát keres unokáinak, ahol sok tudást, ismeretet
és az érvényesüléshez szükséges kemény kiképzést – hanem
ahol jó szót is kapnak. Nos, mi is azt szeretnénk biztosítani,
hogy diákjaink még mielőtt sikeres tanulmányaik befejeztével
elhagynák az iskolát, olyan útravalót kapjanak, mely az egymás
iránti megbecsülésre, tiszteletre vall, vagyis a jó szó erejével
vértezzük fel őket!
Hajtman Béla igazgató
Az iskola honlapja: www.sssp.sk
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Sziklák ölelésében

A bénai kisiskola
Fülek mellett, kissé távol a főút zajától, a Cseres-hegység
észak-nyugati részén található a több mint 600 lakosú kisközség:
Béna (Belina). Már III. Béla király uralkodása idején szerepelt a
füleki vár dézsmakilencedében. Bár területét már 1240-ben is
említették, amikor a Ratoldiak birtokában volt, ennek ellenére
az oklevelek csak 1371-re datálják az alapítását. A 15. században
a falu új birtokosai a Derencsériek voltak. Ebben a században két
kisközség alkotta a területét, Kisbelna és Nagybelna, amelyben
akkor 14 portát említenek. Kisbelna a 14. században önálló feudális kisközségként szerepelt, a 15. században pedig már a füleki
vár hűbéri birtoka volt, azóta területe pusztaként szerepel. A 16.
század végére a falut már a Lórántffyak birtokolták. A 17. század
végén lezajló háborúk feldúlták és elnéptelenítették a falut. Később, 1773-ban már 22 jobbágytelket számláltak.
A falu felett, a Cserhát hegység (Cerová vrchovina) északnyugati részén magaslanak a Bénai-sziklák, ahol a lejtőmozgások következtében a szétmálló bazalt sziklás tornyokat alkot.
Ezek a tornyok ún. sziklás várost alkotnak, mely igencsak ritka
jelenség, ezért ezt a területet 7,45 hektáron természetvédelmi
területté nyilvánították.
Az iskola történetét a falu régi krónikása, Póczos Ferenc így
írta le: „… az irattárban egy sor írás vagy följegyzés sincs arról,
hogy melyik évben lett megalapítva az iskola, csak szájhagyomány útján tudunk valamit a keletkezéséről. Az öreg Kovács
András bácsi mesélte, hogy őt 6 évesen, 1843-ba adták iskolába,
(s már a nagyapja is abba az iskolába járt…), s az ő idejében
az iskola látogatása nem volt rendszeres. Akkor „nyílt” meg a
tanulás, mikor a lovak már nem tudtak legelni tél elején kint
a határban, és a gyerekektől is szabadulni kívántak a szülők,
mert otthon állandóan csak baj volt velük. Mindössze négy
hónapig, decemberben, januárban, februárban és márciusban
volt tanítás. Március közepén vagy végén minden szülő „kifogta”
gyermekét az iskolából, mert következett a szántás, vetés stb.
tavaszi munkák megkezdése. Összecsapták a vizsgát a szülők
jelenlétében, s vége volt a tanévnek. Bizonyítványt egyáltalán
nem osztottak… Volt egy Molnár János nevű tanító, aki régebben
Füleken suszter mester volt, de a bénaiak nagyon okos embernek
tartották, aki érti a munkáját, meg szóbőséggel is nagyon rendelkezett, no meg mulatságokban és lakodalmak idején is derekasan
megállotta a helyét köszöntőkkel, búcsúztatókkal, s hozzá még
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n A falu felett
erős hangú is volt. A bénai jobb módú emberektől deputáció
ment Fülekre hozzá, s előadták, hogy forró óhajuk volna, hogy a
kántor-tanítóságot elvállalná Bénán, annál is inkább, mert az
egész község egyhangúlag csak őt óhajtja, mint olyan embert, aki
mindenhez ért. Molnár János meghatva köszönte meg az iránta
megnyilvánuló nagy ragaszkodást, s el is jött megkezdeni a működését. A járandósággal nagyon meg volt elégedve, mert állandóan
volt 20–25 növendék, s ezek után per koponya 1–1 kocsi fa, meg
15–15 liter (12 kg) búza bért kapott. Összjárandósága tehát
évenként 25 kocsi fa és 5 mázsa búza volt. Szünidőben, amely 8
hónapig tartott, és a tanítási órák végeztével mindig gyakorolta
a suszterséget, ami igen szép jövedelmet biztosított neki abban
az időben… Az iskola akkor igen szánalmas állapotban állott,
amennyiben egy kis zsuppfödeles, kis parasztház volt, ahol öszszesen 2 szoba volt, az egyik a tanterem a másik meg a suszter
lakása és műhelye. Bizony, esőzések idején annyira beázott a
tanterem, hogy a gyerekeket haza kellett engedni, mert különben
megáztak volna. A fönt említett dolgok és állapotok egész az
1868-as évig voltak érvényben, amikor a magyar kórmány elrendelte a kötelező iskolalátogatást a 6. évtől kezdve 12 éves korig
úgy a fiúkra, mint a lányokra vonatkozólag, mert az 1850-es
években a lányok nem igen jártak iskolába, mert a régi öregek azt
tartották, hogy a lánynak csak a főzőkanál való a kezébe, nem
pedig a könyv. Később a lányok is jártak iskolába, de csak olvasni
és számolni tanultak, írni pedig egyáltalán nem… Az 1868. évben
elrendelt kötelező iskolalátogatás rendszeres keresztülvitele
óriási nehézségekbe ütközött. A nép nagyon fegyelmezetlen volt,
nem akarták rendszeresen iskolába járatni a gyerekeket, csak
4 hónapig, mint régebben. Ezt nem lehetett elnézni, mert a tanítót is kötelezte az esküje, és a mulasztók bejelentésével így
bizony minden szülő ellenséget látott a tanítóban, nem úgy, mint
régebben jó barátot. Csak az 1880–1890-es években kezdtek beletörődni a szülők, de akkor is a szántás-vetés idején állandóan
otthon fogták a fiút. A tanító természetesen bejelentette az igazolatlan mulasztókat, s a szülők minden bajnak forrásává a tanítót
tettél, akinek a járandóságát nem voltak hajlandók megadni…”
A falu iskoláját 25 évvel ezelőtt, 1979. december 20-án adták
át két tágas tanteremmel, s a hozzá tartozó helyiségekkel, de a tanítást technikai okokból csak 1980. április 1-jén kezdték meg az
új épületben. A mai igazgatónő, Csányi Ildikó még személyesen
emlékszik ezekre a napokra, hiszen mint akkori kisiskolás, ő is
örömmel élte meg ezeket az eseményeket. Az új iskolához még
tanítói lakást is tartozott, amely később a napközi otthonnak
adott helyet.
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A Bénai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda 2003.
január 1-jén a helyi óvoda és alapiskola összevonásával keletkezett. Kisiskolánk mindig is két osztállyal működött, de mivel a
tanulók száma évről-évre csökkent, az idei tanítási évet sajnos,
már csak egy osztállyal tudtuk indítani. A kialakult létszámcsökkenés elsősorban a populáció csökkenés következménye
községünkben, de néhány esetben a szülők a közeli városba,
Fülekre íratják be gyermeküket, s egy-két esetben szlovák tannyelvű iskolába. Ezek a szülők nem is tudatosítják, hogy ezzel
veszélyeztetik gyermekeik kötődését szülőfalujukhoz, hiszen ha
ezek a gyermekek nem a helyi iskolát látogatják, s nem vesznek
részt a község kulturális életében, akkor már nem köti őket
közösségi élmény szülőfalujukhoz – gyökereiktől fosztják meg
őket, s kevesebb esély marad arra, hogy tanulmányaik befejeztével hazatérjenek, s itt telepedjenek le, itt alapítsanak családot.
Ezt a demográfiai mélypontot nagyon nehezen éljük meg, kevés
gyerek születik a faluban, sok család elköltözik, a falu fejlődése
stagnál.
A 2014–2015-ös tanévben egy osztályban indult a tanítás
17 tanulóval, ugyanúgy, mint az óvodában, amely egycsoportos,
egész napos, 17 gyermekkel, 2-től 6 éves korig. A napközi otthont
minden tanuló látogatja. Örvendetes tény, hogy az egész napos
óvoda létszáma növekedett, s ez reményt ad arra, hogy idővel
az iskola létszáma is növekedjék. Mivel az iskolában három
nulladikos tanulónk is van, így öt évfolyamot tanítunk egyszerre.
Ez nem éppen gyerekjáték, minden nap alapos felkészülést,
többórás előkészületet igényel még a tapasztalt pedagógustól is.
Szerencsére kapunk pozitív visszajelzést a szülőktől és a szakemberektől is. Ősszel tejes körű ellenőrzést kapott az iskolánk.
A tanfelügyelők nagyon meg voltak elégedve, s a szakemberek
dicsérete számunkra újabb motiváció a nehéz munkához.
Büszkék vagyunk arra is, hogy gyermekeink megállják a
helyüket, ha kirepülnek innen. Már az alsó tagozaton megtanítjuk őket a figyelem összpontosítására, hiszen e nélkül nem
haladhatnának kellőképpen a tanulásban. Mivel tanulóink nagy
része szociálisan hátrányos családból származik, ezért minden
igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy lehetőleg már az iskolában
és a napköziben elsajátítsák a tananyag nagy részét, hogy ezzel
is levegyük a terhet a szülők válláról, mivel nem mindig tudnak
segíteni gyermekük tanulásában.
Szerencsére vannak nagyon tehetséges, kitűnő tanulóink is,
s mindent megteszünk azért, hogy velük is egyénileg tudjunk
foglalkozni, továbbfejlesszük adottságaikat. Különös figyelmet
fordítunk az idegen nyelv színvonalas oktatására, s az informatikai ismeretek elsajátítására. Nagy sikere van az angol és
az informatikai szakkörnek, valamint a kézműves körnek is. A
hagyományőrzésnek mindig is fontos szerepe volt iskolánkban.
Együttműködünk a falusi szervezetekkel: a közösségi központtal,
a Rozmaring Citerazenekarral és a helyi nyugdíjasklubbal is.
Közösen szervezzük a legtöbb kulturális rendezvényeinket is.
Gyermekeink számára igyekszünk minél több, minél élménydúsabb programokat szervezni. Ősszel kirándulást tettünk
a füleki várba, ahol megtekintettük a vármúzeum látványos
kiállítását is. A gyerekek élvezettel hallgatták az idegenvezető
érdekes tájékoztatóját, megcsodálták az őslények csontmaradványait, a fegyvereket, ékszereket, a fényképkiállítást, de leginkább
az ólomkatona-gyűjtemény nyűgözte le őket. A füleki Színházi
Fesztivál keretében színházlátogatásra is eljutottunk. Az őszi
szünet előtt töklámpásokat készítettünk, s a közösségi központ
szervezésében Haloween-es, lampionos felvonuláson vettünk
részt. Decemberben mézeskalácsot sütöttünk, s az iskolánkba
látogatott a Mikulás is, akinek a gyerekek kultúrműsorral köszönték meg az ajándékot. Az ünnepek előtt nagyszabású ka-
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rácsonyi műsort adtunk a helybéli fiatalsággal együtt. A telet
rendszerint vidám farsangolással búcsúztatjuk, kicsik s nagyok
együtt járjuk falut énekelve, majd a gyerekek táncolnak, és
ügyességi játékokat játszanak a kultúrházban.
Tavasszal megkezdődnek a megmérettetések, a versenyek.
Állandó résztvevői vagyunk a Tompa Mihály Országos Vers- és
Prózamondó Versenynek, ahol mindig sikerült eljutnunk legalább egy tanulóval az országos elődöntőig. Minden évben ott
vagyunk a somoskőujfalui Petőfi Sándor Versmondó Találkozón
is. Szép sikereket érünk el a mesemondásban, az Ipolyi Arnold
Népmesemondó versenyen is az országos szintig küzdjük fel
magunkat.
Tavasszal húsvéti verseket tanulunk, tojást festünk, s ajándékokat készítünk az édesanyáknak és nagymamáknak. Az
anyák napi műsorunkkal a kultúrházban köszöntjük fel őket.
A gyermeknapot – természetesen – igyekszünk fergetegessé
tenni. Persze, az év végi kirándulás sem maradhat el, tavaly pl. a
Somoskői várban voltunk. A tanévet mindig az év végi esztrádműsorral zárjuk, amelyet egybekötünk az óvodások ballagásával.
Intézményünk technikai állapota sajnos, nem a legjobb.
Szükség lenne felújításra, főként a tető és az ablakok cseréjére.
Saját erőből folyamatosan toldozzuk-foltozzuk a tetőt, javítjuk
az épületet, de ez sajnos, nem elég. Örömünkre szolgál, hogy
község önkormányzata az ősszel egy nagyszabású Európa Uniós
projektet indított el, mellyel az óvodát és az iskolát szeretné
felújítani, azonban a telekrendezés miatt a projektet leállították.
Reméljük, hogy hamarosan sikerül ezeket a problémákat elhárítani, s mielőbb megvalósul a felújítás is.
Iskolánk két szép tanteremmel rendelkezik, de tornatermünk
nincs. A mondás szerint minden rosszban van valami jó: mi
is kihasználtuk a lehetőséget, s a szabadon maradt osztályban
tornatermet rendeztünk be. A gyermekek legnagyobb örömére
vásároltunk egy hatalmas trambulint, ahol levezethetik a feszültséget, s kitombolhatják magukat az iskolások és az óvodások is.
Igyekszünk minél több segédeszközt, didaktikai játékot vásárolni, hogy ezekkel is segítsük a tananyag megértését, elsajátítását. Tanulóink leginkább a laptopnak, a kivetítőknek, s
az újonnan kapott interaktív táblának örülnek, mivel ezekkel
igyekszünk elérni a „játszva tanulást”.
Iskolánk családias légkörben működik, fontosnak tartjuk a
nevelést, a jó példát, s az iskolán kívüli hasznos időtöltést is. A
helyi szervezetekkel együttműködve igyekszünk a fiatalságot a
jóra nevelni, hogy megbecsüljék szülőfalujukat, óvják, s védjék
környezetünket, hiszen községünknek csak úgy van jövője, ha az
új nemzedék vigyáz rá, s felelősnek érzi magát tetteiért.
Csányi Ildikó
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A Gútai Magyar Tannyelvű
Magán Szakközépiskola
Rend, tisztaság, fegyelem, családias
légkör és színvonalas oktatás – így lehetne
jellemezni a Gútai Magyar Tannyelvű
Magán Szakközépiskolát, mely a város
szélén, nyugodt, csendes környezetben
található. Az egyedi tervezésű, különleges
épületegyüttesben jelenleg 350 diák folytatja tanulmányait.
Az iskola 1991-ben azzal a céllal jött
létre, hogy elősegítse a felvidéki anyanyelvi
szakoktatást és orvosolja a szlovákiai magyar nyelvű szakmunkásképzés problémáját.
Az 1991/92-es tanévben 104 diák
kezdte meg itt középiskolai tanulmányait
a szolgáltatások területén nyitott négy
szakon (kozmetikus, autószerelő, fodrász,
pincér-szakács).
Határkövet jelentett az iskola életében
az 1995/1996-os iskolaév, amikor beindult
Gútán az iparművészeti képzés – Szlovákiában elsők között – magyar nyelven. 1995.
szeptember 1-jén került sor az első hároméves, záróvizsgával végződő iparművészeti szak, a tűzzománc bevezetésére.*
A tűzzománcozás oktatásával elkezdődött
az iskola szerkezeti átalakítása, melynek
célja a magyar nyelvű iparművészeti oktatás megteremtése volt. Az elkövetkező
években az iskola a szlovákiai magyar
középiskolák hálózatának egyedüli olyan
oktatási intézményévé vált, mely felkarolta
a képzőművészet és iparművészet iránt
fogékony tanulókat, lehetőséget nyújtott
számukra egy szakma elsajátítására és képességeik továbbfejlesztésére.

A munkaerőpiac igényeit figyelembe
véve az elkövetkező években újabb szakok
kerültek bevezetésre. Az iskolában a képzés
három területen folyik: az iparművészet
területén, a szolgáltatás területén és felépítményi szinten.
Iparművészeti szakok:
Szakvizsgával végződődő 3 éves
szakok: díszzománcozó, kovácsiparművész, kerámia-iparművész.
Érettségivel végződő 4 éves szakok:
vitrázsüveg-készítő és díszzománcozó;
alkalmazott grafika, reklámgrafika, formatervezés (beltéri dizájn).
Szolgáltatási szakok:
Szakvizsgával végződődő 3 éves szakok:
vendéglátás, szakács, fodrász, autószerelő,
cserépkályha- és kandallókészítő, kéményseprő, villanyszerelő, építőmester.
Érettségivel végződő 4 éves szakok:
kozmetikus, informatikai hálózatok műszerésze, idegenforgalom.
Felépítményi szakok:
Érettségi vizsgával végződő 2 éves
szakok: vállalkozás a szakmák és szolgáltatások területén; gépészet – szolgáltatás és
vállalkozás; hajkozmetika; iparművészeti
felépítményi szak.
Az iskolában felnőttképzés is folyik. A
szakok fejlesztése és bővítése a következő
években is folytatódik a művészi festészet
és mozaikkészítés szak bevezetésével.
Az iskola szakmai, pedagógiai sikereit
több alkalommal is elismerték, méltatták.
Az iskola alapító-tulajdonosát 2003-ban

Katedra-díjjal, 2006-ban a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Díjával tüntették ki a
szlovákiai iskolahálózat bővítéséért és az
iparművészeti képzés fejlesztéséért.
Fontos szakmai elismerést kapott
az iskola a 2011/2012-es tanévben is. A
Barcsay Jenő Alapítvány a képzőművészet
területén kifejtett munkáért elismerő oklevéllel jutalmazta. A szakmai elismerések
a 2012/2013-as tanévben is folytatódtak.
2012 októberében a Magyar Művészetért
Alapítvány az iskolát Ex Libris Díjjal jutalmazta.
Nagy népszerűségnek örvend az iskola
által megrendezett Médiasztár újságírói
verseny (melynek híre már országhatárokon túlra is eljutott), és az évente megrendezésre kerülő nemzetközi képzőművészeti fesztivál is.
A gútai magániskola az elmúlt több
mint 20 évben jelentős sikereket ért el. Mi
sem bizonyítja ezt jobban, mint az iskola
iránti fokozódó érdeklődés, és a diáklétszám növekedése. Ebben az iskolában
minden feltétel adott egy jó színvonalú,
minőségi oktatáshoz, és a hagyományok
szellemében történő neveléshez.
Majer Péter igazgató
Az iskola honlapja:
http://scholaprivata.edupage.org/
*A tűzzománc és vitrázsüveg készítő szakokról
bővebb elemzés jelent meg lapunk előző számában:
Pedagógusfórum 2014. november–december
(http://www.szmpsz.sk/szmpsz/letoltes/ujsag/
pf_2014_09_10.pdf )
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Műszaki Szakközépiskola,
Galánta
Iskolánk 1948-ban létesült Szlovákiai
Fémmegmunkáló Gépészeti Szaktanintézetként. A háború utáni gyors fejlődésnek
induló ipari és mezőgazdasági gépesítés
igényeinek megfelelő szakembereket képeztek ki iskolánkban. Abban az időben
237 szakmunkástanuló (inas) tanult gépész, géplakatos, bádogos és marós szakmában. A tanítás szerény feltételek között
zajlott, öreg fabarakkokban, melyek azelőtt
kaszárnyaként szolgáltak.
Azóta sok minden megváltozott. Az oktatás egy 1996-ban átépített, háromszintes,
korszerű épületben folyik. Az iskolának 35
pedagógusa van, 18 tanár az elméleti és 17
szakoktató a gyakorlati részen. Igazgatónk
ing. Igrici Ivan.
Intézményünknek 16 korszerűen berendezett szaktanterme, 2 könyvtára, 1 tornaterme, 3 szakszertára, 2 tanári szobája,
3 raktára, 12 öltözője, 9 irodája, valamint
étterme, büféje és kollégiuma van.
A szakoktatást 16 műhelyben biztosítjuk. Ebből 15 az iskolánk területén
található, egy pedig a Dunaszerdahelyi
Autóbusz-vállalat galántai kirendeltségén
van. A szakműhelyekben a tananyagban
előírtakon kívül iskolai és irodai berendezéseket is készítünk. A szerelőműhelyekben
színvonalas szerelési munkálatokat vállalnak és a személygépkocsik emissziós
ellenőrzését is elvégzik. Ezenkívül autóiskolát is üzemeltetünk A, B, C és T kategóriában. Az iskolánknak saját autóparkja van
gyakorlópályával és trenazsérral. Hangárainkban számos személy- és tehergépkocsi,
motorkerékpár, traktor, kombájn és több
más mezőgazdasági kisgép áll rendelkezésünkre. A hegesztőműhelyekben ZG 1,
ZE 1 és ZM 1 módszerre szerveznek tanfolyamokat.
A 2014/2015-es tanévben iskolánknak
345 diákja van. Középszinten gépek és berendezések című 4 éves tanulmányi szakot
valamint 3 éves autószerelő és mezőgazdasági műszerész szakmát oktatunk. Diákjaink a szakmunkás-bizonyítványon kívül
hegesztő és gépkocsivezető igazolványt
is szerezhetnek, valamint látogathatják
a kombájn tanfolyamot. Kétéves felépítményi osztályainkban az érettségi vizsgákra készítjük fel diákjainkat 3 tanulmányi
szakon: közlekedési üzemeltetés, mezőgazdaság és erdészet gépesítése, valamint
gépészet – vállalkozás és szolgáltatás.
A 2015/2016os tanévben a következő
szakokat nyitjuk:

4 éves tanulmányi szak: Gépek és
berendezések műszerésze. Kimeneti követelmény:
Képes önállóan kidolgozni az egyes
eljárási folyamatokat, a kézi és gépi megmunkálás minden mozzanatát ismeri és
használja, elsajátította a gépi alkatrészek
gyártását, szerelését, diagnosztikáját és
javítását egyaránt, biztosítja a nagyüzemi
berendezések javítását.
3 éves tanulmányi szakok – a végzős
diákoknak a szakmunkás bizonyítványhoz
a szakok után feltüntetett kimeneti követelményekkel kell rendelkezniük.
Autószerelő és -javító – gépjárműszerelő:
Elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik a gépjárművek javításához, fel tudja
mérni a munkahely felkészültségét, felszereltségét, ki tudja választani a megfelelő
munkamenetet és annak előkészületét.
Kellő ismeretekkel rendelkezik a gépkocsik
hibáiról, azok javításáról, szakszerűen használja az egyes szerelőberendezéseket és
műszereket. Előkészíti a gépkocsik ellenőrzésére és javítására szánt munkahelyet,
önállóan szerel, és az egyes alkatrészeket
képes önállóan elkészíteni. Tájékozott az
gépkocsigyártás világában.
Autószerelő és -javító – villanyszerelő.
Kellő ismeretekkel rendelkezik az autó
elektromos berendezéseiről, azok javításáról, szakszerűen használja az egyes
szerelőberendezéseket és műszereket. Előkészíti a gépkocsik ellenőrzésére és javítására szánt munkahelyet, önállóan szerel, és
az egyes alkatrészeket képes önállóan elkészíteni. Korszerű ismeretekkel rendelkezik
az autók elektronikai, elektrotechnikai részeiről. Tájékozott az autók elektromos és
elektronikai újdonságairól. Képesítésével
autószerelő műhelyekben, gépipari üzemekben, szerelőműhelyekben, műszaki
ellenőrzés állomásain, emissziós mérőállomásokon érvényesül.
Autószerelő és -javító – bádogos: kellő
ismeretekkel rendelkezik a karosszériák
javításával kapcsolatban, szakszerűen
használja az egyes szerelőberendezéseket
és műszereket. Előkészíti a gépkocsik ellenőrzésére és javítására szánt munkahelyet,
önállóan szerel, és az egyes alkatrészeket
képes önállóan elkészíteni. Kellő ismeretekkel rendelkezik az autóüvegezésről,
tömítésről. Tájékozott a karosszériajavítás
új irányzatait, és a karosszériaelemek új
szerkezeti anyagait illetően.
Fémmegmunkáló: Kellő ismeretekkel
rendelkezik a megmunkálógépek és berendezések beállításáról, karbantartásáról
és javításáról, szakszerűen használja az
egyes szerelőberendezéseket és műsze-

reket, önállóan szerel, és az egyes alkatrészeket képes önállóan elkészíteni.
Agrárgépész: szakszerűen használja az
egyes szerelőberendezéseket és műszereket, és a mezőgazdasági gépek mindegyikét tudja beállítani, használni, karbantartani és javítani.
2 éves tanulmányi szakok: gépgyártás
és mezőgazdasági gyártás.
Mindkét szak egyszerű mezőgazdasági,
gépgyártó és szerelőműhelyi munkákra,
valamint kiegészítő szakképzett munkákra
való szakszerű felkészítés. Végzős diákjai
záróvizsga-bizonyítványt szereznek.
Kétéves felépítményi tagozat – A
hároméves tanulmányi szak sikeres elvégzése után diákjaink felépítményi tagozatra
jelentkezhetnek, a szakmunkás bizonyítványtól függően a következő szakokban:
gépészet – vállalkozás és szolgáltatás;
közlekedésműködtetés; mező- és erdőgazdasági gépesítés. A végzős diákok érettségi
bizonyítványt szereznek.
A diákok és az érdeklődők elhelyezkedési lehetőségeit a különféle tanfolyamok
bővítik.
Az iskolánk mellett működő Hegesztőiskola gazdag kínálatának tanfolyamait
diákjaink a szakmai képzés keretében sajátíthatják el, az autóiskolát (motorkerékpár,
személyautó, teherautó, traktor) pedig a
választható tantárgyak keretében végezhetik.
Gazdag iskolán kívüli tevékenységet
fejtünk ki. 24 szakkörünk dolgozik aktívan.
Célunk az ifjúság szabadidejének pozitív
kitöltése relaxációs és ismeretterjesztő műsorokkal. Gyakran szervezünk tanulmányi
kirándulásokat, szakvetélkedőket, sportversenyeket, színház, múzeum-, tárlat- és
egyéb kulturális rendezvények látogatását.
Bekapcsolódunk városunk kulturális és
sportéletébe.
Hat külföldi középiskolával van tevékeny baráti kapcsolatunk. Magyarországon
Seregélyes, Kecskemét és Győr, Romániában Csíkszereda, Csehországban pedig
Jihlava és Mikulov autószerelő szaktanintézeteivel tartjuk a kapcsolatot. Diákjaink
évente találkoznak néhány napos szakmai
cserekirándulás keretében, valamint egy
kétnapos sportrangadón. Pedagógusaink
gyakran látogatnak el a baráti iskolákba
tapasztalatcserére. A Comenius program
keretében egy közös műszaki gép elkészítésével foglalkozunk. Ebben a projektben 9
ország középiskolái vannak kapcsolatban:
Portugália, Olaszország, Csehország,
Magyarország, Észtország, Németország, Norvégia, Szlovákia és csendes társ
Montenegro.

Lovász Ágnes, az iskola tanára
Az iskola honlapja:
http://sostechga.edupage.sk/
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A földobott kő sorsa

Feketeházy János életútja

Meglehetősen közismert a versrajongók körében a Párizsból hazatérő Ady Endre
bő évszázada tett vallomása a hazaszeretetről, amelyet a Föl-földobott kő című költeményében olvashatunk:

Föl-földobott kő, földedre hullva,
Kicsi országom, újra meg újra
Hazajön a fiad.
Messze tornyokat látogat sorba,
Szédül, elbusong s lehull a porba,
Amelyből vétetett.

Az már kevéssé ismert, hogy e gondolatot édes anyenyelvünkön először a
legnagyobb magyar, Széchenyi István
fogalmazta meg 1834-ben megjelent
írásában: „A jó hazafi visszatér, mert valamint a követ, bármi magasan vettessék
is a levegőbe, valami ellenállhatatlan erő
vonja vissza a földhöz: úgy varázsolja a
romlatlan természet nagy törvénye a hazafit anyaföldjére vissza ismét.”
A magyarság e két szellemórisának
igaza nemcsak a haza tekintetében, de
szűkebb értelemben, a szülőföldhöz való
ragaszkodásban is megnyilvánul. Mint
ahogyan az történt Feketeházy Jánossal,
aki a Mátyusföld egyik bájos kisvárosából úgy repült ki a nagyvilágba, hogy
mindannyiszor visszatért: Vágsellyén
született, ide járt vissza kipihenni munkája fáradalmait, nyugdíjba vonulását
követően ezen a településen töltött
még el egy bő emberöltőt, hogy aztán
a helyi temetőben, a családi sírboltban
nyerjen végső nyugodalmat. Aligha lehet
a szülőföld visszaváró erejét nála jobban
megélni. Pedig nem akárhol fejtette ki
világhírnevet szerző tevékenységét:
annak a Budapestnek az arculatát formálta a tizenkilencedik század utolsó
harmadában, amelyet Kármán Tódor, a
hangnál sebesebb repülőgép megalkotója úgy jellemzett, hogy abban a korban
a világon itt volt a legjobb élni.
Feketeházy János elemi iskoláit szülővárosában végezte, majd a nagyszombati
gimnázium diákja lett. Az utolsó évben a
nyitrai piaristáknál tanult, ahol 1861-ben
tette le érettségi vizsgáját. Ezt követően
a bécsi műegyetem hallgatója, majd Zürichbe távozik, ahol a világ egyik legjobb
tanintézményében, a Szövetségi Műszaki
Főiskolán szerzi meg mérnöki oklevelét,
amelynek egy emberöltő múltán a modern természettudományos szemlélet
majdani kialakítója, Albert Einstein a

hallgatója. E tanintézmény színvonalára
jellemző, hogy huszonhat Nobel-díjast
adott a tudománynak. Ilyen szellemi
háttérrel érthető, hogy Feketeházy János
már gyakornok korában részt vehet a
Boszporusz csatorna, valamint a bécsistadlaui Duna-híd tervezésében.
Az osztrák-magyar kiegyezést követően a Magyar Államvasutak igazgatótanácsa munkatársaként dolgozott,
hidak és vasszerkezetek tervezése volt a
fő feladata. Mozdonyfordító vasúti korongokat és hadászati hidakat tervezett,
amelyek szerte Európában elterjedtek.
A vasszerkezetek területén az Óvilág
legnagyobb tekintélyű szakemberei közé
küzdötte föl magát: 1912-ig Magyarországon valamennyi vasúti hidat – közöttük a budapesti összekötő hidat – ő
tervezte, de a nevéhez fűződik a Tiszán
átívelő, első szegedi közúti híd megtervezése is, amelyet korábban tévesen
Gustav Eifelnek tulajdonítottak, tekintve,
hogy az ő vállalata végezte a kivitelezéási
munkálatokat.
Óriás méretű középületek tetőszerkezetének a kialakításából is tevékenyen
kivette a részét. A Fővámházzal – a jelenlegi Corvinus Egyetemmel – kezdte
1874-ben, majd tíz évvel később az
Operaház és a Keletei pályaudvar került
sorra.
Valamennyi egyéb irányú elfoglaltsága ellenére, a hídtervezés maradt meg
fő tevékenységi területének. Olyannyira,
hogy egyedülálló módon négyet is tervezett a Dunára. A már említetten kívül
az ő alkotó szellemének ékes bizonyítéka
a Révkomárom–Komárom közötti Erzsébet híd, a Párkányt Esztergommal
összekötő Mária Valéria híd, valamint a
főművének tekintett Ferenc József, ma
Szabadság híd. Ez utóbbiról elmondható,
hogy szakemberek egybehangzó véle-

n Feketeházy János
ménye szerint kiérdemelte a legkecsesebb, legelegánsabb, legszebb Duna-híd
kitüntető jelzőt.
Bár ötven éves korában, 1892-ben
főmérnöki állásából nyugdíjba vonult,
tervezői munkáját a továbbiakban is elvégezte. Egyedül az hozott változást az
életébe, hogy visszaköltözött Vágsellyére.
Idős korában is megőrizte életkedvét,
aktivitását, aminek – sajnálatos módon
– meg is itta a levét: nyolcvanegy évesen
felmászott házának tetőszerkezetére,
hogy a viharban elmozdult cserepeket
visszaillessze. Olyan szerencsétlenül
esett le, hogy súlyos zúzódásainak következtében amputálni kellett a lábát.
Négy évvel később, 1927-ben hunyt el.
A családi kriptában helyezték örök nyugalomra, amelyet édesapja, Feketeházy
Domonkos és nagyapja, Fekete József
építettek.
Szülővárosának magyar tannyelvű
alapiskolája hűen ápolja az emlékét: a
Kincskeresők c. diákkonferencián előadást tartottak róla, és a diákok körében
rendszeresen ébren tartják munkásságát, hazaszeretetét. A Vágsellye és
Vidéke Polgári Társulás róla nevezte el
a helyi Magyar Házat, amelyben állandó
kiálltást szenteltek tevékenységének.
Bár életében megbecsülték, nagyra
tartották munkásságát, kitüntetésekben
nem részesült. Az utókor viszont nem
feledkezett meg róla: Budapesten, a
Műegyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi
épületének tőszomszédságában utca viseli a nevét; Szegeden szobrot állítottak
a tiszteletére (alkotója Szemerey-Kiss
Balázs szobrászművész). Annak a tudós
mérnöknek az emlékére, aki – földobott
kő mintájára – mindannyiszor hazatért,
hogy a szülőföldben leljen végső nyugalomra.
Ozogány Ernő
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Ismét pörgött a rokka

II. Rokka Gyermekfesztivál
December az ünnepvárás ideje. Az adventi időszakban nemcsak az adventi koszorúk elkészítése és a meggyújtott gyertyák
fénye sugallta számunkra az örömünnepet,
hanem az is, hogy kedves vendégeket vártunk – a környező falvak óvodásait és az
iskolásainkat, akikkel tavaly, tavalyelőtt óvodásaink még együtt játszottak.
A vízleketi óvoda két éve indította útnak
a Rokka Gyermekfesztivált, amely nagyon
sikeresnek bizonyult. Akkor fogalmazódott
meg az igény a folytatásra, és megegyeztünk
abban, hogy a következő években „a rokka
tovább pörög”.
December 8-án ismét meghívtuk a
környékbeli, mátyusföldi falvak óvodásait,
az óvodapedagógusokat és a helyi magyar
iskolásokat, hogy ismét egy remek napot
töltsünk el együtt. Minden gyerek szeret
játszani, énekelni, ezt szem előtt tartva az
óvodai csoportok a fesztivál céljának megfelelően énekes-táncos népi játékfüzért
mutattak be. Az idei követelmény a saját hagyományok, a Mátyusföldi gyermekjátékok
bemutatása volt.
A fesztiválon való részvétel rendszeres
előzetes elfoglaltságot követel az óvodáktól,
hiszen előírt – az idősebbek körében még
ismert – népi gyermekjátékokat, táncokat
kell elsajátítaniuk, bemutatniuk. A gyerekek
az egymás előtt bemutatott programok által
megláthatják, hogyan játszanak a környékbeli óvodások, milyen tájszólással beszélnek
kis társaik, ez által is gazdagítjuk zenei műveltségüket és anyanyelvi ismereteiket.
A fesztiválon a köszöntő után kezdődött
a játék…
Először a hazai ovisok léptek színre, hisz
ők voltak otthon, nekik kellett bátorságból
példát mutatniuk. Két kisgyermek szembefordult, mindkét kézzel kaput tartott,

n A hidaskürti óvodások hatangjátéka

a többi kézfogással átbújt a kapu alatt, és
énekelték:
,,Bújj, bújj zöld ág, zöld levelecske,
nyitva van az aranykapu csak bújjatok rajta!
Rajta, rajta, leszakadt a pajta,
bent maradt a macska!”

A kapusjáték után folytatódott a műsoruk, énekeltek és játszottak önfeledten a
vízkeleti ovisok. Utánuk a vezekényi óvodások játszottak, daloltak, vidám hangulatot teremtve. Őket a feketenyéki óvodások
dalos-táncos összeállítása követte. Végül a
hidaskürti óvodások szerepeltek, akik még
a Magyarországról kapott gyönyörű hangú
csengők csilingelő harangjátékával is megfűszerezték az összeállításukat.
A színvonalas és hangulatos fellépések
után meglepetést is tartogattunk. Badin
Ádám és felesége, Gabrika segítségével a
népmese birodalmába jutottunk. Megtudtuk, ki is a Juhfia Jankó.
Egy juhocska által világra segített szegénylegény elindul, hogy megtalálja a szerencséjét, miközben sok-sok próbának lesz
kitéve, de Fanyüvővel és Kőgyúróval, no
meg főleg a három táltos ló segítségével
még a sárkányokat is legyőzi. És mindez az
egykor közösségi játékként gyakorlott, ma
interaktív előadásmódként ismert bábosmaszkos produkció formájában, élő zenével,
sok énekkel és játékkal. Külön örömöt jelentett, hogy az előadók a mese(játékba)
nemcsak az óvodásokat, de a nézők soraiból
az iskolásokat is bevonták. A gyermekeknek
lehetőségük volt közvetlenül megtapasztalniuk az interaktív játék lényegét. Az előadás
során a játék részeseivé és alkotóelemeivé
váltak. Nem csoda hát, hogy még a tízórai
sem hiányzott nekik, nagyon élvezték a
népmesét – azok is szájtátva figyeltek, akik
nem voltak közvetlen szereplői az egyes
jeleneteknek. Az előadók úgy lekötötték a
sok kisgyereket, hogy fegyelmezésre egész
délelőtt nem volt szükség.
Jutalmul – vagy jó pedagógiai fogással
– az előadók a mese végén minden kelléket
a gyerekek kezébe adtak. A kis kíváncsiak
belebújhattak a sárkányok „bőrébe” – fejükre vehették a hatalmas, gyékényből font
sárkányfejeket –, megszólaltatták a kolompokat és az érdekesnél érdekesebb hangszereket, játszhattak a faragott figurákkal,
amelyek a gyerekek kezében a mese alatt a
szereplőket testesítették meg.

n Pék Éva, a Rokka Gyermekfesztivál
szervezője
Az előadások után a gyerekek és a
vendégeink jóízűen fogyasztották a finom
mézeskalácsot, süteményt, frissen sült pogácsát, mézes süteményt és frissítőt, amelyeket
szakács nénink, Katica néni, és a szülők
biztosítottak be. Köszönet nekik érte, és
azoknak a szülőknek, nagyszülőknek is, akik
végig kitartottak és segítségünkre voltak a
szervezésben!
Az, hogy ismét együtt lehettek a négy
község óvodásai, a Bethlen Gábor alaphoz
benyújtott sikeres pályázatnak köszönhető,
de emellett köszönjük a községi hivatalnak,
hogy mint minden rendezvényünket, a II.
Rokka fesztivált is támogatta. Ezennel is
köszönjük óvodánk minden alkalmazottjának és a kedves szülőknek, hogy segítették
az óvodásaink bemutatkozását a nagyközönség előtt!
Szanyi Mária néprajzkutató, pedagógus
kedves résztvevője és támogatója volt rendezvényünknek, szakmai tanácsokkal segítette projektünk megvalósítását.
Óvodánk és a környékbeli óvodák pedagógusai sokéves tapasztalattal, és a folyamatos továbbképzések során megszerzett új
tudásukkal készítették fel a gyermekeket a
fesztiválra, amelyről mindenki elégedetten
távozott, és megegyeztünk, hogy a rokka
ismét forog tovább… Reméljük, hogy pályázataink a jövőben is sikeresek lesznek, és a
következő fesztiválon találkozunk!
A Rokka Gyermekfesztivál a térségben
egyedülálló, hiszen speciálisan a legfiatalabb
réteget célozza meg. Reméljük, hogy hagyománnyá váló rendezvényünkkel követendő
mintát nyújtunk más térségek felvidéki magyar óvodáinak is.
Január van, egy új év kezdődik – új tervekkel, új fogadalmakkal. Kívánom, hogy a
szeretetről és az összefogásról ne feledkezzünk meg az új esztendőben sem!
Pék Éva, a Mesevilág óvoda igazgatónője
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185 évvel ezelőtt történt

A reformkor hajnala
„Hazánk előmenetele és felemelkedése legfőbb gátjai mi,
tehetősebb birtokosok vagyunk.”
(Széchenyi István)

Arról, hogy tulajdonképpen mikor is kezdődött a magyar reformkor, a történészek körében nincs egységes álláspont. Egyesek
az 1825 őszén, tizenhárom év szünet után összehívott pozsonyi
országgyűlést, s azon belül is Széchenyi Istvánnak a Magyar Tudós
Társaság (később Magyar Tudományos Akadémia) létrehozására
tett felajánlását tartják a reformkor kezdetének; mások szerint
ekkor még – a valóban jelentős és nemes gesztus ellenére – nem
beszélhetünk a liberális, polgári jellegű reformok óhajáról. A
polgári-nemzeti átalakuláshoz vezető új politikai mozgalmak
megjelenése az 1830-as évek legelejétől figyelhető meg, ezért a
történetírók másik része a nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő fontosságú 1830. évet jelöli meg a reformkor kezdetének.
Ám ez a kör is Széchényi tevékenységét tekinti kiindulópontnak,
ugyanis 1830. január 28-án látott napvilágot Széchenyi István
egyik alapműve, a Hitel – minden idők egyik legnagyobb hatású
magyar könyve.
***
A korszakváltónak is nevezett 1830. év egyik augusztusi
napján, a Margit-sziget fáinak árnyékában két fiatalember pezsgőt
bontott, és koccintott a nemzetek szabadságára. Minek is örült a
már említett nevezetes esztendő nyarán Szalay László és Eötvös
József? Mert róluk van szó, róluk, ezekről a később nyugati műveltséget szerzett fiatalemberekről, akik majd a liberális ellenzék
centralista irányzatának meghatározó személyiségei lesznek a
reformkorban.
Azoknak, akik a napóleoni háborúk után kialakított retrográd európai rendszert kritikus szemmel figyelték, 1830-ban volt
okuk a bizakodásra. Az 1815-ben létrehozott Szent Szövetség által
felügyelt szisztéma falán ugyanis repedések keletkeztek. És azok
nem hajszálrepedések voltak. Kilenc évig tartó szabadságharc
után a görögök elszakadtak az Oszmán Birodalomtól, és saját
királyságot hoztak létre, méghozzá úgy, hogy az önálló görög
államiság létrejötténél ott bábáskodott (persze saját politikai
érdekeinek megfelelően) a Szent Szövetség egyik tartóoszlopa,
I. Miklós cár Oroszországa is. Holott a Szent Szövetség egyik
alapvető feladata éppen az európai nemzeti mozgalmak elfojtása
volt. A rendszer másik pillérét, a dinasztikus legitimizmust Franciaországban kezdték ki azzal, hogy a júliusi forradalom elzavarta
az utolsó Bourbon uralkodót, X. Károlyt, s helyette „a nemzet
akaratából francia királyként” az orléáns-i házból származó Lajos
Fülöp ült a trónra. A franciaországi események forradalmi hangulatot teremtettek a bécsi kongresszus által kialakított Egyesült
Németalföldi Királyságban, melyből leszakadt a déli rész, aztán
Belgium néven kinyilvánította a függetlenségét. Ez már azért
Miklós cárnak is sok volt, 60 ezer katonájával akarta móresre
tanítani a renitens belgákat, ám a hadsereg mégsem indult útnak,
mert a cár birodalmához tartozó kongresszusi Lengyelország

székvárosában, Varsóban november folyamán szintén felkelés tört
ki. Ez utóbbi, a következő évben a cári rezsim által végül vérbe
fojtott eseményről ugyan még a két magyar liberális ifjú nem tudhatott, arról viszont igen, hogy a több kis államból álló Itáliában
és németföldön egyre gyakrabban emlegették az olasz, illetve a
német területek egyesítésnek elkerülhetetlenségét.
Mindezen események előtt jelent meg nyomtatásban Széchenyi könyve, melyet a gróf mintegy zsinórmértéknek szánt az
1830 szeptemberében összeülő újabb pozsonyi diéta résztvevői
számára.
***
„Egy szép napon arra ébredtem, hogy híres vagyok” – írta
egy helyütt lord George Byron, az angol romantika kiemelkedő
személyisége, akinek verseit Széchenyi gróf nagy előszeretettel
olvasta. A byroni mondat rá is vonatkoztatható. Az 1820-as évek
második felében Széchenyi István már országos ismertségre tett
szert.
A dunántúli főnemesi családban született István gróf, mint
ebben az időben oly sok mágnás, korán a katonai pályára lépett.
A 19. század első tizenöt éve Európában az ún. francia háborúk
jegyében telt el. Hősünk részt vett a magyar nemesi felkelők vereségével végződött győri csatában (1809), de ott volt Lipcsénél
a franciaellenes koalíció nagy győzelmét hozó „népek csatájá”ban is. Aktív résztvevője volt Bécsben, a napóleoni háborúkat
lezáró „táncoló kongresszus”-nak (1814–1815), ahol befolyásos
embereket ismerhetett meg. Ekkoriban rövid ideig úgy tűnt, hogy
Széchenyi István elveszhet a magyar nemzet számára, mert az Európában és a Habsburg Birodalomban történteket Bécs szemszögéből figyelte. Ám világlátása hamarosan megváltozott, amiben
több tényező is szerepet játszott. A katonáskodásból egyre inkább
elege lett – ebben persze benne volt az is, hogy a tiszti ranglétrán
csak nagyon nehezen jutott előbbre. Sikertelen házassági kísérletei
is eltávolították a bécsi elit társasági életétől. Egyre erősödő meggyőződéssel vallotta, hogy neki nem a hadseregre kell pazarolnia
az idejét, sokkal inkább a nemzete felemelkedéséért kell küzdenie.
Új eszméléséhez jelentős mértékben hozzájárult a családi háttér,
hiszen apja, a múzeum- és könyvtáralapító, egykori jozefinista,
a nemzet mecénásaként számon tartott gróf Széchényi Ferenc
volt; anyai ágon pedig az újító, a Georgikon néven mezőgazdasági
főiskolát létrehozó nagybácsi, Festetics György volt/lehetett a
követendő példakép.
Világlátásának átalakulásában fontos szerepet játszottak továbbá olvasmányai és utazásai. A már említett szabadsághős és
világpolgár, George Byron költészete mellett nagy figyelemmel
olvasta a francia és német felvilágosodás, valamint az angol liberalizmus klasszikusai, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Schiller,

Történelmi évforduló n Pedagógusfórum 19

n A Hitel
választóvonalat
teremtett a
haladás és a
maradás hívei
között

Adam Smith, Jeremy Bentham, továbbá az amerikai polgári demokrata politikus és természettudós, Benjamin Franklin műveit.
Utazásai során bejárta Törökországtól Nagy-Britanniáig csaknem
egész Európát. Főleg az angliai viszonyok, a képviseleti rendszer
és a gazdagodó polgári társadalom hatottak rá rendkívüli módon.
Néhány útjára elkísérte az erdélyi birtokos, Wesselényi Miklós
báró is, kivel 1821-ben, egy erdélyi körútja során ismerkedett
meg.
Széchenyi István az utazásokon szerzett tapasztalatait igyekezett hasznosítani hazájában, melyet – ahogy 1818-ban írta –
hűségesen szeretett futóhomokja és felfuvalkodott lakói ellenére
is. Naplójegyzetei szerint Széchenyi már az 1820-as évek elején
túlhaladta a hazai feudális viszonyok korlátait. Nem csupán a
bécsi udvar korlátoltságával nem volt kibékülve, de keményen
bírálta a magyar nemesi szabadság egyoldalú, szűk körű, feudális
voltát is. 1825. november 3-án, a pozsonyi diéta egyik kerületi
ülésén birtokainak egyévi jövedelmét ajánlotta fel a Magyar
Tudós Társaság megalapítására, amivel országos ismertségre és
népszerűségre tette szert. A társadalmi változások előmozdítása
érdekében szövetségeseket akart magának szerezni. Ezeket saját
társadalmi osztálya, az arisztokrácia soraiban vélte megtalálni.
A közös gondolkodást, vagy, ahogy Széchenyi fogalmazott, az
„eszmesúrlódást” előmozdítandó hozta létre 1827-ben – az angol
klubok mintájára – Pesten a Nemzeti Kaszinót. Példája nyomán
a vidéki városokban egyre-másra alakultak a kaszinók, a fiatal
reformellenzék helyi központjai. Szintén az elit koncentrálása
érdekében szervezte meg a gróf az első lóversenyeket, s írt könyvet
1828-ban a haszonelvű lótenyésztésről, Lovakrul címmel.
***
1828-ban mind Széchenyi István, mind Wesselényi Miklós
arra az elhatározásra jutott, hogy könyvben foglalja össze gondolatait a társadalmi változások szükségességéről. Munkájával a lényegesen jobb anyagi és egyéb körülmények között élő Széchenyi
készült el hamarabb. Nagyjából egy év alatt – 1828 decembere
és 1829 decembere között írta meg a Hitel kéziratát. A könyv
nyomtatott változata, „honunk szebb lelkű asszonyinak” ajánlva,

1830. január 30-án látott napvilágot Pesten. (Wesselényi műve, a
Balítéletekről, egy évvel később készült el, a cenzúra miatt nyomtatásban azonban csak 1833-ban jelenhetett meg – Bukarestben,
illetve Lipcsében.)
1828 őszén Széchenyi István, miközben éppen könyve megírásához rendezgette gondolatait, birtokainak modernizálása céljából 10 000 forintos kölcsönért folyamodott az Arnstein és Eskeles
bécsi bankhoz. Kérését azonban elutasították, igaz, nemsokára
a bankház mégis elküldte a grófnak a kért összeget. Ám a két
momentum közül Széchenyire az első, az elutasítás volt nagyobb
hatással. E negatív személyes élményétől vezéreltetve elkezdte
vizsgálni a magyarországi gazdasági és politikai állapotok összefüggéseit, az eredményt a könyv lapjain tette közzé.
Első fontos megállapítása: „a magyar birtokos szegényebb,
mint birtokához képest lennie kellene”. A földnek ugyanis nincs
igazi értéke, mert nem lehet eladni. A bank nem folyósít hitelt,
mert úgysem szerezheti meg a nemesi birtokot – ezt lehetetlenné
teszi az ősiség törvénye (aviticitas), illetve a nemesi família kihalása esetén a koronára való háramlás joga (fiscalitas). Hitel
nélkül pedig nem lehet fejlettebb termelési eljárásokat meghonosítani. Másik akadálya a földbirtokok szabad adásvételének,
hogy azokon még mindig jobbágyok milliói dolgoznak – teljes
jogfosztottságban. Széchenyi javaslata: el kell törölni az ősiséget
és a fiskalitást, meg kell szüntetni a jobbágy és a földesúr függő
viszonyát. A földeket sokkal termelékenyebb bérmunkával kell
műveltetni, ugyanakkor el kell törölni az egyházi tizedet és a
földesúri kilencedet is, mert azok megölik a jobbágy szorgalmát.
Fontos feladat az infrastruktúra fejlesztése: korszerűsíteni kell a
közlekedést, szabályozni a folyókat, jó közutakat építeni – és meg
kell szüntetni az elavult céhrendszert.
Széchenyi kemény kritikával illette a külföld fejlettebb viszonyait nem ismerő, a szabadságot önelégülten a saját kiváltságaival
összetévesztő nemességet is. Nemzetét önkritikára, reális látásra
akarta szoktatni, amelyet a „közértelmesség” terjesztése tud elősegíteni. Mert „a kiművelt emberfők a nemzet igazi hatalma… Nem
termékeny lapály, hegyek, ásványok, éghajlat stb. teszik a közerőt,
hanem az ész, mely azokat józanul használni tudja”. Széchenyi
István könyvét a közismert, szállóigévé vált mondatokkal fejezte
be: „A múlt elesett hatalmunkból, a jövendőnek urai vagyunk. Ne
bajlódjunk ezért hiábavaló reminiscentiákkal, de bírjuk inkább elszánt hazafiságunk s hív egyesülésünk által drága szülőföldünket
szebb virradásra. Sokan azt gondolják: Magyarország – volt; – én
azt szeretem hinni: lesz!”
***
A Hitel a legjobb időpontban jelent meg és fejtette ki hatását.
A korszakváltó 1830. év külföldi eseményei, és otthon az országgyűlésre készülő megyei operátum viták szellemi pezsgést idéztek
elő. A kialakulóban levő hazai közvéleménynek szüksége volt egy,
a jövő útját megjelölő programra. S ebben a közegben rendkívülinek tetszett, hogy egy arisztokrata fejtegeti egy könyv lapjain a
terveit, valamint – Kosáry Domokos szavaival élve – üzen hadat a
fennálló rendszernek. Széchenyi első reformgondolatokat tartalmazó könyve polarizálta a közvéleményt. Voltak, akik rajongva
olvasták, de olyanok is, akik tűzre vetették a Hitelt, a szerzőt túlzónak, felforgatónak, parasztlázítónak nevezve.
„A Hitel igen elválasztja a felekezeteket. Kis idő múlva tudni
fogjuk ki emberünk, ki nem. És ez nagy nyereség” – reagált a gróf
az érkező hírekre, mert tudatosodott benne: írásának egyik döntő
érdeme, hogy új irányt szabott, és a politikai életben választóvonalat teremtett a haladás és a maradás képviselői között.
Pelle István
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Kommunikáció a mai kor gyermekével,
avagy „húzzunk bele” ha „trendik” akarunk maradni
Az információközlés leghatékonyabb és leginkább használt
módszere évezredek óta a kommunikáció. Ezen belül is a verbális
kommunikáció az, amellyel megértetjük magunkat másokkal
és másoknak is lehetőséget adunk arra, hogy gondolatainkat,
véleményünket megismerhessék. A társadalmak fejlődésével
nagyon sok nyelv kialakult és használatban van a mai napig is.
Vannak nyelvek, amelyek megszűnnek és vannak, amelyek épp
most vannak kialakulóban. Más nyelvek vezető szerepet töltenek
be bolygónkon, és vannak, amelyeket csak kisebb népcsoportok
használnak. Egy valamiben azonban minden nyelv megegyezik:
az állandó változásban.
Minden kornak megvolt a maga általánosan elfogadott nyelvhasználata, stílusjegyei és alkalmazási fordulatai. A társadalmi
ranglétra különböző fokain lévő emberek különböző stílusban
fejezték ki gondolataikat. Ugyanúgy, ahogy minden kornak és társadalmi csoportosulásnak megvolt a jellegzetessége, úgy minden
korosztálynak is megvoltak a nyelvhasználati sajátosságai. Ezek a
mai napig állandó változásban vannak. A nyelv változása ugyanis
egy természetes, általában lassú, több emberöltőn át lezajló folyamat, ám az informatikának köszönhetően ez a folyamat teljesen felgyorsult. Ezeknek a változásoknak a nyomon követése
nem kis feladatot jelent a pedagógusok számára, hiszen, ha a
címben is szereplő kifejezéseket megfelelően akarjuk használni,
akkor fontos, hogy mindig „képben legyünk” gyermekeink nyelvhasználatát illetően. Az utóbbi évtizedek egyre gyorsuló világában
ez korántsem kis kihívás. A „trendiség” megismerése kétfajta
szempontból is nagyon fontos a pedagógus számára. Nemcsak
azért, hogy megértse miről is társalognak tanítványai, hanem az
is lényeges szempont, hogy ha felvértezi magát a fiatalok nyelvhasználatával, sokkal közlékenyebbek lesznek a diákjai, hamarabb
megnyílnak neki, és sokkal könnyebben juthat el a velük való
nyílt és őszinte kommunikációhoz. Természetesen ez nem jelenti
a tanári szerep teljes megváltozását, vagyishogy nem akarom
azt mondani, hogy ennek elsődleges szemponttá kell válnia a
pedagógusok körében. Csupán annyit, hogy szerintem hasznosan
kiegészíthető a pedagógusi szerepkör, ha az ilyen ismeretek birtokában is vagyunk.
Tudjuk, hogy a diákszleng, a többi – társadalmunkban kialakult – szlenghez hasonlóan folytonos változásban van, amelyet állandóan alakít és befolyásol a mindenkori média. Az elektronikus
média előretörésével napjainkban ez hatványozottan érvényes.
Azt is tudatosítanunk kell, hogy a múlttól eltérően diákjaink már
nemcsak tőlünk és a tankönyvekből szerzik be a szükséges információikat, hanem sokkal inkább – és egyre jobban – az internet
és a média veszi át ezt az oktató szerepet. Sajnos, a sok hasznos és
érdekes információ mellett rengeteg negatív hatás is éri őket, de ez
már egy másik tanulmány témája lehetne.
Azt hiszem, abban mindannyian egyetértünk, hogy a virtuális
világ előretörésével egyre több, a kommunikációban használt
elemet sajátítanak el gyermekeink. A mai napig élő kép bennem,
amikor kissrác koromban az unokatestvéreimmel a futballpályán
voltam, és meghallottam a „kötény” szót, nem tudtam elképzelni,
hogy jön ez a ruhadarab a focizók szótárába. (Csak, hogy mindenki „képben” legyen: a kötény az a cselfajta, amikor az ellenfél
lába között rúgjuk át a labdát.) Nos, az eddig használatos „jasle”
szót váltották fel kötényre, mivelhogy az egyik budapesti, itt nya-

raló barátjuk mondta, hogy arrafelé ez a használatos kifejezés arra
a bizonyos cselfajtára. Érdekes, hogy tizenegynéhány esztendő
elmúltával fiaim már csak ezt a kifejezést és nem a szlovákból
átvett „jasle”-t használták. Tehát ebből az esetből is egyértelműen
kiviláglik, hogy míg pár évvel ezelőtt konkrét személyek és kapcsolatok kelletek egy-egy kifejezés elterjedéséhez, addig manapság
elég ha a gyerek leül az internet elé, és máris kapcsolatba kerül az
egész világgal, a földrajzi megkötöttségek nélkül.
Régebben a földrajzi hovatartozás sokkal jobban nyomon követhető volt beszédünkben. Rengeteg kifejezést használtunk – és
sokszor használunk még ma is – amit a szlovák nyelvből vettünk
át, gondoljunk csak a „párkyt horcsicával”-ra. Ez a folyamat ma
sem múlt el, csak felgyorsult, átalakult, és immáron nem a szlovák
nyelv az első számú „kölcsönző”, hanem egyértelműen az angol.
Visszakanyarodva diákjaink nyelvhasználatához, mire gondolunk, ha azt halljuk az iskola folyosóján, hogy: „Jön a szadista,
kezdődik a kínzás a fárasztóban, és még a lasztit sem hozza”.
Természetesen ne gondoljunk a középkori kínzókamrákra, sem az
ott tevékenykedő vérszomjas bestiákra, hiszen diákjaink csupán
azt sajnálják, hogy a tornaterembe igyekvő testnevelő tanár nem
hozza a labdát sem, tehát feltételezhetően keményebb testnevelés
órára van kilátás. Az ilyen, és ehhez hasonló mondatoknak se
szeri, se száma, és persze többségük ennél sokkal „választékosabb”
stílusban és modorban tárja elénk a fiatalok véleményét.

Kommunikáció az interneten
Az, hogy az internet világában és „bűvöletében” élünk, gondolom, már nem lep meg senkit. Vannak, akik örülnek ennek,
mások sajnálkoznak miatta, az azonban vitathatatlan, hogy ez
tény. Szinte már semmit nem tudunk elintézni internetes kapcsolat nélkül, minden hivatalos vagy baráti megnyilvánulásunkhoz elengedhetetlen ez a modernkori találmány. A fiatalok
ma már különböző internetes oldalakon, virtuális szobákban
találkoznak és beszélgetnek anélkül, hogy elhagynák szobáikat.
A személytelenség homályába burkolózva élhetik ki valós vagy
eltitkolt vágyaikat. A Facebook-on vagy egyéb internetes portálon
köszöntik fel a „szülinapjukat” ünneplő ismerőseiket, hiszen maga
az oldal figyelmezteti őket erre. Mindezek után ne csodálkozzunk,
ha ezek az új találmányok új szavakat is hoztak magukkal, és
teljesen megváltoztatják korunk gyermekének kommunikációját. Ezek a szavak nagy többségükben a már említett angolból
kerültek át a magyar szóhasználatba. Az, hogy mi a „cool” és
hogy a „gugli”-ban találjuk meg, hogy ki a „guru” vagy éppen a
„lúzer”, bizonyos témákban ma már csak ilyen szavak felhasználásával tudhatjuk, meg az előbb említett portálokon. Az, ha jó az
„os”-unk, és a „nick”-ünk megadása után és bizonyos „rules”-ok
betartása mellett „lol”-ozhatunk, de meg is „sux”-ozhatjuk az
egészet. A teljesség igénye nélkül felsorolnék még – az előző két
mondatban felhasznált kifejezéseken kívül – párat, amelyeket én
is az interneten találtam meg:
gamer – játékos
floodolni – elárasztani
hoax – kéretlen mail
id –
azonosító
pwd – jelszó
RTFA – olvasd el
spam – reklám mail
STFW – keresztül a weben
szvsz – szerény véleményem thx –
köszi
szerint
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SMS kommunikáció
Az internetes kommunikációhoz nagyon hasonlító, és főleg a
fiatalok körében nagyon elterjedt forma az SMS kommunikáció.
Itt azt hiszem, egyértelműen a mobil szolgáltatók „késztették”
fiataljainkat arra, hogy nagyon leleményes fogalmazással, és
szintén az angolból átvett szó- és betűjátékokkal, minél kisebb
betűszámmal minél több információt tudjanak küldeni ismerőseiknek, ezáltal is spórolni a telefonszámlájukon. Gondolom az,
hogy „lécci” meg „gratula” meg „pill” vagy a „törcsi” esetleg „oksi”,
már nekünk sem okoz gondot. De nem vagyok biztos abban, hogy
a következő üzenetet mindenki egyformán értelmezné:
*@lek 1M naon –zol. h.v? hnap hány MbR m1 dsc-ba? Ste vk!
Nos, sikerült? Azt hiszem, hosszabb internetes keresgélés
nélkül egy szülőnek bizony meggyűlne a baja ezzel a rejtjeles kódozással, pedig gyermeke csak azt írta barátjának, hogy: Szeretlek
egyetlenem. Nagyon hiányzol. Hogy vagy? Holnap hány ember
megy diszkóba? Este választ kérek.
A fenti két mondat összehasonlításából kitűnik, hogy az elsődleges cél, a spórolás egyértelműen teljesítve van, hiszen lényegesen
hosszabbra sikeredett a második verzió, az pedig, hogy a magyar
helyesírás és nyelvhelyesség teljesen feje tetejére lett állítva, azt hiszem, kevés fiatalt zavar. Az alapvető illemszabályok is eltűnőben
vannak. A köszönés és megszólítás elhagyásával akár 6–10 karakter is spórolható. Az elköszönés és az aláírás mellőzésével úgyszintén. Lassan az írásjelek is teljes feledésbe merülnek. Gyakori
a ragok, kötőszavak lehagyása, szóközök elhagyása, azaz a szavak
egybeírása. Nehezíti az olvasást, hogy szóközök helyett nagy kezdőbetűvel választják el a szavakat, pl.: Azt mondta, hogy kettőkor
ott lesz, de nem jött el. Ehelyett: Aszonta2korOtLeszDeNJotL. Ez
így mindössze 24 karakter, míg helyesen leírva 48.
Tehát tanuljunk meg rövid SMS-t írni!? Mellékhatásként megkímélhetjük a „gombnyomogató izmainkat”, és megfejthetjük
tanítványaink dolgozatait is. Szaknyelven szólva: tömörítsünk!
Először is, minden SMS megírása előtt el kell határozni, hogy
a tömörítés milyen fokára hágunk, mert ha az üzenet csak annyi,

hogy szeretlek, vagy 5 perc, akkor nem érdemes fáradni. Másrészt
igazodni kell a címzett képességeihez is, hogy mennyire bírja a
tömörített üzenetet dekódolni.
Oldalakon lehetne sorolni a leggyakoribb rövidítéseket, de
a rövidítések tárháza bizonyára nem végleges. Folyamatosan
születnek új megoldások, ha egy karaktert nyerünk, már az is
sokat számít. A felhasználási lehetőségek tárháza végtelen. Rövien
szólva: felhxnalsi le7osgek tar6za OO!
A piktogramokról is érdemes pár szót ejteni. Ezek a kis jelek
azt hivatottak jelezni, hogy az üzenet küldője milyen lelkiállapotban volt a küldés idején. Példák: : ) vagy : - ), ha valaki örül,
boldog vagy mosolyog, miközben írja az üzenetet.
Tehát:
mosoly –
:)
nevetés –
:D
(Van, aki nem ezt használja a fokozásnál, hanem a zárójelek
számát növeli: :))))))))))))))) vagy :DDDDDDDD…)
kacsintás, célozgatás –
;-)
a puszit jelzi –
:-*
malacka vagy –
:-@
Mindezeket átolvasva azt el kell ismerni, hogy a leleményességhez 2ség sem fér. Az már más kérdés, hogy mit szól ehhez egy
vaskalapos magyartanár. Meggyőződésem, hogy a fejlődést – még
az ilyen irányút is – megakadályozni nem tudjuk. Egyetlen célunk
az lehet, hogy elismerjük diákjaink nyelvezetét, de felhívjuk a
figyelmüket annak használatára a megfelelő időben, helyen és
módon. Az SMS-nyelvnek van egy nagyon komoly hátránya: ha
túlságosan elterjed, akkor káros hatással lehet az anyanyelvünkre,
csökken az egyén szókincse, és nem utolsósorban helyesírási
problémákat okoz.
A kommunikáció fejlődését nem tudjuk befolyásolni, de gyermekeinkét kötelességünk!
Varga Árpád

A Pázmány Péter Gimnázium tanulóinak szeretetszolgálata
A jótékonykodás, az önzetlen segítségnyújtás idén sem állt távol intézményünk
diákjaitól, hiszen már negyedik alkalommal
szerveztük meg a decemberi szeretetszolgálatot, ahol diákjaink nyílt szívvel segíthettek
a rászorulóknak.
Az iskola Ekomuko programjának értelmében, a jótékonysági nap során minden
évben másodikos diákjaink látogatnak el Érsekújvár szociális intézményeibe. A szolgálat
hagyományosan a karácsonyt megelőző
héten valósul meg. Tanulóink a Csodaország
bölcsődébe, az autista gyermekek magániskolájába és a A reménység kora (Vek nádeje)
szociális otthonba látogattak el. Mindhárom
intézményben tevékenyen vettek részt az
ott dolgozók munkájában, részesei lehettek
a szociális munkának.
A bölcsődében diáklányaink egész délelőtt a kisgyermekek vidám nevetgélését

hallgathatták miközben játszottak velük,
etették, babusgatták őket. A fogyatékos
és autista gyerekek iskolájában pedig részt
vettek a különböző fejlesztő csoportmunkákban, amelyek közül az egyiket diákjaink
készítették nekik elő. Az autista gyermekek
műsora után idén a tanulóink is készültek
műsorral, amelyben volt ének, hangszeres
játék, hastánc is. Ennek végén saját kezűleg
készített ajándékokkal lepték meg a csillogó
szemű, boldog és meghatott közönséget. A
látogatás nemcsak nekik, de a mi tanulóinknak is sokat jelentett.
A nyugdíjas otthonban is tevékenyek
voltak diákjaink. Kezdetben itt is egy énekszóban, versekben, gitárjátékban gazdag
műsorral készültek az időseknek. Ennek
befejeztével gimnáziumunk diákjai szétosztották a nekik készült ajándékokat is, majd
visszakísérték a gyalogos vagy tolókocsis

időseket szobáikba, ahol elbeszélgettek
velük.
Délután, ahogy már – hatodik alkalommal – minden évben megszokott, a fő
téri plébániatemplom előtt, a Korzo Hotel
vezetőségének köszönhetően ételosztásra
került sor a város hajléktalanjai és szociálisan
hátrányos helyzetű lakosai között, Horváth
tanár úr szervezésében. Az ételosztásban
gimnáziumunk diákjai is részt vettek.
Összegezve: idén is sokatmondó és
hasznos volt a szeretetszolgálat. Fejlesztettük
a diákok toleranciáját, erkölcsi érzékét, és
a másság elfogadását. Sőt diákjaink közül
sokan már most segítséget kaptak pályaválasztásuk kérdésének megválaszolásában.
Soóky Zoltán,
Pázmány Péter Gimnázium, Érsekújvár
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Az első szlovákiai színházi nevelési társulat

Bemutatkozik a Vekker Műhely
A színházi nevelés
A színházi nevelés tág fogalmába sokféle színházi (vagy színházi
elemeket tartalmazó) tevékenység tartozik. Ide lehet sorolni a nagyszínpadi gyerekszínházi előadásokat, a kamaraszínházi gyerekelőadásokat (ezen belül a nézőaktivizáló gyerekszínházat és a beavató
színházat), a bábszínházi előadást, a gyermekszínjátszó csoportok
tevékenységét, a dramatikus játszóházak munkáját, a rendhagyó
irodalomórát, a színházi nevelési programot (Theatre in Education
– TIE) vagy a drámaórát (Drama in Education – DIE). Az a közös
bennük, hogy olyan formulák ezek, ahol színház és nevelés fogalma
szorosan összefonódik, kölcsönösen kiegészítik egymást.

Vekker Műhely
A szlovákiai Vekker Műhely 2013 őszén alakult. Egy olyan színházi nevelési társulatot kell elképzelnünk, amelynek tagjai azt vallják,
hogy a színháznak nem csupán a szórakoztatás a célja, hanem segítségével fontos kérdések felvethetők, megjeleníthetők vagy megtárgyalhatók. Olyan színházban gondolkodunk, amelyben a néző nem
passzív befogadó, de valóban résztvevője, alakítója a történéseknek.
Ez a részvétel ugyanakkor nem puszta játszadozás, hanem valós kérdések, valósnak elgondolható helyzeteken keresztül valós válaszok
születhetnek a közös gondolkodás során. A foglalkozások vezetői
gyakorlott színész-drámatanárok, akik hol szerepbe bújva, hol drámatanárként vannak jelen. Célközönségünk jelenleg a középiskolás
korosztály, de közeli céljaink között szerepel a minél szélesebb befogadói közeg megszólítása. A foglalkozások osztálytermi közegben
valósulnak meg, tehát a minél hatékonyabb munka érdekében foglalkozásonként egy-egy osztályközösséggel dolgozunk egyszerre.
A színházi nevelés nem egy új műfaj, Angliából származik, ahol
a drámapedagógiának nagy hagyománya van, de Magyarországon
is jelen van immár több mint 20 éve. Hazánkba is magyarországi
közvetítéssel érkezett, drámatanáraink a Magyar Drámapedagógiai
Társaság képzésein szerezték meg drámás alapismereteiket, előadásaink megalkotásában pedig a budapesti székhelyű Káva Kulturális Műhely segített sokat. Mindkét jelenleg futó előadásunk (Mi a
pálya?, Külön) rendezője Sereglei András és Kardos János – a Káva
szakemberei.

A 2014 őszén induló Külön című
programunk létrehozását több dolog
is inspirálta. Egyrészt az elmúlt évad résztvevőinek visszajelzései, melyekből egyöntetűen a szülő–gyerek kapcsolat, és a családon belüli viszonyok témakörei voltak leghangsúlyosabban megjelölve, másrészt a műhely tagjainak saját személyes
tapasztalatai és élményei. A fenti tapasztalatokat leszűrve, hosszas
viták és megbeszélések után arra az álláspontra jutottunk, hogy a
szülő és gyerek közötti kapcsolat, kommunikáció, együttélés vagy
ezek hiánya olyan problémákat vet fel, amelyekkel nekünk, a színházi
nevelési csoportnak foglalkoznunk kell.
Új előadásunkban egy a tizennyolcadik születésnapját ünneplő
kamasz lány életébe nyerhetünk bepillantást. Az anyja és a szerelme
közti viszonyon keresztül, egy kifeszített színházi alaphelyzetben
láthatjuk a lány „felnőtté válását”. A foglalkozás során a gyerekszerep
mindenkoriságát és a szülőség fogalmának témakörét járjuk körbe.
(További információ a társulatról a vekkermuhely.blogspot.
com-on, ill. a Vekker Műhely Facebook-oldalán érhető el. Kapcsolat:
Czuczor Nóra, noraczuczor@gmail.com)
Rakottyay Katalin és Kuklis Katalin

n Külön c. program a gútai Nagyboldogasszony Egyházi
Gimnáziumban

Előadásaink
Az érdeklődők (diákok, tanárok, osztályfőnökök) jelenleg két
színházi nevelési programból választhatnak – repertoárunk pedig
egyre bővül.
Első programunk, a 2013 őszén bemutatott Mi a pálya? című
foglalkozásunk központi témája a pályaválasztás. A saját tapasztalatokból, illetve a TANDEM n. o. Állj pályára! című kutatásából kiindulva jártuk körbe és dolgoztuk fel a pályaválasztással kapcsolatos
leggyakoribb kérdéseket és problémákat.
Programunk célja, hogy érdembeli gondolkodásra hívjuk a diákokat, hogy kezdő löketet adjunk nekik, és merjenek a jövőjükkel
tudatosan és a realitás talaján állva foglalkozni. Hisszük, hogy jövőnk
alakítása a mi kezünkben van, a lehetőségeink kiaknázásáért mi
vagyunk a felelősek, illetve, hogy a szabad és jó döntésekhez az
önismereten keresztül vezet az út.

n Mi a pálya? – program a komáromi Ipari Szakközépiskolában
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Iskola a nyugati végeken
Pozsony, ez a sajátos jellegű, több
mint 700 éve városi rangra emelt
település Közép-Európa fővárosai
között egyedülálló a különböző etnikumok, nyelvek és kultúrák egymás
mellett élésében. A magyar, német és szlovák nyelv találkozása
az évszázadok során különös színt és hangulatot kölcsönzött
a városnak, mely a XIX. század derekára már kimondottan
iskolaváros lett. Itt működik a mi tanintézményünk, a pozsonyi
Duna utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, amely az
1950-ben újra indult magyar nyelvű oktatás egyik bástyája lett.
Pozsony a szlovákiai magyarság nyugati kapujának tekinthető,
ahol a magyarság szórványban él, a megmaradás sokkal több
erőbe, munkába kerül az itt élő magyaroknak és dolgozóknak.
Iskolánk Pozsony belvárosában álló, patinás épülete az
1910-es években nyerte el mai alakját, Herczeg Zsigmond tervei
alapján. Falai közt a bő 100 év alatt mindig oktató-nevelő munka
folyt. Az utca neve már közel fél évezrede változatlan, ezért nem
került sor az iskola nevének megváltoztatására. A Duna utca sok
itt végzett diák számára vált fogalommá, bástyává, mely meghatározta ifjúságukat, tartást és erős alapot adott. Sokuknak gyermeke, unokája tanult vagy tanul itt, így alkotnak egy nagy, „Duna
utcás” családot.
A közel 400 tanulót befogadó oktatási intézmény élén hatodik
éve Mgr. Morvay Katalin áll. A külső óraadó munkatársakat is
beleszámítva, több mint 40 tanár, nevelő végzi munkáját nap
mint nap. Az oktatói munkát, elsősorban az alapiskolában speciális pedagógus, ill. pedagógiai asszisztens erősíti. Gimnazistáink
havonta egy alkalommal pedagógiai pszichológus segítségét
vehetik igénybe. Az alapiskolás tanulóink száma évről évre növekszik. A 2014/15-ös tanévben (12 év után) két első osztály indult az
alapiskolában. Ez többek közt a családok, szülők multikulturális
érettségének is köszönhető, hiszen egyre több tanulónk érkezik
vegyes nyelvi közegből (szlovák édesanya, indonéz, angol, német
édesapa stb.). A gimnáziumban tartani tudjuk az évfolyamonkénti két osztály megnyitását. A kilencedikesek a novemberi nyílt
napon győződhetnek meg a nálunk folyó oktató-nevelő munka
minőségéről, a diákélet színességéről, a főváros kínálta lehetőségekről, a nagycsoportos óvodások pedig szüleikkel együtt a januári Sulilesőn kapnak ízelítőt az iskolássá válás folyamatáról.
Az alapiskolások (1–6. o.) délután a 18.00 óráig nyitva tartó
napközi otthon szolgáltatásait vehetik igénybe, ill. a gazdag
szakköri tevékenység közül választhatnak (pl. bábozás, kerámia,
színjátszás, városnézés, sport, ének). A zeneművészet kedvelői
az egyik belvárosi művészeti iskolánkban működő kihelyezett
tagozatán tanulhatnak.
Alapiskolásaink zöme gimnáziumunkban folytatja középiskolai tanulmányait, vagyis 13 évet töltenek el nálunk. A kilencedikesek országos tesztelésén (volt Monitor) mindhárom tantárgyból
az országos átlag fölöttiek az eredményeink. Az érettségizett
tanulóink kb. 98%-a tanul tovább, ill. nyer felvételt elsősorban
hazai, azon belül főleg pozsonyi egyetemekre, de a palettáról
nem hiányoznak a magyarországi, csehországi, ausztriai, németországi, angliai egyetemek sem.
Az iskolai programunkban az anyanyelv oktatásának megerősítése mellett kiemelt helyet foglal el az idegennyelv-oktatás,
az informatika és a környezettudatos nevelés. Már 11 éve szervezzük meg a háromnapos environmentális „fesztivált“, egész
évben foglalkozunk a szelektív hulladékgyűjtéssel. Őszi és tavaszi
természetvédelmi napokat iktatunk a tanítási napok közé.

2006-tól gimnazistáink néprajzot tanulhatnak, néptáncórákkal kibővítve az Ifjú Szivek Magyar Táncegyüttesben vagy
a Szőttesben. A legelhivatottabbak érettségit is tesznek ebből a
szaktantárgyból.
2002-től a harmadikos gimnazistáink alkalmazott közgazdaságtant tanulhatnak a Junior Achievement non-profit szervezet
irányításával, a DunaStar diákvállalkozás pedig lehetőséget ad
a képzésben résztvevőknek kipróbálni a vállalkozás piaci stratégiáit.
Iskolánk büszkesége az általunk elindított, évente megszervezett Országos Esszéíró Pályázat és a Kulcsár Tibor Szavalóverseny,
melyek egy évtizedes múltra tekintenek vissza.
Iskolánkban nem telik el olyan hét, hogy az oktatás ne bővülne
valamilyen egyéb tevékenységgel – versenyeken való részvétellel,
múzeum- vagy színházlátogatással, előadással, tanulmányúttal.
Évente kétszer megjelenik a gimnazisták által szerkesztett iskolaújság, a Hangzavar (korábban Rosta).
Közel tíz éve működik az Iciri-Piciri bábcsoportunk, Farkas
Márta vezetésével. A csoport Duna Menti Tavasz állandó résztvevője, mellette budapesti, veszprémi, túrócszentmártoni (Scénická
žatva) és persze, pozsonyi fellépések is ékesítik a képzeletbeli
palettát.
Minden évben bekapcsolódunk a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Versenybe, a Szép Magyar Beszéd kiejtési versenybe,
a Simonyi Zsigmond és az Implom József Helyesírási Versenyekbe,
a Jókai és kora, ill. a Legere irodalmi versenyekbe, az Anyanyelvi
Szövegértelmezési Versenybe, a Szépművészeti Múzeum által
kiírt, valamint a Janikovszky Éva Meseíró Pályázatba, a különféle
rajzpályázatokba, az idegen nyelvi olimpiákba és szavalóversenybe
(Shakespeare Memorial). A szlováknyelv-tudásukat megcsillogtatják a szlovák nyelvi olimpián, a Poznaj slovenskú reč és a
Šaliansky Maťko versenyeken. A magyar történelem szeretete
a Cultura Nostra és a Gloria Victis versenyeken mutatkozik
meg. Tanulóink legtöbbször a képzeletbeli dobogó felső fokára
állhatnak fel akár az országos fordulón is. A helytörténet és a
természettudományi tárgyak is kedveltek tanulóink körében, erről
árulkodnak azok az eredmények, melyeket a Kinkcsekeresőkön,
a TUDOK-on, a kémiai és biológiai olimpián, a különféle matematikai és informatikai versenyeken érnek el.
A mozgás és annak öröme sem elhanyagolható iskolánkban:
ősztől kora nyárig versenyek és rendezvények sora áll a diákság
rendelkezésére, melyeken állóképességükből, mozgáskultúrájukból „vizsgázhatnak“.
Második éve kapcsolódunk be tudatosan az Elos (education
stretching borders) programba, ill. szervezünk olyan programokat, melyek segítenek elnyerni számunkra az Elos-iskola címet.
Tanulóinktól nem áll távol az önzetlen segítségnyújtás sem.
Részt vesznek a Fehér ceruzák és a Nárciszok napján, valanint
a gyermekek javára (Hodina deťom) szervezett gyűjtésekben,
vért adnak, adományt visznek a párkányi baba-mama klubba,
kupakok gyűjtésével járulnak hozzá egy beteg kisgyerek gyógyulásához.
Három magyarországi iskolával is ápolunk partneri kapcsolatot: a mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnáziummal, a budapesti Kosztolányi Dezső Gimnáziummal és a Gödi Általános
Iskolával.
Minden tevékenységünkről lehetetlen lenne egy rövid írásban
beszámolni, ám aki többet szeretne megtudni a Duna utcai
életről, látogasson el weboldalunkra (www.mtag.sk).

Morvay Katalin igazgatónő

Az iskola mottója:
„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa
velünk, hogyan kell tanulni, hogy
felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a
jól végzett munka örömére és az
alkotás izgalmára, hogy megtanítson
szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk
csinálni.”
(Szent-Györgyi Albert)

