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A Felvidéki Tehetségsegítő Tanács 
(FTT) 2015. január 15-én tartotta idei első 
közgyűlését a Füleki Gimnáziumban. A 
megnyitón Pék László, a Felvidéki Tehet-
ségsegítő Tanács elnöke köszöntötte a 
jelenlévőket, az FTT régi tagságát és az 
ülésre tagjelöltként érkező Tehetség-
pontok képviselőit. 

A közgyűlés első részében Pék László 
elnök, valamint Szanyi Mária és Hanesz 
Angelika alelnökök tartottak beszámolót 
az FTT elmúlt időszakban végzett tevé-
kenységéről és az előttünk álló felada-
tokról. 

2014-ben a Felvidéki Tehetségsegítő 
Tanács a Nemzeti Tehetség Program 
(NTP) által valósította meg programjait.  
Az  NTP-HTE-M-13 alprogram támoga-
tása hozzájárult a Tehetségpontok kö-
vetkező programjaihoz: Infoprog 2014; 
VII. Kaszás Attila Versmondó Fesztivál; 
Képzőművészeti szakmai napok – gra-
fikai workshop; Tanulmányi kirándulás a 
Magas-Tátrába.

Az NTP-HTP-M-13 alprogram a Tehet-
ségpontok következő rendezvényeinek 
megvalósulását segítette: Vizuális műhely 
programjai; Gömörből jöttünk, mester-
ségünk címere… – féléves pedagógiai 
projekt és tehetségnap; Diákolimpia 
2014; Szinyei Merse Pál rajz- és művészet-
történeti verseny; XI. Jókai Mór Vers-és 
Prózamondó Tábor; Tehetség felismerés 
személyiségfejlesztéssel korai gyermek-
korban a mese erejével; Kincskeresők; a 
búcsi Katona Mihály Alapiskola Tehetség-
pontjának tavaszi tehetségnapjai; Infor-
matikai szaktábor.

Az közgyűlésen került sor az új tag-
szervezetek felvételére. Az elnökség felé 
6 Tehetségpont jelezte írásban a csatlako-
zási szándékát: 

•	 Fecsó Pál Polgári Társulás Tehet-
ségpont, Torna;

•	 Móra Ferenc Alapiskola mel-
lett  működő Tehetségpont, 
Nemesócsa;

A Felvidéki Tehetségsegítő 
Tanács munkájáról

•	 Tarczy Lajos Alapiskola mellett 
működő Tehetségpont, Hetény;

•	 TéKa – Szlovákiai Magyar Fiatalok 
Tudományos és Kulturális Társu-
lata, Bény;

•	 Szenci Alapiskola mellett működő 
Tehetségpont;

•	 Pázmány Péter Alapiskola és 
Óvoda mellett működő Tehetség-
pont, Vágsellye;

•	 Tompa Mihály Református Gimná-
zium, Rimaszombat.

Az újonnan elfogadott Tehetségpon-
tokkal együtt az FTT-hez 21 Tehetségpont, 
ebből 6 Akkreditált Kiváló Tehetségpont 
tartozik. A regisztrált Tehetségpontok 
bemutatták a tevékenységüket, majd a 
jelenlévő tagok egyöntetűen elfogadták 
felvételüket a Felvidéki Tehetségsegítő 
Tanácsba. 

A 2015-ös évre kiírt NTP pályázatokról 
és az egyes Tehetségpontok pályázati 
anyagáról Hanesz Angelika alelnök tar-
tott beszámolót, fő szempontként meg-
jelölve az adott Tehetségpont hagyomá-
nyait és annak minősítését (regisztrált, 
akkreditált vagy kiváló akkreditált Tehet-
ségpont), majd a pályázati programok 
megvitatása, besorolása és elfogadtatása 
került sorra. Itt kell megjegyezni, hogy 
bár Magyarországon minden jelentkező 
Tehetségpontot regisztrálnak, ha a felté-
teleknek megfelelően írja le programját, 
de a Tehetségpont tevékenységének és 
értékelésének feladata az FTT-re hárul. Ez 
nem kevés felelősséget ró a FTT-re, mivel 
pl. a pályázati pénzek elosztásánál a jól 
működő, hasznos programoktól vonhatja 
el az anyagi forrásokat egy névlegesen 
működő vagy csak látszattevékenységet 
folytató Tehetségpont.

A 2015-ös pályázatok lebonyolító 
szervezete a Szlovákiai Magyar Pedagó-
gusok Szövetsége, a kapcsolattartó az 
FTT részéről Hanesz Angelika, a SZMPSZ 
részéről Fabó Mária, a pénzügyi elszá-
molások koordinátora Fekete Irén, az 

SZMPSZ Központi Irodájának vezetője. Az 
Ady Endre-ösztöndíj pályázat koordiná-
tora Szanyi Mária.

Jókai Tibor kiegészítette a pályázati le-
hetőségek beszámolóját, mivel a Szlová-
kiai Magyar Pedagógusok Szövetségének 
elnökeként tagja a Nemzeti Tehetség 
Koordinációs Fórumnak, így első kézből 
szerezhetett információkat a felmerülő 
problémákról, lehetőségekről. Felhívta a 
figyelmet, hogy fontos betartani a pályá-
zati kritériumokat, és a tervezésnél figye-
lembe kell venni, hogy a megpályázott, ill. 
megítélt összeg hány %-a fordítható

– tárgyi eszköz vásárlására;
– megbízási díjra (számlás, ill. bér 

jellegű kifizetés, a munkáltatót 
terhelő járulékok együttesen);

– adminisztrációs költségekre.
A pályázati programokkal kapcso-

latos konstruktív vita kitért a benyújtott 
pályázatok tartalmára, a programok 
fenntarthatóságára és az igényelt pályá-
zati összeg reális voltára. Amennyiben az 
adott programhoz igényelt összeg nem 
tűnt reálisnak, a pályázat alapos meg-
vitatása után módosult a pályázathoz 
igényelhető összeg nagysága. Végül az 
FTT tagjai a pályázatokat – a fent említett 
módosításokkal – egyöntetű szavazással 
jóváhagyták.

A továbbiakban Pék László és Szanyi 
Mária ismertette az Ady-ösztöndíj pá-
lyázati feltételeit és a pályázat kiírója, 
valamint az FTT által felállított elbírálási 
feltételeket, melyeket további véle-
ményezésre bocsátottak közre az FTT 
tagszervezetei számára. Az értékelési 
kritériumok módosítási javaslatait az 
FTT tagszervezetei írásban juttatják el 
Szanyi Máriának, aki összesíti azokat, és 
a közgyűlés által felállított bizottsággal 
együtt annak megfelelően koordinálja 
az Ady-ösztöndíjra beérkező pályázatok 
értékelését. 

 Az közgyűlés utolsó programpontja-
ként Pék László javaslatokat várt a jelen-
lévőktől a Sólyom László által adományo-
zott ösztöndíjra, valamint javaslatot tett 
a Tehetségek Szolgálatáért kitüntetésre 
való felterjesztésre, majd berekesztette 
az ülést. 

Bagita Judit, az FTT titkára
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„Lenni vagy nem lenni: 
az itt a kérdés“

Ezen Shakespeare-i dilemma, sajnos, 
újra és újra aktualitást nyer a szlovákiai 
oktatásban. Más ágazatok képviselői 
valószínűleg nem értenének egyet azzal, 
hogy „a probléma” csakis az oktatást 
érinti, mivel az egyszerű lét kérdése őket 
is ugyanúgy, mondhatni napi szinten, a 
népszerűtlen döntések sorozatának elfo-

gadására kényszeríti. Ez természetesen igaz, de… – a jövő mégiscsak 
mi vagyunk! Mi, akik oktatjuk, neveljük a jövő nemzedékét. Mi, akik 
egy félénk kiselsősbe szeretetet és bizalmat csöpögtetünk. Mi, akiknek 
a keze alól építészek, közgazdászok, orvosok, kutatók kerülnek ki, akik 
aztán képesek – amennyiben itthon maradnak – akár az országot is 
felelősségteljesen vezetni, irányítani.

Lenni vagy nem lenni? Megszüntetni vagy megtartani? Har-
colni vagy letenni a kardot?… Persze, folytathatnám további  szino-
nimákkal, de talán fölösleges, mivel mindannyian tudjuk, miről van 
szó. 2015 telén, tavaszán – iskolai és óvodai beiratkozások idején – nem 
tudjuk, mit ígérjünk, miről biztosítsuk a gyermekét féltő odafigyeléssel 
kísérő szülőt, amikor megjelenik iskolánkban, hogy kifejezve bizalmát 
irántunk, beírassa hozzánk féltve őrzött kincsét.  Fél az iskolaigazgató, 
bizonytalan a fenntartó, hiszen szeptembertől, ha minden pillanatnyilag 
érvényes jogszabályt be akarnak tartani, előfordulhat, hogy be kell zárni 
iskolájukat. Akár kisiskoláról, akár teljes szervezettségű iskoláról legyen 
is szó, a minimális osztálylétszám mindenkit érint.  Lehet, hogy a 10, 
12, 15, 17 nem nagy számok, de a demográfiai mutatók és a felfelé ívelő 
asszimilációs görbénk tükrében sokszor és sok helyen a Mont Blanc 
elérhetetlen csúcsának is tűnhetnek.  

Mi pedig egyre csak számolunk. Számolunk szeptemberben, szá-
molunk decemberben, januárban, februárban, márciusban, júniusban. 
Statisztikázunk, évet zárunk, beiratkozunk, bizonyítvány- és hiányzási 
átlagokat számolunk, kilencedikeseket tesztelünk, tanév végi kimuta-
tásokat gyártunk, tantárgyakat osztunk, és újra csak számolunk, csak 
számolunk és számolunk… Matematikából már mindenki nagyon jól 
teljesít: az igazgató, az osztályfőnök, az egész tanári kar, de Copperfield 
Dávidok sajnos mégsem vagyunk. A mi iskoláink nem a Harry Potter-
féle tanodák, ahol egy varázspálca segítségével megoldjuk a lehetetle-
neket és megtöltjük osztályainkat mosolygós diákokkal. 2015-ben ez 
„még“ vagy „már“ nem így működik. Ahhoz, hogy iskoláink gondta-
lanul, anyagi problémáktól mentesen teljesíthessék küldetésüket, nem 
elég csak saját berkeinken belül gondolkodni. 

Az iskola maga nem nyújt, nem is nyújthat megoldást. Ott, ahol 
hiányzik a családok szociális biztonsága, a munkalehetőség, sajnos 
a pedagógus, az igazgató és az iskolafenntartó abszolút egyetértése és 
kemény munkája is kevésnek bizonyulhat a túléléshez. Olyan közsé-
gekben, ahol már minden lehetséges munkalehetőség tönkrement, 
ahová nem vezetnek járható utak, ahol nincs miből infrastruktúrát 
fejleszteni, nagyon nehéz iskolafenntartásról vagy, urambocsá, akár 
iskolafejlesztésről beszélni. Ami pedig a legszomorúbb az egészben, 
hogy ez kivétel nélkül mindannyiunkat érint. Végig egész Dél-Szlová-
kiát, a nyugati és keleti végeken is. Munkámból kifolyólag az utóbbi 
„végeket“ nagyon jól ismerem, és szomorúan jelentem: keleten a helyzet 
nagyon rossz, és pozitív változások, sajnos, nem igazán várhatók! 

Tél van, a természet mély álomban pihen, hogy erőt gyűjtsön a kö-
zeledő tavaszra, de ez a jogos téli „lustálkodás“ iskoláinkat – sajnos 
– nyugtalansággal tölti el. Csak remélni tudjuk, hogy ez nem afféle 
vihar előtti csend. Minden nap valamiféle csodára várunk, várjuk, hogy 
fordul a világ, és előbb-utóbb számunkra pozitív irányban döntenek 
majd a honatyák, megértve az oktatás, az anyanyelvi oktatás, a helyi ér-
tékekre épülő, helyben történő oktatás eszmei és gyakorlati fontosságát.  

Tamás Erzsébet
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Az elemzés megszületésének indoklása,  
célja, formája 
Az elemzés megalkotását a felvidéki magyar iskolák diáklétszá-

mának jelentős csökkenése és az iskolatörvény 2013. december 5-én 
elfogadott módosításából adódó veszélyek indokolják. Az elemzés 
munkálatainak elindítása 2003 szeptemberéhez kötődik, miután a 
Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma (továbbiakban OM) a 
nyár folyamán az iskolák vezetői és fenntartói számára világossá tette 
elvárásait az iskolák hatékony működtetésére vonatkozóan. 

Az SZMPSZ az SZMSZSZ társszervezésével 2013 őszén kistérségi 
oktatási fórumokat szervezett  Dél-Szlovákia minden kistérségében, 
hogy tájékozódjon az iskolák fenntartásának problémaköréről, 
illetve tájékoztassa az érdekelteket a megszorító intézkedésekről, s 
azok várható hatásairól. 

A kistérségi fórumok tapasztalatai alapján kezdődött el az adat-
gyűjtés és adatfeldolgozás, mely az információk folyamatos össze-
gyűjtésével, kiegészítésével és pontosításával az elemzések alapjául 
szolgált. 

Az elemzés a továbbiakban is kiegészítést, aktualizálást és pon-
tosítást igényel, különösen az oktatási hálózat fenntartásában és 
működtetésében érdekelt helyi szereplők részéről. Elengedhetetlen 
és fontos az iskolahálózat alakulásának további nyomon követése, 
vizsgálata, a megfogalmazott következtetéseknek, céloknak, a kistér-
ségi és helyi szinteken létrejövő cselekvési programok eredménye-
inek időről időre történő értékelése, visszacsatolása és a kiigazítások 
elvégzése. Ebben várjuk a téma iránt érdeklődők segítségét.

Az elemzés kidolgozásának célja, hogy a feldolgozott statisz-
tikai adatok, valamint a regionális és a helyi összefüggések ismeretei 
alapján minél hitelesebb képet vázoljon fel a magyar iskolahálózat 
állapotáról, mely segíti a tájékozódást, kistérségi és országos szinten 
együttgondolkodásra készteti az érdekelteket, olyan cselekvési prog-
ramok kialakítására és megvalósítására ösztönzi őket, mely az isko-
lahálózat fejlesztésére, az oktatás minőségi mutatóinak emelésére 
irányul.  

Statisztikai adatok feldolgozása  
és a térképészeti megjelenítés
Az oktatási helyzet elemzéséhez a Prognosztikai Intézet, a Peda-

gógusszövetség, a Bethlen Gábor Alapkezelő és a Rákóczi Szövetség 
adatbázisait használtuk fel. Az adatokat az SZMPSZ munkatársai 
dolgozták fel, a járási oktatási helyzet elemzését felkért helyi szakem-
berek segítették. 

Az elemzés a települések esetében a 2001-es és a 2011-es nép-
számlálási adatokra, a nevelési és oktatási intézmények esetében 
elsősorban a 2012/13 és a 2013/14-es tanév, és az összehasonlítás 
céljából felhasznált 2005/6-os statisztikai adatokra épül.

A feldolgozott statisztikai adatok alapján elkészült a vizsgált 
jelenségek térbeli megjelenítése, járási és települési bontásban. A 
szakemberek által létrehozott térképek egyrészt segítették az elemző 
munkát és a következtetések levonását, másrészt a könnyebb eliga-
zodást teszik lehetővé az oktatási hálózat optimális kialakításában 
résztvevő érdekeltek és döntéshozók számára.  

A feldolgozott térképek egyik csoportja az óvodások, az isko-
lába beíratott gyermekek, valamint az iskolák diáklétszámait jelzi 

korcsoportos és nemzetiségi bontásban, valamint az intézményekre 
vonatkozó összehasonlításokat mutatja általában a nemzetiségi 
statisztikák viszonylatában, utat engedve az időbeli változások be-
mutatásának is. 

A térképek másik csoportja a diákok mobilitásának összefüg-
géseit, az iskolába való beutazás irányainak és a vonzáskörzetek ha-
tárainak érzékletes szemléltetését igyekszik megragadni színskálák, 
oszlop- és kördiagramok segítségével. 

Az elfogadott iskolatörvény előzményei,  
célja, tartalma és következményei
A törvény elfogadásának előzménye, hogy a SZK parlamentje a 

2012. 9. 20-án elfogadott 325. sz. törvénnyel módosította az 2003/597 
sz., az iskolák finanszírozásáról szóló törvényt. A módosítás alapján 
az OM azon iskolákat, melyek a normatív támogatás elégtelensége 
miatt pótlólagos támogatást igényelnek az egyeztetési folyamat 
során, a törvény 7. § 8c pontja alapján kötelezheti az OM által 
megszabott takarékossági lépések megtételére (pl. osztályok ösz-
szevonására, tagozatok megszüntetésére, alkalmazottak számának 
csökkentésére stb.).  

Az elfogadott törvény a működtetés gazdaságosságát érintő ha-
tékonysági mutatók mindenhatóságára épül. Az OM a takarékossági 
szempontok előtérbe helyezésével az iskolák hatékony működtetését 
kívánja elérni. A minimális diáklétszámok bevezetésével azonban – a 
fenntartókon keresztül – ellehetetleníti és megszüntetésre ítéli az 
alacsony diáklétszámú iskolákat. (A törvény eddig nem tartalmazta 
az osztályokra vonatkozó minimális diákszámot.) A törvényből adó-
dóan az alacsony diákszámmal működő iskolák működtetése így 
veszélyeztetett, a törvény által megszabott minimális diákszám alatt 
az OM további működésüket nem engedélyezi. A törvény 2015. 
szeptember 1-jén lépne életbe az alapiskolák 1., 5., és a középiskolák 
1. évfolyamában, majd  fokozatosan a további évfolyamokban. Az 
előkészítés stádiumában levő, a kombinált osztály és diáklétszámra 
épülő finanszírozási jogszabály ezt szentesítené. 

A kormány arra hivatkozik, hogy az OECD országokban  maga-
sabb az osztályok diákszámának átlaga, azonban mélyen hallgat a 
szlovákiai fejkvóta alacsony mértékéről, mely pl. a csehországinak 
cca. harmada. A kormány ezzel a törvénymódosítással az oktatási 
rendszerben is takarékossági megoldásokat kívánt foganatosítani 
a gazdasági válság okozta következmények kezelésére, kihasználva 
erre a demográfiai hullámvölgy által bekövetkezett diáklétszám-
csökkenést, mely elsősorban a fiatalok munka utáni elvándorlásának 
a következménye. A kormány egyik nem titkolt célja: az osztályok 
csökkentésével megteremteni a forrásokat a pedagógusok béreme-
lésére.  

A megtakarítások nagysága elsősorban az osztályok összevoná-
sának, az iskolák megszüntetésének, az elbocsátandó alkalmazottak 
számának függvénye, míg ezek ellenében hatnak az utaztatások és 
az iskolaépületek átalakításának többletterhei. Az OM-nek a tör-
vényhez csatolt gazdaságossági hatásvizsgálata szerint a települési 
önkormányzatok fenntartásában működő iskolák esetében a 
megtakarítások elérhetik az 1 624 761 eurót, az egyházi iskolák ese-
tében a 70 775 eurót. A megtakarításokból a diákutaztatásra 200 
ezer euróval számoltak, az összeg további része az iskolákból el nem 
bocsájtott alkalmazottak bérét emelné.   

A szlovákiai magyar iskolahálózat 
– jelenlegi állapota és fejlesztésének lehetőségei –
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A natalitás mértékének napjainkban tapasztalható újbóli növe-
kedése óvatosságra int. Az elhamarkodott lépések újabb költségeket 
okozhatnak. Az iskolamegszüntetések, az épületek átalakítása, majd 
az eredeti állapotokhoz való visszatérés felesleges költségeket emész-
tene fel. 

A törvény hatása, a nemzetiségi megoszlásból adódóan, első-
sorban a vegyesen lakott területek iskoláit érinti negatívan, mivel 
a vegyesen lakott településeken a diáklétszám osztódik a magyar 
és a szlovák intézmény között, s ez magától értetődően diákszám-
csökkenésben mutatkozik meg. A magyar gyermekek szlovák is-
kolába íratásával általában a magyar osztályok diákszáma csökken 
a minimálisként megszabott diákszám alá, de fordított esetek is 
előfordulhatnak. 

 A törvény szigora néhány enyhítést is tartalmaz. Pl. ha az 
iskola 6 km-es körzetében nincs hasonló oktatási intézmény, vagy az 
iskola diákjainak 80%-a hátrányos helyzetű, akkor az iskola mentes-
séget élvezhet, de további szempontok is érvényesíthetők.

A törvényhez kapcsolódó indoklás B részében különleges elbírá-
lási esetnek tekinthető a mostoha téli éghajlat, a szórványtelepülések 
és a fenntartók érdeke iskolájuk megtartásában, amennyiben saját 
forrásból vállalják a hiányzó működtetési költségek előteremtését.   

Múltbeli történések, melyeknek napjainkig 
hatásuk van a magyar nyelvű oktatásra 
 A 2. világháborút követő időszak történései (a jogtalanság 

éveiben a magyar iskolák bezárása, a lakosságcserével a faluközös-
ségek etnikai arányának megbontása) a magyar nyelvű iskolák újra-
indításáig terjedő időszakban rendkívüli mértékben befolyásolták a 
magyar oktatás sorsát.  A szocialista ipartelepítés hatása,  a rejtett 
asszimiláció erősödése (az internacionalista elvek hangsúlyozása 
ellenére), az iskolák körzetesítése, az óvodák és az iskolák közös, 
szlovák–magyar igazgatóság alá vonása, az iskolaépületek elosztása 
szintén jelentős befolyással volt az oktatásra. 

A 89-es rendszerváltást követő időszak sem volt mentes a nem-
zetiségi oktatás ügyeibe való durva beavatkozásoktól. A kisebbségi 
érdekvédelmi szervezetek is hallatták a hangjukat, akárcsak az azt 
megelőző évtizedekben az ún. alternatív oktatás bevezetésének 
terve, vagy az OM-ben a kisebbségi főosztály leépítése ellen. A Selye 
Egyetem létrehozásával egyedül a felsőoktatásban alakultak ki ked-
vező változások. 

Reagálások a törvény előkészítésének  
időszakában
Az önkormányzatok fokozottabb intézkedéseket tettek az is-

kolák működtetésének hatékonysága érdekében, egyéb források át-
csoportosításával továbbra is igyekeznek fenntartásukat biztosítani.

A szlovákiai magyarok érdekeit képviselő pártok, szakmai és civil 
szervezetek elutasították a törvénymódosítást. Tárgyalások folytak 
az OM-ben, a téma megvitatásra került a parlamentben, valamint 
a kisebbségi kormánybiztos által vezetett bizottságban és egyéb 
fórumokon, melyek során a magyar kisebbség képviselői kérték: 

– a szlovákiai oktatási hálózat sajátosságainak figyelembe 
vételét,

– az önkormányzatok iskolafenntartói jogainak figyelembe 
vételét,

– a minimális diáklétszámok visszavonását, 
– a rendkívül alacsony fejkvóta megemelését.
Az SZMPSZ írásban tett szakmai, módosító javaslatot az oktatási 

miniszternek a normatív támogatásnak a csökkenő diákszámmal 
arányos emelésére. A tárgyalásokon megfogalmazott követeléseket 

a minimális diáklétszámok visszavonására, valamint az átlátható és 
kiszámítható normatív támogatási rendszer igazságosabbá tételére 
az OM nem vette figyelembe. 

2013 őszén az SZMPSZ kezdeményezésére oktatási fórumok 
valósultak meg Dél-Szlovákia járásaiban a kisiskolák megtartása 
érdekében. 2013. december 5-én, az oktatási törvény elfogadásának 
napján a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalába tömörült civil szerve-
zetek tiltakozó tüntetést tartottak Pozsonyban a SZNT épületénél, a 
törvénytervezet elfogadása ellen. 2014 februárjában a nagyszarvaiak 
jótékonysági rendezvényt szerveztek az iskola megmentése 
érdekében. A példának nem volt folytatása Dél-Szlovákia további 
településein. 

A törvény elfogadása Damoklész kardjaként nehezedik az ala-
csony diáklétszám miatt veszélyeztetett iskolákra, témája a köz-
beszédnek, hatással van az oktatáspolitikai történésekre. Az OM a 
miniszterváltások ellenére sem mondott le a törvény életbe lépte-
téséről. A törvényhez még mindig nem készült el a finanszírozásról 
szóló jogszabály. Oktatási szakértők valószínűsítik a törvény életbe 
léptetésének időbeli eltolódását. 

A szlovákiai magyar iskolák diáklétszámára, és ebből adódóan 
az oktatási hálózat állapotára, az OM törvényei mellett hatással 
vannak a demográfiai jelenségek is: a születések alacsony száma és 
az asszimiláció.

A felvidéki magyar iskolahálózattal  
kapcsolatos statisztikai adatok
Az 1989-es társadalmi változások nyomán változások jöttek 

létre a felvidéki magyar oktatási hálózatban is. Az előző időszak köz-
pontosításai során több kisiskola szűnt meg, így a változások iskolák 
újraindítását hozták. 1990 és 1992 között 22 alsó tagozatos és három 
teljes szervezettségű iskola működése újult meg. 1993-ban és 1994-
ben a nagykürtösi járásban 4 katolikus egyházi kisiskolát alapítottak, 
de pl. 1966-ban megszűnt a bussai alapiskola. A változások nyomon 
követése informatizált világunkban sem könnyű, ezért további cé-
lunk az összegyűjtött adathalmaz pontosítása és teljessé tétele. 

Az elérhető statisztikák mutatják az elmúlt 10 év változásait  
(1. sz. táblázat) és az alapiskolák, ill. a tanulók létszámát – a sta-
tisztikák külön kezelik a speciális iskolákat, ezért ezeket mi is külön 
tüntetjük fel (2. sz. táblázat).

1. sz. táblázat 
A magyar iskolák és diákok számának változása  
az elmúlt tíz évben

Iskolai év
Intézmények 

száma
Tanulók 
száma

 2003/4 295 37 590

2004/5 297 36 249

2005/6 291 35 317

2006/7 285 33 964

2007/8 279 32 778

2008/9 274 31 538

2009/10 272 31 228

2010/11 271 30 953

2011/12 268 30 522

2012/13 265 30 232

2013/14 263 29 715
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2. sz. táblázat 
Alapiskolák a 2013/14-es tanévben

Á
lla

m
i

M
ag

án

Eg
yh

áz
i

Ö
ss

ze
se

n

Magyar 1–4. 108 - 4 112

Magyar 1–9. 116 - 9 125

Csak magyar tannyelvű iskolák 
száma összesen 224 - 13 237

Kétnyelvű 1–4. 13 - - 13

Kétnyelvű 1–9. 13 - - 13

Magyar–szlovák (kétnyelvű) 
iskolák száma összesen 26 - -

26

Magyar nyelven oktató alapis-
kolák összesen 250 - 13 263

Alapiskolás diákok száma 
összesen 29 715

Speciális iskolák száma 26 - - 26

Speciális iskolák diáklétszáma 1320

A 2. sz. táblázatból kiolvasható, hogy az elmúlt 10 évben a ma-
gyar kisiskolák száma 32-vel, a diákok száma 7875-tel csökkent.

3. sz. táblázat  
A megszüntetett iskolák jegyzéke  
(k.i. – közös igazgatású iskola) 

2000–2004

Alsóvály, Csákány, Gomba, 
Ipolyfödémes, Magyarbél, 
Nagycsalomja egyh., Óbást 
k.i., Szárnya k.i., Vágfüzes 

2005–2012

Abara, Abaújszina, Bögellő,   
Felsőszemeréd k.i., Füss, 
Garamszentgyörgy, 
Gömörpanyit, Gútor k.i, 
Ipolypásztó, Jányok, Kelenye 
egyh., Királyfiakarcsa, 
Körtvélyes; Lekér, Medve,  
Patonyrét, Rimaszombat – 
Ferenczy István AI,  
Runya, Sőreg, Szeszta, 
Vághosszúfalu,  
Zsarnó 

2013 Détér k.i., Éberhárd 

2014 Inám, Tornaújfalu

A létrehozott iskolák jegyzéke:
Somorja–Tejfalu, 2000; 
Alsóhatár (létrejött a 2002/3-as tanévben, megszűnt a 2011/12-es 

tanévben);
Lukanénye közös igazgatású iskola, 2006;
Gúta, Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola, 2010;
Szádudvarnokméhész, Szent István Egyházi Alapiskola, 2010.
 

4. sz. táblázat 
Magyar nevelési és oktatási intézmények száma  
és diáklétszámaik járásonként (2013/14) 

Járás

Óvodák 
Alsó 

tagozatos 
iskolák

Felső 
tagozatos 

iskolák

Ebből 
egyházi 
iskolák

Speciális 
iskolák

sz
ám

a

gy
er

m
. l

ét
sz

.

sz
ám

a

di
ák

lé
ts

zá
m

sz
ám

a

di
ák

lé
ts

zá
m

sz
ám

a

di
ák

lé
ts

zá
m

sz
ám

a

di
ák

lé
ts

zá
m

Pozsony 2 80 - - 2 258 - - - -

Szenc 7 232 3 30 2 270 - - - -

Dunaszerdahely 73 2440 20 370 26 5707 2 213 6 190

Galánta 18 631 8 163 10 1589 - - 2 40

Komárom 45 1415 7 130 23 4523 3 323 4 366

Léva 25 526 4 74 12 1518 3 325 2 48

Nyitra 1 14 4 32 3 160 - - - -

Érsekújvár 37 926 7 112 12 2494 - - 2 80

Vágsellye 8 246 1 23 7 949 - - 2 6

Losonc 11 303 11 311 5 1243 - - 1 89

Nagyrőce 6 146 2 49 3 1170 - - 1 15

Rimaszombat 33 705 28 1101 7 2342 - - 2 193

Nagykürtös 11 147 3 21 5 366 2 16 - -

Kassa 2 88 - - 1 199 - - - -

Kassa vidék 9 168 4 52 3 830 1 22 1 96

Nagymihály 12 223 5 235 3 872 1 160 1 88

Rozsnyó 15 240 9 190 5 844 1 160 1 21

Tőketerebes 26 510 9 204 9 1284 - - 1 88

Összesen 341 9040 125 3097 138 26618 13 1219 26 1320

A törvényben meghatározott minimális diáklétszámok:
l az 1. évfolyamban 11, illetve 9 diák, 
l a 2–4. évfolyamban 13, illetve 11 diák, 
l az alsó tagozaton összevonható bármely 2 évfolyam, a 

két összevont évfolyamban 12, illetve 10 diák,
l az 5–9. évfolyamban 15 illetve 13 diák.

Összevont osztályok esetén, az alsó tagozaton a diákszám nem 
lehet 24-nél, illetve 20-nál kisebb. kisebb (2x12=24, illetve 2x10=20 
diák).

Az osztályokra meghatározott diáklétszámok vizsgálatát az alsó, 
illetve a felső tagozat diáklétszámainak vizsgálatára egyszerűsítettük 
le, tehát a diákok évfolyamonkénti optimális eloszlásával számol-
tunk.    

Évfolyamonként külön osztályok esetén a diákszám nem lehet 
kisebb 50-nél, illetve 42-nél. 42-nél (11+3x13=50 diák, illetve 
9+3x11=42 diák).

A felső tagozaton az osztályba nem vonhatók össze a különböző 
évfolyamok diákjai. 

A felső tagozaton a diákszám nem lehet 75-nél, illetve 65-nél 
kisebb (5x15=75 diák, illetve 5x13=65 diák). 

Összehasonlításul: Romániában legalább 5 diáknak kell lennie 
egy összevont csoportban. 

Csehországban nincs megszabva a határ. Csehországban Szlová-
kiához hasonlóan fejkvóta alapján adják az iskoláknak a támogatást, 
azonban ott a fejkvóta értéke jelentősen magasabb a szlovákiainál. 
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A támogatási rendszert úgy alakították ki, hogy a fejkvóta összege a 
csökkenő diákszámmal arányosan növekszik a legalacsonyabb diák-
létszámokig. A minimális diáklétszámot törvényileg nem határozták 
meg. A település fenntartója dönti el, hogy alacsony diáklétszám 
esetén a megszabott fejkvótából vállalja-e az iskola fenntartását.  

A normatív támogatási rendszer jellegzetességei  
A jelenleg érvényben levő normatív támogatási rendszer át-

látható és kiszámítható, a fejkvóta mértéke azonban alacsony. A 
250 diákszámnál nagyobb iskolák számára a fejkvóta megfelelő, de 
a 250 és a 150 diáklétszám között kompenzációs együtthatókat 
vezettek be, így növelve a fejkvóta mértékét, mely 150 diáknál elérte 
az fejkvóta 1,5-szeresét. Kisebb létszámú iskoláknál is ezt az együtt-
hatót használták, azonban az alacsonyabb diákszám esetén az így 
kapott támogatás már nem jelent elégséges forrást az egy diákra eső 
költségterhek fedezésére és az iskola a működtetésére. Ezért vezette 
be az OM a megegyezéses eljárás keretében igényelhető pótlólagos 
támogatást, melynek odaítéléséről az oktatási miniszter által kijelölt 
bizottság dönt. 

Mivel erős helyi közösségi szándék és igény mutatkozik a kistele-
pülések iskoláinak megtartására, az SZMPSZ kidolgozta a kisiskolák 
életben tartásához szükséges kompenzációs javaslatot, mely a 150-
nél kisebb iskolák számára is esélyt adna a megmaradásra. Beve-
zetésével csökkenne a megegyezéses eljárások alapján igényelhető 
pótlólagos támogatási kérelmek száma, az így felszabaduló keret 
pedig alapul szolgálna a kisiskolák fejkvótájának emelésére. Az ok-
tatási miniszter a javaslatot nem vette figyelembe, hanem utasítást 
adott a kombinált fejkvóta és osztályalapú támogatási rendszer 
kidolgozására, melyre azonban a mai napig nem került sor.    

Ha a törvény minimális diáklétszámokra vonatkozó hatásával 
számolunk, akkor a 263 magyar iskolát az 5. táblázatban feltün-
tetett mértékben érintené a törvény. (Mivel az osztálylétszámok 
évfolyamonkénti optimális eloszlásával számoltunk, ebből adódóan 
a veszélyeztetett tagozatok számára vonatkozó következtetések 
minimalizációját kaptuk eredményül. Ez azt jelenti, hogy a valóságos 
diáklétszámok esetén a veszélyeztetett iskolák száma a kiszámított 
értékeknél csak több lehet.)  

A diáklétszám alapján 76 kisiskola és 11 teljes szervezettségű 
iskola alsó tagozata, illetve 38 iskola felső tagozata nem teljesíti a 
minimális létszámokra vonatkozó törvényi előírásokat.  

A 76 kisiskola közül két kisiskola (Inám és Tornaújfalu) a 
2013/2014-es tanév végén megszűnt.

A 45 teljes szervezettségű iskola közül, ahol a felső tagozaton 
kisebb a diáklétszám a törvényben előírtnál, 7 iskolában összevont 
évfolyamokkal oldják meg az oktatást (Csáb, Lukanénye, Ipolyvarbó, 
Baka, Izsa, Kéty (egyházi) és Gúta (egyházi).  

A 263 iskolából az alacsony diákszám miatt a törvény értelmében 
76+38+7 = 121 iskolát fenyeget a bezárás, mivel az alsó tagozaton 
nincs meg a 2-2 összevont osztályra elegendő diáklétszám, illetve a 
felső tagozaton a törvényben megszabottnál kisebb a diáklétszám, 
sőt 7 iskola felső tagozatán összevont osztályokban folyik az oktatás.  

További 70 kisiskolában vagy a teljes szervezettségű iskolák alsó 
tagozatán összevont osztályokban folyik az oktatás. A 263 isko-
lából összesen 191 iskolát érint negatívan a törvény. A diáklétszá-
mokra vonatkozó törvényi előírásokat csupán 72 iskola teljesítette a 
2013/14-es tanévben.

5. sz. táblázat
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Az 1–4-es iskolában 20-
nál, ill. 24-nél kevesebb 
diák tanul

15 57 4 76

Az iskola alsó tagozatán 
20-nál, ill. 24-nél 
kevesebb diák tanul

7 2 2 11

Az alsó tagozaton 42-
nél, ill. 50-nél kevesebb 
diák tanul

25 45 0 70

A felső tagozaton 65-
nél, ill. 75-nél kevesebb 
diák tanul

24+2 12+3 2+2 38+7= 45

A felső tagozaton nincs 
minden évfolyamban 
osztály

2 3 2 7

Az iskolák száma 118 132 13 263

Pék László
Folytatás a következő számban.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Pázmány Péter Alapítvány pályázatot hirdet az óvodák és alapiskolák mellett működő Szlovákiai Magyar Szülők Szö-
vetsége Alapszervezetei és hivatalosan bejegyzett civilszervezetek (csak a 4. témakörben pályázhatnak) részére a következő 
témakörökben:

1. Az óvodák és alapiskolák regionális sportversenyeinek megrendezése. 
2. Az óvodák és alapiskolák diákrendezvényeinek megrendezése.   
3. „Ezért jó a mi óvodánk és iskolánk” a szülő, diák és gyermek szemével – az oktatási intézményt népsze-

rűsítő kiadvány.
4. Óvodáskor előtti foglalkozások a szülők és gyermekek részére.

Megpályázható összeg maximum 400 €. A pályázatok leadási határideje 2015. 03. 20.
További információ a www.nppa.sk honlapon található.
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  Iskolánk tantermeiben már több mint 
40 éve, 1972 óta folyik a jövendőbeli szak-
emberek – ácsok, kőművesek, asztalosok, 
szobafestők, bádogosok, épületlakatosok, 
gáz-, víz- és központifűtés-szerelők, pad-
lóburkolók – magyar nyelvű képzése. Is-
kolánk élén 1991 óta Homoly Éva mérnök 
áll, aki megőrizte az iskola azon irányelvét, 
hogy a folyamatosan megjelenő divat-
szakmák ellenére falai között kizárólag 
építészeti szakmákat oktassunk. 2007-től, 
az iskola-összevonások következtében 
azonban virágkötőket is képzünk.

A négy épületből álló komplexum a 
Szabó Gyula utcában, csodálatos, szana-
tóriuminak is beillő környezetben helyez-
kedik el.

Intézményünk elsőrendű célja, hogy jó 
légkörben, családias környezetben, kép-
zett tanárokkal és szakoktatókkal hatékony 
és színvonalas oktatást biztosítsunk diák-
jaink számára, akik ezáltal értékálló, biztos 
tudásra, szakmai felkészültségre és kellő 
erkölcsi tartásra tehetnek szert. Iskolánk 
falai között magyar identitású európai pol-
gárokat szeretnénk nevelni, akik képesek 
az általános emberi értékek megőrzésére, 
és rugalmasan tudnak alkalmazkodni a 
világ kihívásaihoz.

Arra törekszünk, hogy a szakmai és 
elméleti képzés között megtaláljuk a 
helyes arányt, hogy tanulóink sikerrel 
jussanak be felsőoktatási intézményekbe, 
és megállják a helyüket technikusi, vala-
mint szakmunkás munkakörben is. Ennek 
eléréséhez saját szaktantermek és műhe-
lyek állnak rendelkezésünkre. Új nyelvi 
laboratóriumunkban németül és angolul 
is tanulhatnak a fiatalok. Az iskolai komp-
lexum részét képezi még a kollégium, az 
iskolai étkezde, tornaterem, edzőterem, te-
niszpálya és sportpálya, valamint az iskolai 
könyvtár is.

Iskolánk épületein nem látszik az idő 
múlása: állandóan újítunk, bővítünk. A gya-
korlati munka keretében a tanulók maguk 
tatarozzák, építik, szépítik az alma matert.

Tanulmányi szakok
Az iskola stabil képzési szerkezettel 

rendelkezik. A hároméves képzést 1994-
től érettségivel végződő, kétéves szakosító 
tagozattal bővítettük, a 2014/15-ös tan-
évben pedig elindítottunk két új, négy-
éves, érettségivel végződő szakot. Végzős 
növendékeink között a jó szakmunká-
sokon kívül vannak főiskolát és egyetemet 
végzettek is.

Építészeti Szakközépiskola, 
Dunaszerdahely

Az érdeklődők jelenleg a következő 
szakmákat sajátíthatják el:

Szakmunkás vizsgával végződő 
szakok – időtartam 3 év: asztalos; kő-
műves; ács; festő; padlóburkoló; épület-
bádogos, víz-, gáz-, központifűtés-szerelő; 
virágkötő, berendező.

A szakmunkás-bizonyítvány megszer-
zése után az építészeti szakot végzettek 
folytathatják tanulmányaikat a felépít-
ményi tagozaton, és építésztechnikusi 
képesítést szerezhetnek.

Érettségivel végződő szakok: építé-
szet (felépítményi szak, időtartama 2 év); 4 
év tanulmányi idő után érettségizhetnek a 
kertész, virágkötő és dekoratőr szak, vala-
mint a műszaki líceum tanulói.

Napjaink oly gyakran használt kifeje-
zései, mint az innováció, kreativitás, vagy 
immár a duális képzés fogalmai az oktatás 
minden területén szinte mindennapossá 
váltak.

Az elmélet síkján. De működik-e a gya-
korlatban?

Erre tett és tesz kísérletet az új tanévtől 
a frissen megnyílt és akkreditált négyéves 
tanulmányi szak, a műszaki líceum. Diák-
jaink megismerkedhetnek a számítógépes 
tervezés alapjaival, olyan ismert, és a szak-
mában elvárt rajzolóprogramok, mint 
pl. az Autocad program elsajátításával, 
a későbbiek folyamán pedig a nagyon is 
progresszív és egyre aktuálisabb három-
dimenziós látványtervek elkészítésével, 
amelyek segítségével szinte „életre kelnek” 
a megtervezett épületek és azok környe-
zete is. Természetesen, ebben a többpó-
lusú folyamatban a felkészült tanári gárda 
mellett a legfontosabb „építőelem” a  moti-
vált légkörben dolgozó diák – a jövő nem-
zedékének szakembere. Intézményünk 
mindenkori mottója is ezt célozza meg: „az 
igazán sikeres emberek azt mondják, hogy 
csak akkor érhetünk el szakterületünkön 
kiemelkedőt, ha azt a mindennapokban is 
örömmel végezzük“.

A műszaki líceum 3918 M négyéves, 
érettségivel végződő tanulmányi szakot 
azon diákok számára indítottuk el, akik 
érdeklődnek a természettudományok, a 
műszaki, építészeti és közgazdasági tudo-
mányok iránt.

A négyéves tanulmányi program el-
sősorban a szaktárgyi – építészeti és mű-
szaki tantárgyakra, valamint a megfelelő 
szakismeretek elsajátítására épül, amely 
természetesen, az általános műveltséget 
nyújtó és sikeres érettségi vizsgákhoz el-

engedhetetlen tantárgyakkal egészül ki. A 
szakismeretek elsajátítására elsősorban az 
építészeti és műszaki tantárgyak, valamint 
a közgazdaságtan és az informatika szol-
gálnak. Az általános műveltségű tantár-
gyak közül a tanulmányi program szerves 
részét alkotják a fizika, a matematika, 
a szlovák és a magyar nyelv, valamint az 
idegen nyelvek (angol, német). Az alapok 
elsajátítása az első évfolyamban valósul 
meg. A következő három évfolyamban a 
tanterv lehetővé teszi, hogy a diákok kellő 
mértékben megismerhessék az európai 
normáknak és a legújabb irányzatoknak 
megfelelő technológiákat, tervezői pro-
jekteket, műszaki rajzokat, a környezet-
kímélő és az újrahasznosítható anyagok 
felhasználását és átültetését az építőipari 
gyakorlatba.

A műszaki líceum végzősei az érett-
ségi vizsgán kívül teljes, szakosított kö-
zépiskolai végzettséget szereznek, amely 
kellőképpen felkészíti őket az építészeti 
és műszaki egyetemi tanulmányok elkez-
déséhez. A kor gyakorlatias elvárásainak 
megfelelően ez a szakirányzat olyan 
korszerű alapismereteket, tudásanyagot 
közvetít és képességeket fejleszt, amelyek 
lehetőséget teremtenek a további főiskolai 
vagy egyetemi tanulmányok folytatásához 
az egyes hazai, vagy akár külföldi műszaki 
és építészeti szakterületek szakjain.

A négyéves, érettségi vizsgával vala-
mint szakmai záróvizsgával végződő ker-
tész, virágkötő és dekoratőr 4211M17-es 
számú tanulmányi szakot azon diákok – 
lányok és fiúk – számára indítottuk, akik 
érdeklődnek a virágkötészet, a florisztika, a 
kertépítészet, valamint látványtervezési és 
dekorációs munkák, illetve az ebben nyújt-
ható szolgáltatások iránt.
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A tanulmányi program az általános 
műveltséget nyújtó tantárgyak közül az 
idegen nyelvek (angol, német), a biológia 
és a kémia oktatására épül. A szakismeretek 
elsajátítására a közgazdaságtan, a virágter-
mesztés és dísznövénykertészet, valamint 
az informatika szolgálnak. A négyéves 
tanulmányi program tanterve alapján a 
diákok megismerkednek a kertépítés és a 
dísznövénykertészet alapjaival és módsze-
reivel, az esküvői, az ünnepi, a kegyeleti 
virágdíszek és látványtervek elkészítésével, 
a belső és külső terek tartós és alkalmi 
növénydíszítésének megoldásaival, a vi-
rágdíszek elszállításának, fenntartásának 
és ápolásának módjaival és technikáival, 
valamint az árkalkulációk elkészítésének 
elveivel és menetével.

Egyéb tevékenységeink
Több külföldi iskolával működünk 

együtt. Testvériskoláink a Sághy Mihály 
Szakképző Iskola, Középiskola és Kollé-
gium Csongrádból, valamint az Építőipari, 
Faipari Szakképző Iskola és Kollégium Ka-
posvárról. Baráti iskoláink: a Medgyaszay 
István Szakképző Iskola Veszprémből, 
a Paksi I. István Szakképző Iskola, a Kós 
Károly Építőipari Szakközépiskola és 
Szakiskola Miskolcról, valamint a Kovács 
Margit  Iparművészeti Szakközépiskola és 
Szakiskola Győrből. Velük a Határtalanul 
pályázat keretében ismerkedtünk meg. 
A pályázat célja, hogy minden magyaror-
szági közoktatásban tanuló diák jusson el 
egyszer a külhoni magyarlakta területekre 
az állam támogatásával. A testvériskolák 
küldöttségét rendszeresen fogadjuk, és mi 
is rendszeresen megfordulunk náluk.

Az iskola vezetőségének egyik meg-
határozó törekvése, hogy lépést tartson 
az egyes szakmák legújabb áramlataival, 
ezért is veszünk részt egy-egy csoporttal a 
legkülönfélébb szakmai rendezvényeken, 
kiállításokon, megméretéseken itthon és 
külföldön egyaránt. Rendszeresen járunk 
szakkiállításokra Pozsonyba, Nyitrára, Bu-
dapestre, Bécsbe, Salzburgba, Brünnbe. A 
fiatalok, szakmájuktól függően ingyenes 
külföldi képzésen is részt vehetnek, de 
hivatásukat akár magánvállalkozóknál is 
gyakorolhatják. 

2007-ben iskolánk fogadóintéz-
ményként vett részt a Leonardo da Vinci 
programban, amely az Európai Bizottság 
szakképzési együttműködési programja. 
A Leonardo program (különösen a fiatalok 
esetében) a szakismeret fejlesztését, a 
folyamatos tanulást, a vállalkozói szellem 
ösztönzését, az innovációt és a nyelvta-
nulást helyezi előtérbe. Támogatja a szak-
képzés minden szintjének fejlesztését.

A Franciaországból érkezett szakkö-
zépiskolások és a szakképzésben járatos 
kollégák fogadása kiváló lehetőséget 

nyújtott más munkakultúra, szakmai háttér 
megismerésére. A csereprogramnak kö-
szönhetően 2008 októberében, a francia 
köztársasági elnök meghívására iskolánk 
10 legjobb diákja Párizsba utazhatott az 1. 
Európa Uniós Szakmunkás – Találkozóra.

A jó szakma felér egy diplomával – 
tartja a mondás. Ennek jegyében került 
sor az első nemzetközi verseny megrende-
zésére iskolánkban, 2010 novemberében 
Mit tudok a gyakorlatban? címmel, első-
sorban az építészeti szakmát tanuló diákok 
számára, határon innen és túl. A versenyt 
azzal a céllal indítottuk el, hogy kedvet 
csináljunk a kétkezi munkához, és ennek a 
jövőben is lesz folytatása.

Kollégium
Intézményünk mellett 1973 óta 80 fé-

rőhelyes kollégium is üzemel. A kollégium 
épülete az iskola udvarában található. A 
környezet nagyon kellemes; bár közel van 
a városközpont, a város zaja mégis elkerüli.

A diákok létszáma iskolaévenként 
50–60 között mozog. A kollégium kapui 
más iskolák diákjai számára is nyitva állnak. 
Jelenleg 6 dunaszerdahelyi középiskola 
diákjai laknak nálunk. A jelentkezőket 3 
férőhelyes szobákban tudjuk elszállásolni. 
Étkezési lehetőséget az iskolai étkezdében 
biztosítunk számukra.

A diákok felügyeletét 3 szakképzett 
nevelőnő biztosítja, akik naponta azon 
munkálkodnak, hogy a kollégium több le-
gyen, mint szimpla alvóhely: emlékezetes 
rendezvények, programok színtere, évtize-
dekre szóló barátságok és párkapcsolatok 
születésének helyszíne.  

Nevelőmunkánk során együttműkö-
dünk a családokkal. Lehetőséget adunk a 
kreativitás kibontakoztatására, felkeltjük 
az érdeklődést a tartalmas és igényes 

szórakozás iránt. A bennlakók számára a 
szabadidős tevékenységek egész sorát kí-
náljuk fel.

A kollégiumi élet házirend szerint zajlik. 
Alakításában aktívan részt vesz a diákön-
kormányzat. Meghatározott időben tör-
ténik az ébresztő, a kimenők, a tanórákra 
való felkészülés és az érdektevékenység. 
A foglalkozásokon való részvétel önkéntes 
alapon történik.

A kollégiumi felvételi bizottság egy 
tanévre veszi fel a diákokat. A kérelmek el-
bírálásánál figyelembe vesszük a szociális 
rászorultságot.

Utószó
Világszerte egyre égetőbb probléma 

a szakmunkáshiány. Manapság kevés a 
jó, szakképzett építőipari munkaerő – az 
építőipari vállalkozások, az építőanyag-
gyártó és forgalmazó cégek, de még a 
szakképző intézmények vezetői is egyet-
értenek ebben. Ácsokból, bádogosokból 
és vízvezeték-szerelőkből különösen 
kevés áll a munkaadók rendelkezésére. A 
rendszerváltással megszűnt a szakképzés 
korábbi rendszere, a tanulók ma főként 
egyéni vállalkozóknál sajátítják el a szakma 
csínját-bínját. A szakemberhiánynak oka 
az is, hogy a kétkezi munkát nem szívesen 
választják a fiatalok, sok szülő még mindig 
a diplomában látja a stabil egzisztencia 
megalapozását. A munkaerőpiac pedig 
kőművesekért, ács-állványozókért és asz-
talosokért kiált. 

Mi hiányszakmákat oktatunk, ezekre 
várjuk a fiatalokat!

Varga Katalin, Lang László, Zsemlye Éva  
Az iskola honlapja: www.sosstavds.sk  

FACEBOOK: Építészeti Szakközépiskola 
(Dunaszerdahely)
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A kiemelkedően jó iskola nagyszerű belépő a nagybetűs életbe. 
Minden pedagógus tisztában van azzal, hogy az  iskola van a 
diákért, nem a diák az iskoláért. A személyiségfejlesztő iskolában 
a tanuló nemcsak a szakmai, illetve továbbtanulási kihívásokra 
készülhet fel, hanem az iskola az életterévé is válik. Részese lesz az 
iskolateremtés, az iskolaműködtetés folyamatának.

Büszkén állítjuk, hogy Nagymegyeren a kereskedelmi aka-
démia és a regionális idegenforgalmi menedzsment diákjai ilyen 
iskolába járnak.

Jelmondatunk: Szakmailag elismert, kiváló tanárok segít-
ségével olyan szakembereket képezni, akik nemcsak a szakmai, 
hanem a magánélet kihívásaira is fel vannak készítve, könnyedén 
veszik az akadályokat a főiskolai tanulmányaik során.

Jövőképünk: továbbra is erős, versenyképes iskolának maradni, 
és továbbra is előkelő helyen szerepelni a régió iskoláinak színes 
palettáján.

Fontos számunkra, hogy ápoljuk és továbbvigyük iskolánk 
hagyományait. Erősségünk a szaktantárgyak és a választható 
tantárgyak palettája, az idegen nyelvek, valamint a szlovák nyelv 
magas szintű oktatása; az informatika előtérbe helyezése, melynek 
oktatása lehetőséget ad az ECDL nemzetközi oktatóprogram ke-
retében az Európai Számítógép-használói Jogosítvány megszerzé-
sére, az iskola saját vizsgaközpontjában.

Iskolánk múltja és jelene
A ma már két önálló jogi státusszal rendelkező iskola, a 

Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Gimnázium és a Kereskedelmi 
Akadémia „egy tőnek két hajtása”. Az 1957-ben alapított gimná-
zium volt a kezdet, majd 1978-tól indult a szakiskola. Kezdetben 
a két iskolatípus közös intézményként dolgozott, majd 1991-ben 
gazdaságilag szétválasztották. Azóta két önálló költségvetéssel, 
és a hozzá kapcsolódó, nem egyszerű, külön-külön futó gazda-

s ág i  fe l ad atok ka l 
dolgozik az iskola. Az 
iskolavezetés, a tanári és 
kollégiumi nevelőtestület, az 
órarend azonban közös. A napi tevékenységben nincs határvonal 
a két iskola között.

A Kereskedelmi Akadémia a Nagymegyeri Közgazdasági 
Középiskola utódja. A szakiskolát 1978-ban alapította az akkori 
Nyugat-szlovákiai Kerületi Hivatal, évfolyamonként három ma-
gyar és egy szlovák tanítási nyelvű osztállyal. Az 1991-ben be-
következő vezetőváltás után új tantervekkel, új koncepcióval és 
új névvel folytatódott az iskolai oktató-nevelő munka. Az iskola 
4, ill. 2 éves képzést biztosít szakérettségivel. A képzés ideje alatt 
a tanulóknak alkalmuk van a kötelező tantárgyakon kívül a vá-
lasztható tantárgyak listájáról választani. Örvendetes tény, hogy 
az iskola növendékei sikeresek a munkaerőpiacon: a regionális 
munkaerőpiacon a leglátványosabb az irántuk való érdeklődés. 
Egyre több tanuló dönt a továbbtanulás mellett, nagyon sikeresek 
a főiskolai, egyetemi felvételi vizsgákon.

A 2014/2015-ös tanévben 18 osztályban 333 tanulónk van, 
a kollégiumban 62 tanuló lakik. A Kereskedelmi Akadémia és a 
Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Gimnázium 39 tagú tanári és 4 
tagú kollégiumi nevelőtestülete, valamint minden nem pedagógus 
alkalmazottja együttesen szolgálja a két iskolatípus érdekeit.

A két iskolatípusnak közös pedagógiai programja van, ezáltal 
közösek a pedagógiai munka tervezésének, pályázatok írásának 
kérdései. Az első sikeres pályázatunk (1996-ban) a Nyitott Tár-
sadalom Alapítványhoz kötődik. Ez nyitotta meg az utat az in-
formációs és kommunikációs technikáknak az oktatásba való 
beépítésére. Sikeresen pályáztuk meg az INFOVEK programot, 
amelynek a kezdetektől fogva kedvezményezettjei vagyunk. 

Szeretnénk, ha az ember 
nemcsak művelt,  
hanem jó is lenne 

n Az iskola épülete
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Többször is sikeresen pályáztunk az Illés Közalapítványnál 
(Multimédia az oktatásban), az Apáczai Közalapítványnál (Tan-
iroda létrehozása), Nagymegyer és Vidéke Polgári Társulásnál 
(Álmok álmodói – világraszóló magyarok), ill. a Szlovákiai Drog-
ellenes Alapnál. Sikeresek voltunk az INFOVEK program által 
meghirdetett Nyitott iskola alprogramban, az Apáczai Közala-
pítvány pedig támogatta a tanirodánk bővítésére megírt progra-
munkat.

2000 februárjától tanulóink saját, akkreditált vizsgaköz-
pontban szerezhetik meg az Európai Számítógép-használói Jogo-
sítványt (ECDL).

A 2003/2004-es tanévben teszteltük az új képzési progra-
munkat, amelyre a Phare CBC program által EU-s támogatást 
nyertünk. Az eddigi legnagyobb, időtartamát tekintve a leghosz-
szabb, a kitűzött célok szemszögéből pedig a legterjedelmesebb 
projektünk az a hároméves Nemzetközi Matematikai Projekt 
(International Mathematical Project) volt, amelyet a Socrates 
programban valósítottunk meg. Partnereink voltak: Sir William 
Robertson High School, Grantham College (Anglia), Vocational 
Academy Győr (Magyarország). Ennek a programnak köszön-
hetően bekapcsolódtunk a „Vállalkozási menedzsment“ oktatási 
programba, és általa tíz diákunk vehetett részt Angliában egy 
négyhónapos tanfolyamon, melynek sikeres elvégzése után nem-
zetközi tanúsítványt kaptak.

A Tudás bolygója elnevezésű programban már harmadszor 
veszünk részt, mivel 2011-ben (a Nagyszombati kerületből egye-
düli iskolaként) belépést nyertünk a Mintaiskolák elnevezésű 
szlovákiai hálózatba. Évek óta bekapcsolódunk az idegen nyelvi 
kompetenciák intenzív fejlesztésének “English in Action Week“ és 
„Aktive deutsche Woche“ programjába. A 2012/2013-as tanévben 
bekapcsolódtunk a Zöld iskola nemzetközi projektbe, mely az 
Eco-School világhálózat része. A Zöld iskola cím viselésében 
azok az iskolák részesülhetnek, amelyek kiemelkedő színvonalon 
képviselik a környezeti nevelés és fenntarthatóság értékeit. 2013 
júniusában iskolánk megkapta az Úton a Zöld iskolához oklevelet, 
2014-ben pedig kivívta az Eco-Schools nemzetközi zászló kitű-
zésével járó, megtisztelő Zöld iskola elnevezést. A Nagyszombati 
Kerület Önkormányzata által meghirdetett „A 2013-as év öko-
lógiai tette” elnevezésű versenyen iskolánk a második helyezést 
szerezte meg.

A 2013/2014-es tanévben sikeresen pályáztunk a Comenius 
iskolai együttműködések programba. Ennek köszönhetően két 
éven keresztül Az utca művészete összeköti Európát (“Street Art 
Bridges Europe) elnevezésű projektben együtt dolgozhatunk hét 
másik intézménnyel a következő országokból: Franciaország, 
Spanyolország, Németország, Lengyelország, Szlovénia, Görög-
ország és Olaszország. A projekt elsődleges célja, hogy diákjaink 
a művészeten keresztül lehetőséget kapjanak érzéseik kifejezésére, 
ill. megismerjék Európa multikulturális mivoltát.

A 2013/2014-as tanévben bekapcsolódtunk a BEE programba. 
Az elnevezés hathetes intenzív angol nyelvű tanfolyamot takar, 
mely során az idegen nyelvi lektor a tanítás interaktív formáit 
választotta a társalgás elmélyítésére, illetve a nyelvi akadályok 
leküzdésére.

A 2014/2015-ös tanévben az Orange Alapítvány által meg-
hirdetett Ne válj a világháló áldozatává c. program jelent kihívást 
számunkra.

A diákcégekben való foglalkozás egy lehetőség a diák szá-
mára, hogy összekösse elméleti tudását a gyakorlattal. Ehhez 
segítséget nyújt az osztrák, szállítmányozással foglalkozó LKW 
Walter vállalat, mely esélyt ad szakmai gyakorlatra és munka-

vállalásra egyaránt. A regionális idegenforgalmi menedzsment 
szakon tanulók pedig a környező, valamint külföldi szállodákban 
és panziókban tölthetik szakmai gyakorlatukat. További kihívás 
számunkra az idegen nyelvű szakterminológia használatának 
összekapcsolása az élő nyelvvel a vállalatokban, szállodákban 
vagy az idegenforgalomban várható élethelyzetekkel. Tanirodáink 
sikeresen szerepelnek a hazai és nemzetközi versenyeken. Legte-
hetségesebb diákjaink az „Ifjú könyvelő” országos versenyen évről 
évre az élmezőnyében helyezkednek el.

Hosszú távú szakmai és baráti kapcsolat köti össze intézmé-
nyünket a győri Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szak-
középiskolával.

Örvendetes tény, hogy a munkáltatók körében 2014-ben vég-
zett felmérés alapján a régió TOP10 szakközépiskolái között az 
előkelő második helyen vagyunk.

Az iskola eredményei sokféle módon mérhetők, elemezhetők. 
A diákok tanulmányi eredményei, a versenyeredmények, az érett-
ségizett növendékek sikeres egyetemi felvételije és a diplomát 
szerzett növendékek száma által. A száraz statisztikai számok 
„magas” értékeket mutatnak. A számokon túl azonban van egy 
sokkal fontosabb, számokkal nehezen mérhető mutató: itthon és 
a világ különböző pontjain, ha szerény lánggal is, de világítanak 
iskolánk volt növendékei. S ha egy időre valamely növendéknek 
netán munkanélküliséggel kellene szembenéznie, a megszerzett 
tudás, a megtanult szakma segíti őt a napi ügyintézések értő és 
sikeres lebonyolításában.

Mindennapjaink, iskolánk sokrétű tevékenysége képekben és 
naprakész információkkal követhető az iskola honlapján (www.
oagvm.sk) a Hírfolyamban.

Horváth Erzsébet igazgatónő

n Diákcégek házi versenye

n Zöld iskola
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Leleszen az oktatás hosszú időre 
nyúlik vissza. A háború előtt és után 
a helyi kastélyban kapott helyet az 
óvoda, az iskola és a napközi otthon is. 
Sajnos, nem lehet elég pontos képet 
festeni az intézmény múltjáról, mivel 
a krónikák kevés adatot őriztek meg. 
Pontos adatok csupán az 1962-es évtől 
találhatók.

Az 1962/1963-as tanévben 198 
tanulóval működött a Kilencéves 
Alapiskola. Egy év múlva már közös 
igazgatású, magyar–szlovák iskola, 123 
tanulóval. Ide jártak a környező falvak 
gyerekei, főleg Bacskából és Pólyánból. 
Néhány évig tartott ezt az állapot, amíg 
1969-ben külön vált és megalakult 
az önálló Kilencéves Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskola, Kosztyu Bertalan ve-

Számvetés a Latorca partjáról
A Leleszi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 

múltja és jelene

zetésével. Ebben az esztendőben a di-
ákok lélekszáma 199 volt. Az ezt követő 
években az itt tanuló diákok száma 
meghaladta a 200 főt, mígnem az is-
kola 1976-ban újból közös igazgatás 
alá került. Ettől az évtől Novák Milan 
igazgatta az intézményt. Nem titok, 
hogy ez volt az utolsó esztendő, amikor 
a magyar diákok létszáma oly magas 
volt. Ez az év vízválasztónak számít, 
hiszen ekkor csappan meg feltűnően a 
magyar osztályokba beíratott tanulók 
lélekszáma. Mindössze 5 év kellett 
ahhoz, hogy csaknem 100 fővel csök-
kenjen a magyar iskolások száma. A kö-
zeli faluban, Bolyban ugyanis felépült 
az új iskola, vagyis a pólyáni gyerekek 
átléptek, és nem tagadható, hogy ettől 
az évtől a jól képzett pedagógusok is 
kezdték elhagyni a leleszi iskolát. Az 

1983/1984-es tanévben a felső tago-
zaton már csak két összevont osztály 
működött. A következő tanév Kocsis 
Géza igazgatóságával kezdődött. Felső 
magyar tagozat ekkor már nincs. Az 
alsó tagozat egyetlen osztályba tö-
mörül, 23 gyerek látogatja.

1990-ben Katarína Kuliková veze-
tése alatt ismét két összevont magyar 
osztály alakul. Egy év múlva megnyílik 
még egy osztály. Két pavilonban fo-
lyik a tanítás, külön van a magyar és a 
szlovák.

1992-ben az alapiskola új épületet 
kapott. Ekkor már csak két összevont 
magyar osztály létezik, 28 tanulóval. 
1993-ban nyílik először kisegítő magyar 
osztály. Az 1995/1996-os tanév meg-
lehetősen sok magyar diákot tömörít, 
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ismét külön osztályok vannak az alsó 
tagozaton, 74 gyerekkel. Ez az áldott 
állapot azonban nem tart sokáig, mivel 
erőfeszítés híján évről évre fokozatosan 
épülnek le az osztályok. Mára csupán 
két magyar osztály létezik. Az egyik 
az alsó tagozat, 17 tanulóval, a másik 
pedig egy speciális osztály a felső tago-
zaton, 12 diákkal. 

2003-tól Judita Nagyová áll a 
szlovák–magyar közös igazgatású is-
kola élén. 

A magyar tagozaton működő két 
osztály a nehézségek ellenére igyekszik 
megtartani pozícióját. Bekapcsolódik 
minden olyan tevékenységbe, amibe 
a körülményei engedik. A szlovák 
tagozattal közösen ünnepel kará-
csonykor, anyák napján és farsangkor 
is. Nagy népszerűségnek örvend a 
mesedélután, amelyen előszeretettel 
szerepelnek diákjaink, hiszen a drama-
tizálás, a játék közel áll hozzájuk. Ter-
mészetesen megemlékezünk nemzeti 
ünnepünkről is március 15-én. Évente 
sor kerül egy iskolai kirándulásra, ame-
lyen az iskola jó magaviseletű diákjai 
vehetnek részt. Ezen az eseményen 
szintén együtt szereznek új élményeket 
a magyar és a szlovák tagozatosok. 

Napjainkban a helyzet elkeserítő, 
hiszen tagozatunkat szinte csakis szo-
ciálisan hátrányos családok gyerekei 
látogatják. Így nem meglepő, hogy a 
rendezett családok más intézményt vá-
lasztanak csemetéjüknek, amikor isko-
laválasztásra kerül sor. A 2015/2016-os 
tanévben előreláthatólag mindössze 
2 család gyermekei fogják látogatni a 
magyar első osztályt.

Nem tagadható az sem, hogy az 
előző rendszer mindent megtett annak 
érdekében, hogy elaltassa az embe-
rekben a nemzeti hovatartozás tudatát, 
ennek eredményeképpen települé-
sünkön a szlovák tannyelvű intézmény 
maradt életben. 

Amit az előző rendszer lerombolt, 
nekünk kell felépítenünk. Tudatosíta-
nunk kell, hogy gyökerek nélkül nin-
csenek szárnyak. 

Minden pedagógus felelős a követ-
kező generációért, ezért nem mindegy, 
milyen erkölcsi értékeket hordoz ma-
gában az, aki tanítói pályára lép. Szent-
györgyi Albert szavaival: „olyan lesz a 
jövő, mint amilyen a ma iskolája”. 

Diószegi Alica
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Franz Josef Strauss, a bajor keresztény-
szocialista unió elnöke, nyugatnémet 

pénzügyminiszter korában egy alkalommal 
feltette a szónoki kérdést: „Ha a győztesek 
kölcsönökért állnak sorban a veszteseknél, 
akkor valójában ki nyerte meg a második 
világháborút?” Ennél sokkal fontosabb és 
tanulságosabb, hogy miként kerülhetett 
sor a tönkrebombázott országban, törté-
nelmi mércével egy szemvillanás alatt, a 
német gazdasági csodára?  Közgazdászok 
és politikai elemzők egyaránt Csehszlo-
vákia „javára” írják ennek megalapozását: 
a csaknem négymillió elüldözött német 
döntő többsége magasan képzett szak-
munkás, szorgos ipari dolgozó, a földhöz 
tökéletesen értő parasztember, művelt 
középosztálybeli és értelmiségi volt, akik 
minden ország gazdagságának az alapját 
képezik. Ennek az ára viszont a csehországi 
németség csaknem teljes felszámolása volt.

Az, hogy nemzettestünk valamivel 
jobban járt, a postdami konferenciának kö-
szönhető: a győztes hatalmak nem ismerték 
el a magyarság kollektív bűnösségét, így 
nem lehetett egyszerűen – ahogyan Joszif 
Visszarionovics Sztálin cinikusan megfo-
galmazta a kisebbségi gondok megoldását 
– vagonok kérdéseként kezelni bennünket. 
Ennek megfelelően maradt a kényszerrel 
végrehajtott lakosságcsere, és a Csehor-
szági deportáció. Csakhogy ez nem váltotta 
be a hozzá fűzött reményeket, még így is 
félmillió magyar maradt a szülőhelyén. 
Ilyen esetben csak egy megoldás marad: 
a pásztorától megfosztott nyáj szétszéled. 
Ennek okán kellett a hontalanság éveiben 
– amikor a magyarokat elnöki rendelettel 
fosztották meg állampolgárságuktól – a 
közéleti szereplőket, az értelmiségieket, 
papokat, tanítókat, népművelőket, írókat, 
iskolaszéki tagokat, társadalmi és társasági 
szervezetek képviselőit elűzni az országból. 
Amire elképesztően fondorlatos tervet 
eszeltek ki: mindazokat, akik valamilyen 
kapcsolatban álltak 1938 és 1945 között a 
magyarországi hivatalokkal, a „megszálló 

hatóságokkal” való együttműködés vád-
jával háborús bűnösöknek nyilváníthatták, 
ami vagyonuk elkobzását és népbírósági 
ítéletet jelentett. Volt azért „enyhítés” is: 
aki hagyta magát kitoloncolni vagy elme-
nekült, mentesült a bűnvádi eljárás alól. 
Ennek folyományaként történhetett meg, 
hogy bár a lakosságcserét 1948 végén be-
fejezettnek tekintették, még a következő 
évben is folytatódtak az üldözések. Aho-
gyan ez történt az 1949. január 18-án Ga-
lántán született Tulassay Tivadar esetében 
is.

Édesapjának a fő bűne az volt, hogy a 
Galántai Hanza Szövetkezeti Áruközpont 
jogászaként működött. Veszedelmes elem, 
akire az egyszerű emberek felnéznek, élet-
vitelét, erkölcseit, gondolkodásmódját zsi-
nórmértéknek tarthatják, ezért rövid úton 
meg kell tőle szabadulni. Így fosztatott meg 
csecsemőkorában Tulassay Tivadar a szü-
lőföldjétől és – még tudtán kívül – ekkor 
kapott új hazát. 

Akit próbára tesz a sors, tudja, többet, 
olykor erőn felül is kell teljesítenie – a 
legjobbnak kell lennie. Az ő esetében sem 
történt másként: a teljességre való törekvés 
határozta meg életét. 

Az alapiskolát Törökbálinton végezte, 
a budapesti Kaffka Margit Gimnáziumban 
érettségizett, orvosi diplomáját a Semmel-
weis Egyetemen szerezte meg. Természe-
tesen kitűnő – summa cum laude – ered-
ménnyel.

Diplomájának megszerzése után, egy 
évig a Csepeli Vas és Fémművek – az egy-
kori Weiss Manfréd gyár – üzemi orvosa 
volt, majd 1975-től az orvostudományi 
egyetem második gyermekklinikájának a 
gyakornoka lett. Ettől kezdve tudományos 
és oktatói tevékenysége elválaszthatatlan a 
Semmelweis Egyetem működésétől. 

1978-ban teszi le szakvizsgáját cse-
csemő- és gyermekgyógyászatból, majd az 
I. számú női klinika intenzív centrumában 
működik, közben egyetemi tanársegéddé 
nevezik ki. 

Az egészséges és a beteg újszülöttek 
kórtana áll tevékenységének homlokte-
rében, ezen belül a koraszülöttek kóros 
veseműködésének specialistájává válik, 
ebben a támakörben védi meg kandidátusi 
szakdolgozatát. 

Az orvostudományok doktora címet 
1989-ben szerzi meg. 

Tudományos tevékenységét csaknem 
háromszáz, zömmel angol nyelvű pub-
likációban fejti ki. Ez idáig hatvannégy 
könyvet, illetve könyvfejezetet publikált. 
A tudományos tevékenység szempontjából 

elsőrendű fontosságú a külföldi szakiro-
dalomban fellelhető hivatkozások száma. 
Tulassay Tivadar szakmai eredményeire, 
publikációs tevékenységére napjainkig 
ezerháromszázhatvan szakdolgozatban 
hivatkoztak. 

Az oktatói tevékenység fokmérője a pe-
dagógus irányítása alatt minősítést szerzők 
száma. Tulassay Tivadar vezetésével a Ma-
gyar Tudományos Akadémia hat doktora, 
valamint negyven fiatal kutató szerezte 
meg PhD tudományos fokozatát.

Szakmai tevékenysége elismerése-
képpen, 2000-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező, 2007-től rendes tagja. 

Oktatói munkája színvonalának kö-
szönhetően, 1993-ban tanszékvezető egye-
temi tanárnak nevezik ki. Szervezői képes-
ségeinek fényes bizonyítéka, hogy 2003-tól 
2012-ig a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem rektorának felelősségteljes fel-
adatát látta el. Ezt a megbízatását is a rá 
jellemző igényességgel és felelősséggel 
látta el, a vele járó megpróbáltatásokat is 
egyenes derékkal viselte. 

Kiállását, gerinces magatartását te-
kintve jogosan merül fel a kérdés: szülő-
földjéről való elűzetésével új hazát kapott, 
de mily nagy az itt hagyott űr? Miképp 
állnának dolgaink, ha szűkebb pátriájában, 
a Mátyusföldön működhetne az a kiváló 
szakember, nagyszerű tudós, akinek fő hit-
vallása anyanyelvének szeretete? Aki meg-
győződéssel vallja, hogy annyiban magyar 
az ember, amennyiben bírja, ismeri, szereti 
anyanyelvét. Komoly üzenet ez számunkra, 
azoknak, akiket csalfa reményekkel pró-
bálnak, vagy lehet megingatni.

Tulassay Tivadar kiemelkedő tudomá-
nyos és oktatói tevékenysége társadalmi 
elismerésben is részesült: idestova kéttucat 
kitüntetés birtokosa, közöttük a Belga 
Királyság Koronarendjének parancsnoka, 
a Magyar Köztársaság Elnöke Érdem-
érmének a tulajdonosa, Törökbálint és a 
Józsefváros díszpolgára.

Egyéniségéből sugárzik a sikeres tudós, 
a munkahelyi vezető, a közéleti és ma-
gánember derűje. Van is rá oka: nemcsak 
hivatásában, de magánéletében is sikeres: 
Eszter lánya követi őt és édesanyját – dr. 
Ritvay Juditot – az orvosi pályán, Zsolt fia 
közgazdász.

Ráadásul az orvosi hivatás talán leg-
szebb ágában találta meg élete értelmét: a 
gyermekek, mindannyiunk, a magyarság 
jövőjét jelentő kicsik egészségének bizto-
sítása a legfelemelőbb érzések egyikét ad-
hatja a szakma művelőjének.  

Ozogány Ernő   

A jelen és a jövő magyarjaiért

Tulassay Tivadar tevékenysége
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1956 óta látogatják a tanulók az Ipolysági Szakközépiskolát, 
hogy megfelelő tudással fejezzék be középiskolai tanulmányaikat. 
Az intézmény 1956. október elsején Mezőgazdasági Műszaki Is-
kola néven nyitotta meg kapuit, hogy hosszú éveken keresztül a 
mezőgazdasági termeléssel összefüggő képesítést nyújtson diákja-
inak. Az itt tanulható szakok sokféle átszervezés következményei, 
melyek az iskola nevének változásaiban is megmutatkoztak az 
évek folyamán. A lényeges változást a 2011-es év hozta meg, ekkor 
változott a neve is a ma használatosra: Stredná škola odborná 
škola – Szakközépiskola. 

 Iskolánk tanulói elsősorban mezőgazdasági vállalkozó és 
mezőgazdasági gépszerelő szakon szereztek képesítést, de emellett 
más szakok is megjelentek a kínálatunkban.

Fokozatosan bővült intézményünk felszereltsége is, a szakmai 
gyakorlathoz szükséges műhelyekkel, modern tornateremmel, 
műfüves futballpályával és korszerűen berendezett szaktanter-
mekkel, valamint a modern kor követelményeinek megfelelő 
számítástechnikai szaktantermekkel. A tanulóknak lehetőségük 
nyílik a vezetői jogosítvány megszerzésére saját autóiskolánkban, 
illetve a különféle hegesztővizsgák elsajátítására. A mezőgazda-
sági profil fokozatosan háttérbe szorult, mára már új tanulmányi 
szakok közül választhatnak az érdeklődők: 

– az érettségi vizsgával végződő vállalkozói szak és a 
szolgáltatások az idegenforgalomban tanulmányi szak; 

– a záróvizsgával végződő gépészműszerész, fodrász és 
szakács szak; 

– tanulóinknak lehetőségük nyílik kétéves felépítményi 
tanulmányi szakon érettségi vizsgát szerezni a záróvizsgát 
követően, közétkeztetés és hajkozmetika irányzatokon. 

Az új tanulmányi szakoknak megfelelően tovább bővítettük 
iskolánkat gyakorlókonyhával, és a minden igényt kielégítő fod-
rászszalonnal, amelynek szolgáltatásait bárki igénybe veheti. A 
szakmai gyakorlat részeként a tanulóink különböző rendezvé-
nyeken szolgálnak fel, gyakori látogatói a nívós fodrászverse-
nyeknek, ahol a tapasztalat mellett képesítő oklevelet is szereznek. 

Iskolánk baráti kapcsolatokat alakított ki magyarországi és 
csehországi testvériskolákkal. Az iskolai év folyamán kölcsönösen 
látogatjuk egymást, szívesen veszünk részt a testvériskolák ren-
dezvényein. A mi iskolánk már hagyományosan a Középiskolások 
Nemzetközi Sporttalálkozójának házigazdája, amelyen Magyar-
országról, Csehországból és Szlovákiából érkező sportolók mérik 
össze tudásukat. A 2014-ben  már 22. alkalommal megrendezett 
Nemzetközi Diák Sporttalálkozón nyolc iskola diákjai vettek részt.

Hosszú hagyománya van az Iskolanap elnevezésű rendez-
vénynek, amikor a környék alapiskolái látogatnak el intézmé-
nyünkbe, hogy betekintést nyerjenek az itt folyó munkába. 
Lehetőségük nyílik a fodrászszalon kipróbálására, a lányok el-
sajátíthatják a sminkelés fortélyait, palacsintával, gyümölcs- és 
zöldségsalátával, főtt kukoricával vendégeljük meg a látogatókat. 
A szaktantermekben előadások és filmbemutatók zajlanak, az 
érdeklődők különböző ügyességi versenyeken próbálhatják ki 
rátermettségüket.

Nagy hangsúlyt fektetünk az alapiskolák végzős növendéke-
inek megszólítására. Iskolánk pedagógusai rendszeresen láto-
gatják az alapiskolákat, és prezentációval egybekötött bemutatót 
tartanak az itt folyó oktatási munkáról. A kilencedikes tanulók 
interaktív látogatás során megismerhetik a hegesztés fortélyait, 
fodrászkodhatnak vagy  ételkülönlegességeket készíthetnek. 

Tanulóink szakkörök széles kínálatából választhatnak érdek-
lődésük szerint, hogy elmélyíthessék szaktudásukat vagy sporto-
lással tölthessék el a szabadidejüket. 

A Leonardo da Vinci programba bekapcsolódva diákjaink 
külföldi szakmai gyakorlaton vettek részt. A tavalyi iskolai évben 
Németországban gyarapították tudásukat közel egy hónapon ke-
resztül, az idei iskolai év folyamán pedig az Erasmus+ pályázat 
részeként Németországon kívül Angliában is lehetőségük nyílik 
elsajátítani a szakmai ismereteket és gyarapítani nyelvtudásukat. 
Természetesen, elsősorban a kiváló tanulók vagy a különböző 
versenyek helyezettjei esélyesek a külföldi tanulmányutakra. 

A diákokon kívül iskolánk alkalmazottai is rendszeresen bő-
vítik szakmai tudásukat különféle továbbképzések és tanfolyamok 
alkalmával. A magas színvonalú oktatói munka eredményeként 
sok tanulónkból vált jól képzett, sikeres szakember, akik szakmai 
téren öregbítik iskolánk hírnevét. 

Az oktatási-nevelési eredményeink, valamint diákjaink érvé-
nyesülési aránya azt mutatja, hogy az iskolánknak stabil helye van 
az ipolysági régió iskolái között.

Bugyi István, igazgató

Szakközépiskola, 
Ipolyság

n Az iskola épülete



16 Pedagógusfórum  n  Szakképzésünk

Iskolánk 1970-ben alakult Szlovákia egyetlen magyar tan-
nyelvű egészségügyi iskolájaként. Az iskola megalapítására a 
Szlovák Egészségügyi Minisztérium 1970. 4. 23-ai határozata 
alapján került sor, ugyanis az 1960-tól működő járási kórház 
állandó jellegű nővérhiánnyal küszködött, ezért égető szükség 
volt a magyar nyelvet is bíró egészségügyi nővérekre.

Az iskola megalakulása sok problémát vetett fel, köztük az 
elhelyezését is, mert Dunaszerdahelyen nem volt erre a célra 
alkalmas objektum.

Az iskola az 1970/71-es tanévben kezdte el működését 2 
egészségügyi nővér szakos osztállyal mint dunaszerdahelyi 
illetőségű kihelyezett iskola, a királyfiakarcsai kastélyban. 1973-
ban az iskola a szükséges átalakítási munkálatok végeztével 
átköltözött a mai épületébe. Ekkor már 7 osztálya volt, a diákok 
létszáma 230. Az iskola fejlődése szempontjából meghatározó 
tényező, hogy igazgatói mindig a jövőbe tekintően, a szak-
érettségire vágyó magyar diákok érdekét nézték, egy magyar 
iskola presztízsének megalapozását tartották fő feladatuknak. 
Megteremtették – az adott korhoz viszonyítva – az oktatás-
nevelés legkedvezőbb anyagi-műszaki feltételeit.

Az iskola fejlődése a nehézségek ellenére is töretlen volt. A 
90-es évek elején 17 osztályával, 480 diákjával Szlovákia legna-
gyobb egészségügyi iskolái közé nőtte ki magát. Ma a moder-
nizált, kibővített, minden igényt kielégítő épületben lehetőség 
van az európai normáknak megfelelő képzésre. Ehhez nagyban 
hozzájárul az iskola kellemes, esztétikus, diákbarát környezete 
is. 

1991-ben iskolánk önálló jogi szubjektum lett. Fenntartója 
Nagyszombat megye, irányítója az Egészségügyi Minisztérium 
iskolaügyi osztálya. 1993-tól szlovák nyelvű tanítási osztályok is 
nyílnak. Mára a tanulók létszáma 250–300 körül stabilizálódott.

Ép testért ép lélekkel
Egészségügyi Középiskola, 
Dunaszerdahely

Az iskola vonzásköre mindig túlért a régiónk határain. A 
legtöbb diák jelenleg a dunaszerdahelyi, komáromi, galántai, 
vágsellyei járásból való, de vannak a megye határain túlról, pl. 
az újvári járásból is. Az iskolának már nincs saját diákotthona, 
az igénylők elhelyezésére a város különböző diákotthonaiban 
van lehetőség.

Iskolánk már a 70-es évek közepén szellemiségének kialakí-
tásával, az oktatásban, valamint az országok szakmai és egyéb 
versenyeken elért eredményeivel nemcsak életképességét bi-
zonyította, hanem a szlovákiai egészségügyi iskolahálózaton 
belül is rangos helyet vívott ki magának, amelyet a mai napig 
sikerült megtartania.

Az iskola vezetőségének kezdeményezőkészsége biztosítja 
a fenntartható fejlődést korunk kiélezett versenyhelyzetében 
is. Ennek legmegbízhatóbb fokmérője, hogy tavaly a megye 
48 szakközépiskolájának rangsorolásában az 5. helyen végzett. 
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy iskolánk 2005-től otthont 
ad az egészségügyi középiskolások országos, sőt nemzetközi 
mezőnyű elsősegély-nyújtási versenyének, melynek szervezője 
is.

Az iskola profilja a kezdetektől változatlan, csupán a szakok 
változtak. 2000-ig egészségügyi nővér, általános nővér, masz-
szőr, segédápoló szakokon folyt a képzés. Az Egészségügyi 
Minisztérium rendelete alapján a 2001/2002-es tanévtől, az EU 
normákkal összhangban egészségügyi asszisztens szak került 
bevezetésre. Ezen a szakon a diákok elsajátítják a beteg bio-
pszicho-szociális szükségletei kielégítésének módjait az ápolási 
folyamat egyes szakaszaiban és a szak kompetenciájákoz tar-
tozó műveleteket, valamint az egészségügyi adminisztráció és 
dokumentáció vezetését. Az Egészségügyi Minisztérium ennek 
a szaknak a kompetenciáit egyre jobban bővíti és közelíti az 
általános nővér szakhoz.

A tanárok igényesen, az egészségügyben tapasztalható 
óriási fejlődés üteméhez igazodva készítik fel a diákokat jö-
vendő hivatásukra. A betegápolást iskolánk épületében, 
3 nagyon jól felszerelt szaktanteremben oktatják. Az 1. és 2. 
évfolyam diákjai itt a kórházi osztályokhoz hasonló szimulált 
környezetben, laboratóriumi körülmények között gyakorolják 
be az egyes ápolási műveleteket. A tanítást a legmodernebb 
eszközök segítik, hogy a diákok a legmagasabb szinten jus-
sanak az ápoláshoz szükséges manuális és egyéb készségek, 
jártasságok birtokába. 

A 3. és 4. évfolyam diákjai kórházi szakgyakorlaton vesznek 
részt. A szaktantermi alapozó képzés után itt fejezik be szakmai 
felkészülésüket. A szaktanárok vezetése alatt, a klinikai tan-
tárgyak elsajátított ismeretanyagára építve fokozatosan meg-
tanulják magabiztosan, a csapatmunkán belül is önállóan 
elvégezni a rájuk bízott műveleteket. A 3. évfolyam végén a 
diákok 1 hónapos összefüggő szakgyakorlaton vesznek részt 
a következő intézményekben: Dunaszerdahelyen a kórházban, 
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a nyugdíjas otthonban, a járási munkaügyi hivatalban, az 
általános biztosítónál, a bölcsődében, valamint a komáromi 
gyermekotthonban és a galántai kórházban. Ezekkel a gya-
korlóhelyeket biztosító intézményekkel iskolánknak nagyon jó 
partneri kapcsolatai vannak. A diákoknak e két év alatt az érett-
ségiig kialakul az egészségügyi asszisztensi profiljuk minden 
mutatója, főleg magabiztos szaktudásuk és a beteghez való 
morális-etikus hozzáállásuk, elkötelezett hivatástudatuk, ami 
lehetővé teszi számukra, hogy a sikeres érettségi vizsga után 
akár azonnal is munkába állhassanak, teljes értékű szakdolgo-
zóként az egészségügy bármely területén.

Az iskola fejlesztési tervének része a különféle pályázatokon 
elnyert anyagi források megteremtése, a külföldi iskolákkal 
való kapcsolatok kiépítése a tanulók szakgyakorlatcseréjének 
érdekében. EU-s projektek révén kiterjedt testvériskolai kap-
csolatokat ápolunk a debreceni és a soproni egészségügyi 
középiskolákkal, ennek köszönhetően már többször kerülhe-
tett sor szakgyakorlatcserére. A diákok nagyon örülnek ennek 
a lehetőségnek, az itt eltöltött időt a szakmai dimenzión túl 
ismeretszerzésre, kirándulásra, baráti kapcsolatok kialakítására 
használják. 

Végzős diákjaink iránt már a 70-es évektől nagy volt az ér-
deklődés, főként a nagynevű pozsonyi kórházak részéről. Az 
iskolánkban érettségizett nővérek olyan jól megállták helyüket, 
hogy az egészségügyi intézmények évente toborozzák diákja-
inkat. Az igényes szakmai felkészítés a piacgazdaság korában 
is 100 %-os elhelyezkedési lehetőséget biztosít az a végzőse-
inknek, a hazai és a külföldi egészségügyi intézményekben 
egyaránt. A  diákok 2001-től az egész világon érvényes, angol 
nyelvű IES (International Education Society) tanúsítványt is 
kapnak, amely garantálja a nemzetközileg elismert színvonalú 
szakképzettségüket. Diákjaink külföldön is keresett szakem-
berek. A legtöbben Magyarországon, Ausztriában, Csehor-
szágban, Németországban, Angliában vállalnak munkát. 

Az végzősök nagy része a továbbtanulást választja a hazai 
és külföldi felsőfokú tanintézményekben, illetve a speciális 
szaktudást nyújtó felépítményi (műtős, életmentő, szülész, 
masszőr, fizioterapeuta, diplomás nővér stb.) szakon.

Iskolánkban jelenleg a következő szakok vannak:
– egészségügyi asszisztens: magyar és szlovák oktatási 

nyelvű, 4 éves nappali tagozat, érettségi vizsgával 
végződik,

– egészségügyi asszisztens: esti tagozatos, érettségi 
vizsgával rendelkező felnőttek részére, szlovák okta-
tási nyelvű, 2 éves, szakérettségi vizsgával végződik

– segédápoló: esti tagozatos, szakiskolai végzettségű 
felnőttek részére, 1 éves szlovák oktatási nyelvű 
képzés, szakvizsgával végződik.

Iskolánk tanári karának létszáma a 2014/15-ös tanévben 27, 
a klinikai tantárgyakat 10 orvos tanítja, a diákok létszáma 263.

Az Egészségügyi Minisztérium 2014-ben megszüntette a 
hároméves, esti tagozatos egészségügyi asszisztens szakot. 
Ennek a szaknak jelenleg még 2 kimenő osztálya van.

Iskolánk prioritásai között hangsúlyosan szerepel a tehet-
séggondozás is. A a szakmával kapcsolatos, az idegen nyelvek 
oktatásával, kulturális és sporttevékenységgel, valamint az 
informatikával összefüggő szakkörökben megmutatkozó te-
hetségeket mentor tanáraik segítik a versenyekre való felkészü-
lésben. Az évente megismétlődő iskolai rendezvényeken való 
szereplés, a hagyományos iskolanapokon a tartalmas, érdekes, 
a szakmát sokszor élesben bemutató interaktív foglalkozások 

nemcsak a kellemes, szórakoztató formában történő tanu-
lást és személyiségfejlődést garantálják, hanem számottevő 
eredmények elérésére is motiválják diákjainkat. Az iskola az 
egészséges versenyszellem kialakítása érdekében nemcsak a 
szaktantárgyakhoz kapcsolódva, hanem a kultúra és a sport 
terén is rendez házi versenyeket, amelyek ambicionálják a 
tehetségeket. Az iskola diákjai rendszeresen részt vesznek a 
többfordulós versenyeken. Az utolsó 5 év eredményei is mél-
tóak az előző 40 év eredményeihez:

A Középiskolások szaktevékenysége országos döntőjében 
Bošnyák Ágnes 2010-ben 2. díjat nyert, Egri János 2013-ban a 
4. helyen végzett.

Az elsősegélynyújtó országos versenyen 2013-ban az 1. he-
lyen végzett a Takács Henrietta, Győri Dániel és Ravasz Tamás 
alkotta csapat.

A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó verseny országos 
fordulóján Kliner Eszter, Tóth Angelika és Királyi Zsuzsa bronz-
sávos minősítést kaptak.

A Szép magyar beszéd országos fordulóján Tóth Angelika a 
3. helyen végzett, és meghívást kapott az Édes anyanyelvünk 
nyelvhasználati verseny kárpát-medencei döntőjére, Sátoral-
jaújhelyre, ahol a Magyar Köztársaság Kulturális Minisztériu-
mának különdíját nyerte el 2013-ban. 

Az Emberi jogok olimpiáján Egri János az országos fordulón 
elért kiváló eredményéért meghívást kapott a strasbourgi Eu-
rópa Parlamentbe 2013-ban.

A Pislákoló mécses országos szavalóversenyen Tóth Ange-
lika 1. helyezést ért el 2012-ben.

Büszkék vagyunk végzőseinkre,  
– akik megállják helyüket szerte a világban, ápolóként, 

nővérként, sőt orvosként is;
– akik jelenleg az iskola szaktanáraiként az őket felké-

szítő, alapozó nemzedék igényességének tovább-
vivői;

– akik sikeres karriert futottak be egészségügyi, de 
más pályán is.

Büszkék vagyunk diákjaink országos és nemzetközi ver-
senyeken elért eredményeire, és arra, hogy szeretik és magu-
kénak érzik az iskolát, s az új szakra való átállás okozta kezdeti 
elkedvetlenedés után mára újból rangnak érzik az iskola diák-
jának lenni.

Mráz Vilma 
Az iskola honlapja: http://szsds.edupage.org/
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Egy fa a gyökerei nélkül aligha tudna 
élni. A gyökere nem a múlt, hanem a va-
lóság. A mi gyökereink is velünk élnek, 
a lelkünkben. Megmásíthatatlanok és 
tiszták. Létminőséget jelentenek, tartást, 
tiszta és egyenes jellemet, játékosságot, 
a misztikum és ismeretlen végtelensége-
iben való létezést. Ezért fontos tudnunk 
és megtanítanunk gyermekeinknek is, 
hogy hol gyökerezik a múltunk. Ez a 
múlt határozza meg ugyanis gondolko-
dásukat, identitásukat, cselekvéseiket a 
jelenben. 

Régiónk híres szülötteinek felkuta-
tása kiemelt programja lett iskolánknak, 
a párkányi Ady Endre Alapiskolának a 
2014-es és 2015-ös év folyamán. A tá-
gabb régiónk neves személyiségeinek 
megismerése céljából csatlakoztunk a 
Felvidék két híres szülöttére, Pósa Lajosra 
és Herman Ottóra emlékező nagysza-
bású programsorozatokhoz.

Elődeink munkáját meg kell becsülni. 
Ismerni kell történelmünket, nagyja-
inkat, hogy legyen mire felnézni, hogy 
erkölcsös ifjúságot nevelhessünk. 

Volt egy költőnk, akinek kívánsága 
ma talán időszerűbb, mint volt a maga 
korában: „A magyar gyermek ne növe-
kedjék a ma oly divatos nemzetközi szellem 
fertőző légkörében.” Ő volt Pósa Lajos, 
Felvidék szülötte, gyermekirodalmunk 
klasszikusa, a mesekirály.

Nevét már kevesen ismerték, ezért mi 
tagadás, nehéz feladat volt visszahozni a 
köztudatba a mi iskolánkban is.

A z  „ O l v a s n i 
öröm” hagyomá-
nyos napunkon, 
április 23-án, Pósa 
Lajos munkássá-
gával ismerkedtek 
meg az alsó tago-
zatos tanulók és 
a pedagógusok 
zöme is .  M eg-

kezdték a válogatást egy-egy művének a 
feldolgozásához.

Büszkén mutattuk be ezen mesék 
feldolgozását június 2-án, a Pósa-
emléknapon Pósa Juditnak, a Pósa 
Emlékbizottság elnöknőjének – a Pósa-
hagyaték gondozójának, valamint 

Gyurán Ágnesnek, akinek nagymamája 
szintén Pósa-lány volt. Csodálattal és 
elismeréssel nézték pedagógusaink öt-
letesebbnél ötletesebb műsorszámait, 
ahogy a Pósa verseket és meséket dra-
matizálták. Pl. a 3. A-sok Kacagtató hege-
dűjében megszólalt a hegedű, a 4. C-sek 
fejből mondták el az életrajzát, majd 
eljátszottak egy részletet a Kis Peti-ből, 
a 3. B-sek verseikkel az édesanyákat 
köszöntötték, a 3. C-sek a Tavaszkor c. 
dramatizált vers után elénekelték Pósa 
Lajos eredeti szövegével az Az a szép, 
az szép című dalt; nagy sikere volt a 2. 
A-sok által feldolgozott Cicuska és Iluska 
versikének. Az 1. A-sok Pósa Altatójával 
ringatták babáikat, a 2. C-sek osztályfő-
nökük gitárkíséretével megzenésített 
verset adtak elő, de a további hét osz-
tály bemutatója is nagy tapsot kapott.  
Minden osztály megrajzolta, megfes-
tette a tanult meséjét, melyből káprá-
zatos kiállítás készült. Az 1. B-sek rajzait 
vendégeink elvitték magukkal, hogy au-
gusztus 20-án kiállíthassák Szentendrén 
a Skanzenben, a Pósa-pavilonban.

Vendégünk volt még Rimaszom-
batból Pákó Mária pedagógus, aki 
megzenésített verseivel a műsor végén 
fantasztikus hangulatot teremtett a gye-
rekek körében. Közben Pósa Judit dedi-
kálta Pósa Lajos több megjelent könyvét. 
Programunk érdekessége volt még a „Mi 
Újságunk” bemutatása, melyet Az Én Új-
ságom mintájára állítottunk össze Pósa 
Lajos műveiből. Emléknapunkat Apraja-
falva kis játszófalu átadásával zártuk.

Novembertől karácsonyig egy ván-
dorkiállítás képeivel emlékeztünk Pósa 
Lajos életútjára a Léda Galériánkban. 

Hasonló nagy-
s z a b á s ú  p r o g -
rammal emlékez-
tünk novemberben 
Herman Ottóra, az 
utolsó magyar poli-
hisztorra, halálának 
100 éves évfordu-
lója alkalmából. 

Az alsó tago-
zatos osztályok „madárcsalogató fát” ál-
lítottak, amely mellett bemutatták a ked-
venc madarukról készített projekteket 

versek, dalok kíséretében. Origamival – 
hajtogatott papírmadarakkal díszítették 
a folyosókat. 

A felső tagozatos tanulók is készí-
tettek projektmunkákat Kerekes Andrea 
tanárnő irányításával, évfolyamonként 
más-más témára, melyekből pazar 
kiállítás nyílt az A pavilon földszintjén. 
A német nyelv óráin Mészáros Zsuzsa 
tanárnővel a tanulók németül is meg-
tanulták kedvenc madaraink nevét a 
projekt keretében. Bacsó Péter tanár úr 
segítségével Nagy Magyarország meg-
rajzolt térképén követhették Herman 
Ottó életútját. 

A tanulók körében legnagyobb sikere 
annak a Herman Ottó-kiállításnak volt, 
melynek anyagát a Komáromi Duna 
Menti Múzeumtól és Lábik Jánostól, 
városunk festőművészétől kaptuk. A 
madár- és halpreparátumokhoz, a száz-
éves halászati eszközökhöz, fotókhoz 
fűzött mondatokat, történeteket nagy 
érdeklődéssel figyelte minden tanuló és 
pedagógus. Ezúton is köszönetet mon-
dunk érte.

Mottónk lett Herman Ottó üzenete:
„Légy büszke arra, ami voltál, 
s igyekezz különb lenni annál, ami vagy.”
Ha elfelejtenénk a múltunkat, a sze-

mélyiségünket és az integritásunkat 
veszítenénk el. Akinek nincs múltja, az 
kicsit olyan, mintha nem is létezne. Em-
lékezzünk hát szeretettel és tisztelettel 
nagyjainkra!

Drozdík Katalin pedagógus

Gyökerek nélkül nem nő a fa 

Programsorozatok Párkányban  
az Ady Endre Alapiskolában

n HermanOttó

n Pósa Lajos
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A kassai magyar óvodában tíz évvel ezelőtt találkoztak elő-
ször a Kassa és környékén működő magyar tannyelvű óvodák 
igazgatónői.

Balogh Valéria levelében felkérte a polgármestereket, hogy 
tegyék lehetővé az óvodát vezető igazgatónők jelenlétét az 
első találkozón, 2005. január 18-án. A levélben leírta a talál-
kozó célját, amely az volt, hogy a magyar óvodák pedagógusai 
találkozzanak, tudjanak egymásról, beszélgessenek a mun-
kaköreikkel kapcsolatos gondokról, ha kell, segítsék egymás 
munkáját.  Volt polgármester, aki negatívan állt a találkozó elé, 
mondván, hogy „neki egy óvoda-igazgatónő nem parancsol“ 
(mint említettem, kérés volt és nem parancs). 

 Az óvodapedagógusok találkozója ennek ellenére létrejött. 
Tizenegy magyar óvoda: a kassai magyar óvoda, a kassai magyar 
osztály, a buzitai, szepsi, restei, bodollói, szesztai, komáróci, 
péderi, alsólánci és perényi óvoda igazgatónői találkoztak. 

Kellemes meglepetés volt, és könnyeket csalt szemünkbe, 
amikor a találkozón elhangzott a péderi igazgatónő felszólalása, 
hogy milyen jó ötlet ez az együttlét. A találkozón jelen voltak a 
Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség Területi Választmánya 
vezetői is, Kozsár Júlia és Diószeghy Árpád.

A találkozón megegyeztünk, hogy megalakítjuk a Kassa és 
környéke óvodapedagógusok társulását. Balogh Valéria lett 
a megválasztott alapszervezet elnöke. Kidolgozott éves terve 
szerint évi 5 alkalommal találkozunk a mai napig. A tervben 
szerepel a Vers és prózamondók találkozója, Oviolimpia, Dalos 
találkozó, módszertani napok, évzáró találkozó. 

Nagyon jó összmunka alakult ki a 11 magyar óvoda pedagó-
gusai között. Első években a felsorolt feladatokat a kassai ma-
gyar óvoda és annak szülői szövetsége segítségével teljesítettük. 
Egy alkalommal segítséget kaptunk a Vers és prózamondók 
találkozójának megszervezésére a kassai  Csemadoktól. Erre a 
találkozóra a fent említett Kassa és környéke magyar óvodáin 
kívül meghívtuk a kiskövesdi, bodrogszerdahelyi, szomotori, 
királyhelmeci magyar óvodákat is. Kellemes meglepetés volt, 
amikor a meghívást minden óvoda elfogadta, és azóta is  
minden ében jelen vannak ezen a rendezvényen. 

Az Oviolimpiát pár évvel később a buzitai magyar óvoda 
fenntartója vállalta fel, a Dalos találkozó színhelye a szepsi 
magyar óvoda lett.

 Az első Dalos találkozóra meghívtuk a magyarországi, 
miskolci Belvárosi Óvodát és a Kassai úti óvoda óvodásait és 
óvónőiket, akik baráti kapcsolatteremtés keretében keresték 
meg óvodánkat, Takács Katalin óvodavezető személyében. A 
rendezvényre három vándorserleget hoztak, amely a mai napig 
„vándorol” óvodáról óvodára. A miskolci óvoda és a kassai 
magyar óvoda között azóta is tart a baráti kapcsolat, évi két 
találkozó valósul meg. Bár a miskolci óvoda élére más vezető 
került, Antal Gáborné Ildikó, az óvoda új vezetője folytatta 
tovább a kapcsolattartást. Nagy örömmel tölt el bennünket, 
hogy a nagy távolság ellenére sem szűnt meg a kapcsolat a két 
óvoda között.

Sajnos, az évek folyamán apadt a Kassa környéki  magyar 
óvodák száma, ismét a polgármesterek negatív hozzáállása 
miatt. Ugyanis a kisebb falvakban nem lehet fenntartani óvodát 
10–12 gyermek számára, mondván, sokba kerül az óvoda fenn-

tartása.  Amíg így egymás közt, magyar a magyarral szemben 
(ellen) dolgozunk, addig a felnövekvő generáció teljesen asz-
szimilálódik, és a beolvadás ahhoz fog vezetni, hogy a szlová-
kiai magyarság a szemünk láttára tűnik el teljesen. Mert, ha 
a magyar fenntartók bezárják a magyar óvodákat, amelyek a 
magyar iskolák alapját jelentik, másra nem lehet számítani. 
Képviselőink figyelmen kívül hagyják, vagy nem akarják látni 
ezeket a gondokat, jobbnak látják eltávolítani az óvodát magas 
szintre emelő igazgatónőket, hogy saját érveiket, sértődéseik 
orvoslását ily formán érvényesítsék.  

Az évforduló margóján szeretném megköszönni minden 
becsületesen, teljes odaadással dolgozó óvoda-igazgatónő 
munkáját közösségünk érdekében, azért, hogy a magyar ajkú 
gyerekeknek jól működő magyar óvodát alakítanak ki. 

Fontos számunkra a magyarság jövője, mint ahogyan az 
óvodánk 55. évfordulóján átadott emlékoszlop eszmei monda-
nivalója hirdeti a Károli Gáspártól vett idézettel: „Örökségünk 
van, melyet át kell adnunk és hirdetnünk kell minden újonnan 
érkezőnek.“ 

Balogh Valéria

Tíz éve kezdtük 
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A második világháború kimenetele 
1942 második, illetve 1943 első felében 
tulajdonképpen eldőlt. A Midway-szi-
getek, El Alamein, Sztálingrád és Kurszk 
után már csupán a „csodafegyver” be-
vetésében vakon bízók hitték azt, hogy 
a tengelyhatalmak még megnyerhetik a 
világtörténelem legnagyobb háborúját. 
Ráadásul Mussolini Olaszországának ösz-
szeomlásával 1943 nyarán a Berlin–Róma 
tengely is megtört. Hitler mindenestre 
kétségbeesetten próbált meg éket verni a 
fokozatosan felülkerekedő Szövetségesek 
közé. Többek között ezt megakadályozandó 
került sor 1943 novemberében a „három 
nagy”, Joszif V. Sztálin, szovjet pártvezér, 
Winston S. Churchill, brit miniszterelnök 
és Franklin. D. Roosevelt, amerikai elnök 
első közös konferenciájára Irán főváro-

sában, Teheránban. A négy napon át tartó 
tanácskozás még jobban összekovácsolta 
a Hitler-ellenes koalíció tagállamait, 
amelyek között korábban korántsem volt 
felhőtlen a viszony. A konferencia legfon-
tosabb eredménye az ún. Overlord-had-
művelet megvalósításában történt meg-
egyezés volt, amely nem jelentett mást, 
mint a Sztálin által régóta kitartóan szor-
galmazott „második front” megnyitását. 
A szovjet vezetőnek még azt is sikerült 
elérnie, hogy az eredeti angolszász elkép-
zelésektől eltérően a partraszállásra ne a 
Balkánon, hanem Franciaország nyugati 
partvidékén kerüljön sor. Az amerikai-brit 
csapatok 1944. június 6-án sikeresen vég-
rehajtott normandiai hadművelete után 
a két tűz közé szorult náci Németország 
sorsa végérvényesen megpecsételődött. A 

kérdés már csak az volt, mikor következik 
be a végső összeomlás. Ugyanakkor Japán 
a Csendes-óceán térségében még szívósan 
küzdött az amerikai hadsereg ellen.

*
Tizennégy hónappal Teherán után a 

szövetséges hatalmak vezetői újra talál-
koztak. Még egy olyan, nem döntő fontos-
ságúnak tűnő körülmény, mint a találkozó 
helyszínének megválasztása is jelezte, 
hogy a Szovjetunió immár jóval kedve-
zőbb pozícióból várhatja a tárgyalások 
kezdetét, mint korábban a perzsa fővá-
rosban. Roosevelt amerikai elnök ugyanis 
a Földközi-tenger térségében szeretett 
volna tanácskozni, Sztálin azonban arra 
hivatkozva, hogy orvosai óvják a hosszú 
repülőúttól, a Krím-félszigeten fekvő 
szovjet pártüdülőt, Jaltát javasolta a kon-
ferencia helyszínéül. Ez már csak azért is 
paradoxonnak számított, mert Roosevelt 
Sztálinnál sokkal rosszabb kondícióban 
volt 1945 elején. (Néhány héttel a csúcs-
találkozó után el is hunyt.) Ennek ellenére 
az amerikai elnök és a brit miniszterelnök 
elfogadta a szovjet generalisszimusz javas-
latát.

A jaltai csúcstalálkozóhoz számos 
mítosz, megmerevedett nézet tapad. Nem 
kevesen vannak, akik mostanáig azt a vé-
leményt hangoztatják, hogy a Krím-félszi-
geten a magas rangú politikusok megha-
tározták az új világrendet, s hogy itt dőlt 
el egyebek mellett Kelet-Közép-Európa 
háború utáni sorsa is. Ilyen fogalmak szü-
lettek: „jaltai világrend”, „jaltai rendszer”, 
„Jalta öröksége”, Jalta szelleme”. 

Mi történt hát a Fekete-tenger partján 
fekvő Livádia Palotában, az orosz cárok 
egykori rezidenciáján, a tárgyalások fő 
helyszínén?

Elöljáróban meg kell említeni, hogy 
jaltai konferencián napirendre tűzött 
kérdések csaknem mindegyikét már 
korábbi tanácskozásokon (Teheránban, 
Quebeckben, Moszkvában stb.) megnyi-
tották a felek. A csúcstalálkozó fő témái 
az aktuális katonai helyzet, Lengyelor-
szág és Németország kérdése, az Egyesült 
Nemzetek problémája és a távol-keleti 
hadjárat voltak. Amint a felsorolásból is 
kitűnik, Kelet-Közép-Európa problémája 
nem is került terítékre. Minden nagyhata-
lomnak megvoltak, természetesen, a maga 
prioritásai. Az amerikai elnök az Egye-
sült Nemzetek kérdése, és nem meglepő 
módon a Japán elleni közös fellépés elérése 
iránt tanúsított a legnagyobb érdeklődést. 
Churchillt a kelet-közép-európai államok 
demokratizálásának kérdése foglalkoztatta 
leginkább, míg Sztálin a lengyel határok 

n A „három nagy” Jaltában: Churchill, Roosevelt és Sztálin

70 évvel ezelőtt történt

Mi történt Jaltában?
„Az Atlanti Charta ama alapelvének megfelelően, hogy minden 

népnek joga van arra, hogy megválassza azt az államformát, amely 
alatt élni akar, vissza kell állítani mindazon népeknek a szuverén 
jogát és önkormányzatát, amely népeket ettől a támadó nemzetek 
erőszakkal megfosztottak.”

(Nyilatkozat a felszabadított Európáról – Jalta, 1945. február 11. – részlet)
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ügyét és Németország kérdését akarta a 
Szovjetunió szempontjából megnyugta-
tóan rendezni. 

A tárgyalássorozaton a legnagyobb 
szócsatákra Lengyelország jövőjével kap-
csolatban került sor. A szövetséges vezetők 
között mind a lengyel határokat, mind a 
leendő lengyel kormány összetételét ille-
tően éles véleménykülönbségek alakultak 
ki. A lengyelkérdés a nyolc plenáris ülés 
közül héten a vita tárgyát képezte. Végül a 
szovjet álláspont kerekedett felül, ami nem 
kis mértékben annak volt köszönhető, 
hogy a Vörös Hadsereg egységei 1945 
elejére már lerohanták Romániát, Bulgá-
riát és Lengyelországot, és javában zajlott 
Budapest ostroma. A Zsukov marsall veze-
tésével előrenyomuló szovjet fősereg nem 
egészen 100 kilométerre volt Berlintől. 
Ugyanakkor a nyugati szövetséges csa-
patok az Ardennekben megvívott nehéz 
csata után még mindig a Rajna túlpartján 
vesztegeltek. A hadi helyzet alakulása 
minden aduászt Sztálin kezébe adott, aki 
élt is a lehetőséggel. A Szovjetunió vezetője 
Churchill tiltakozása ellenére megszerezte 
Roosevelt beleegyezését, hogy Lengyelor-
szág keleti határa kisebb kiigazításokkal 
az 1920-ban meghúzott, ún. Curzon-vonal 
legyen, ami a gyakorlatban azt jelentette: 
a Szovjetunió megtarthatta a Molotov-
Ribbentrop egyezmény értelmében 1939 
szeptemberében megszállt kelet-lengyel-
országi területeket. Az elveszített területe-
kért Lengyelországot nyugaton és északon 
kompenzálták – Németország rovására. 
(Később a német–lengyel határt az Odera 
és a Neisse folyók mentén húzták meg.) 
Ugyancsak az oroszok akarata érvényesült 
az új lengyel kormányt illetően. Sztálin 
hallani sem akart arról, hogy a felújított 
Lengyelország vezetése az angolszász 
hatalmak által támogatott londoni emig-
ráns politikusok kezébe kerüljön. Sztálin 
a Moszkvával kollaboráló kommunisták 
alkotta Lublini Bizottságot ismerte el. 
Annyi engedményt tett a nyugati szövetsé-
geseknek, hogy elfogadta: a londoni emig-
ránsok delegálhatnak néhány minisztert 
az új kabinetbe. Továbbá megígérte, hogy 
a lengyelországi viszonyok konszolidá-
ciója után nem ellenzi a szabad választások 
megtartását (erre azonban nem került sor 
– elsősorban éppen a szovjeteknek kö-
szönhetően).

Németország kérdését Jaltában nem 
zárták le végérvényesen, a függőben maradt 
problémákat a külügyminiszterek hatáskö-
rébe utalták. A „három nagy” abban viszont 
megállapodott, hogy az ország területét és 
Berlint három megszállási zónára osztják 
– amerikaira, britre és szovjetre. Churchill 

javaslatára ezen hamarosan módosítottak. 
Egy francia megszállási zónát is kialakí-
tottak, amely a brit és az amerikai övezet 
egy-egy részének kihasításával jött létre.

A Roosevelt számára oly fontos Japán 
elleni közös fellépés kérdésében megál-
lapodás történt. Sztálin kötelezettséget 
vállalt arra, hogy a szovjet Vörös Hadsereg 
három hónappal Németország legyőzése 
után felvonul „a felkelő nap országa” ellen. 
Természetesen a segítségnyújtás nem 
ingyen történt: Sztálin a katonai segítsé-
gért cserébe kérte az angolszász szövet-
ségesektől Mongólia függetlenségének 
elismerését, a szovjet érdekek érvényesü-
lését a mandzsúriai vasútvonalaknál és a 
stratégiai szempontból nagyon fontos Port 
Arthurnál. Továbbá kérte a szovjet fenn-
hatóság kiterjesztését Dél-Szahalinra és a 
Kuril-szigetekre. A nyugati hatalmak ebbe 
Kína megkérdezése nélkül belementek 
annak ellenére, hogy az egyezség több 
esetben is sértette e távol-keleti szövet-
séges érdekeit.

A megalakítandó nemzetközi szer-
vezet, az ENSZ szervezeti kérdéseivel kap-
csolatban is történt előrelépés: Roosevelt 
akceptálta Sztálin kívánságát, hogy a Biz-
tonsági Tanácsban akár egy nagyhatalom 
is megvétózhassa a határozatok érvény-
belépését. 

A tanácskozás végén a résztvevők 
közös nyilatkozatot fogadtak el. Ennek V. 
cikkelye a felszabadított Európával foglal-
kozott. A deklaráció aláírói egyebek mel-
lett kinyilatkoztatták, hogy egybehangolt 
politikával segítik a német uralom alól 
felszabadított népeket, illetve a tengely-
hatalmakkal egykor szövetséges államok 
népeit abban, hogy megszabaduljanak a 
fasizmus és a nácizmus utolsó maradvá-
nyaitól is. Lehetővé teszik számukra, hogy 

n A csúcstalálkozó helyszíne: a Livádia Palota

megteremtsék országukban a belső béke 
feltételeit. Segítséget nyújtanak az átme-
neti időszakban a lakosság demokratikus 
elemeit széleskörűen képviselő ideig-
lenes kormányhatalom létrehozásában, 
aminek feladata a lehető legrövidebb időn 
belül biztosítani a szabad választásokat, 
melynek révén a nép akaratának megfelelő 
kormány veszi át ezekben az országokban 
a hatalmat. 

*
A jaltai egyezmény aláírása után egyik 

résztvevő sem volt különösebben elége-
detlen. Az utókor annál inkább. Jalta 
annak ellenére lett Európa felosztásának 
a szinonimája, hogy a konferencián nem 
döntöttek ilyenről, sem valamiféle befo-
lyási övezetek kijelöléséről. A mítoszokat 
eloszlatni akaró történészek azt állítják: 
Kelet-Közép-Európa szovjet befolyás alá 
kerülése már Teheránban elkezdődött, 
amikor az angolszász hatalmak feladták 
azt a korábbi elképzelésüket, hogy a má-
sodik frontot a Balkánon nyissák meg. 
Utána pedig a térség sorsa sokkal inkább a 
harcmezőkön dőlt el, mintsem a tárgyaló-
asztaloknál. Sztálin következetesen végig-
vitte saját doktrínáját, amit már 1942-ben 
így fejtett ki Molotov külügyi népbiztos 
előtt: „A határok kérdését az erő dönti majd 
el.” Majd Jalta után néhány héttel Milovan 
Gyilasz, jugoszláv partizánvezért ekképp 
okította: „Ez a háború nem olyan, mint a 
korábbiak voltak. Az elfoglalt területekre a 
győztes most a saját társadalmi rendjét is 
rá fogja kényszeríteni. Ez csakis így lehet.”

És a Jaltában megfogalmazott de-
mokratikus elvek ellenére ez így is lett. 
Azon egyszerű oknál fogva, hogy az erő 
akkor azon az oldalon volt. 

Pelle István
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Rozsnyón és környékén magyar taní-
tási nyelven évtizedeken át az Egészség-
ügyi Szakközépiskola nyújtott szakokta-
tást a magyar ifjúságnak. A szakiskolák 
szélesebb választékát Molnár Gabriella, 
a Fábry Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola igazgatónője hozta be a já-
rásba, amikor a Szőgyéni Magán Szakkö-
zépiskola alapítójával megegyezve kihe-
lyezett osztályokat nyitottak Rozsnyón. 
A nagy távolság miatt viszont szükség-
szerű volt a változás. Így a 2011/2012-es 
tanévben már nem a Szőgyéni Magán 
Szakközépiskola kihelyezett osztályai 
nyújtottak továbbtanulási lehetőséget 
a Fábry Alapiskola épületében, hanem 
egy új, közös igazgatású, állami fenntar-
tású, két tagintézményből álló iskola. Így 
jött létre a Fábry Zoltán Alapiskola és 
Szakközépiskola, három névtáblával, 
hét pecséttel…

A „Fábry Suli” immáron nemcsak ál-
talános iskolai képzést nyújt az érdeklő-
dőknek, hanem akár érettségi vizsgát is 
tehetnek a diákok. 

A hétpecsétes iskola

A rozsnyói Fábry Suli

A Fábry Zoltán Alapiskola és Szakkö-
zépiskola a kilencéves alapozó szakasz 
elvégzése után kezdetben 2 szakon kínált 
továbbtanulási lehetőséget: vendéglátó 
és fodrász szakon, míg a 2013/2014-es 
tanévben – az építészet iránt egyre fo-
kozódó társadalmi igényt tapasztalva – 
szakbővítéssel az építőmesteri szakot is 
indította.

A hároméves szakközépiskola befe-
jezése után iskolánkban nappali tago-
zaton, a kétéves tanulmányi idő végez-
tével érettségi vizsga is szerezhető.

A szakközépiskolát látogatók az ál-
talános elméleti órákon az alapiskolás 
diákokkal azonos szaktantermekben 
tanulhatnak (ezek pl. a biológia, kémia, 
rajz, multimédia és számítástechnikai 
szaktantermek), valamint a jól felszerelt, 
korszerű fodrász szalonban és iskolai 
gyakorlókonyhában végezhetik szakmai 
gyakorlatukat. 

A vendéglátó szak végzősei az iskola 
sikeres elvégzése után éttermekben, 
szállodákban vagy a közétkeztetés 
egyéb intézményeiben vállalhatnak ál-
lást. Ehhez segíti őket az első osztálytól 
induló szakmai gyakorlat, amelyet a rozs-
nyói és a járási közétkeztetési egységek 
is biztosítanak. Az iskola együttműködik 
a rozsnyói Három rózsa, a GasTel,  a 
Castello, a Fekete Sas és az Irish étterem 
működtetőivel, mint ahogy a városi is-
kolai konyhákkal is. A járásban is több 
étterem biztosít tanulási és tapaszta-
latszerzési lehetőségeket diákjainknak, 
így pl. a Tornán működő Réva panzió, 
a Szepsiben működő Bodva Hotel és a 
Pelsősi Alapiskola étkezője.

Fodrászaink az iskolai fodrászsza-
lonban várják a szépülni vágyókat, de 
a mesterek által működtetett városi 
fodrászszalonokban is bizonyíthatják, 
hogy a női és férfi szakágban egyaránt 
biztos kezű szakemberekké válnak, akik 
nyitottak az új trendekre, a változó tech-
nikákra, és lépést tudnak tartani a divat 
állandóan változó világával. Az idősek 
gondozása fodrász tanulóinknak nem-
csak októberben, az öregek hónapjában 
jelentős, a rozsnyói öregek otthonát is 
rendszeresen látogatják.

Az építőmester szak magában fog-
lalja a kőműves, épületszigetelő, festő és 
ács szakmák alapjait. Ennek az új szaknak 
a bevezetésével tisztességes megélhe-
tést, biztos egzisztenciát kínálunk diák-
jaink számára.

A vállalkozás a szakmák és szolgál-
tatások területén szak teljes középfokú 
végzettséget nyújt, amely a szolgálta-
tások területén működő kis- és közép-
vállalkozásokra irányul. A tanulmányi 
szak elvégzése egy saját vállalkozás 
megalapítására és sikeres működtetésre 
készít fel, valamint akár főiskolai, illetve 
egyetemi továbbtanulási lehetőséget is 
biztosít.

Hisszük, hogy értelmeset érdekesen 
érdemes tanulni és tanítani. Fontos az 
alkotó légkör, ahol kreatív tanárok egy-
séges elvárásokkal vezetik diákjainkat a 
prousti gondolat jegyében: „A bölcses-
séget nem úgy kapjuk, magunknak kell 
azt felfedezni, oly út után, amelyet senki 
se tehet meg helyettünk, senki se tud tőle 
megkímélni...”

Gál Nikola igazgatóhelyettes
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1950-ben országszerte megnyíltak a ma-
gyar iskolák, így Rozsnyón is.

1950. szeptember 4-én 116 növendékkel 
nyitotta meg kapuit a Rozsnyói Magyar Alap-
iskola Szobisek Mária igazgatónő vezetésével, 
„aki a táskájában cipelte magával az irodát”.

A következő tanévtől a tanulók száma 
egyre gyarapodott Bruck Gyula, Bocsárszky 
Pál, Kanala Józsefné, majd György Béla 
igazgatósága alatt. 

1982-ben egy 22 tantermes iskolaépü-
letet kapott a rozsnyói magyarság. A nyár 
munkával telt. Pedagógusok, szülők, Cse-
madok tagok cipekedtek, szépítettek, segí-
tettek a költözésben. György Béla igazgató 
úr az 1982/83-as tanév első napján méltatta 
a nagy eseményt. „Az énekkar szereplése után 
megkondult a régi iskola egyetlen hagyatéka, a 
munkára szólító kisharang.” 

1990. szeptember végén iskolánk a ma-
gyar iskola újraindításának 40. évfordulóját 
ünnepelte. Küzdelmes idők következtek. 
A járás pedagógusainak méltó fóruma, a 
Czabán Samu Pedagógiai és Kulturális Napok 
keretében 1995 márciusában először ren-
dezték meg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
I. Országos Találkozóját Rozsnyón.

Az 1996–97-es tanévben iskolánknak  
560 tanulója volt. Az utolsó évek feszült tár-
sadalmi légköre, a hatalom részéről a magyar 
iskolákra gyakorlott nyomás, a kívülről soka-
sodó beavatkozások feszültséget szítottak a 
tanári és szülői közösségben. Az 1997–98-as 
iskolai év tanévnyitóján az iskolából kivált 
170 tanuló és 12 pedagógus. Iskolánk króni-
kája szerint:

„A történtek értékelésére majd az idő ad 
választ. Azonban nem lehet és nem szabad 
elfeledni azt a lelki megrázkódtatást, amelyet 
az iskola szétválása okozott azoknak a peda-
gógusoknak, szülőknek és iskolabarátoknak, 
akik részesei voltak az iskola több évtizedes 
küzdelmének, egy méltó „alma mater” meg-
szerzésének. Sorsára hagyni, kockáztatni a 
magyar iskola létét, és feladni a város szívében 
egy minden igényt kielégítő oktatási intéz-
ményt nem lehet megfontolt és bölcs dolognak 
tartani.”

Az 1997–98-as iskolai év 401 tanulóval 
indult. Új igazgató került az iskola élére 
Bubenko János személyében, majd 2004-től 
Molnár Gabriella vette át az iskola vezetését.

2000-ben, az újraindítás 50. évfordulóján 
iskolánk felvette a stószi remete, a neves szlo-
vákiai magyar író, humanista Fábry Zoltán 
nevét, akinek a hatvanas évek kezdetétől 
haláláig szoros kapcsolata volt az iskolával és 
tanulóival. 

Iskolánk 2002. április 1-től jogalanyisággal 
rendelkezik. 

A 2008–2009-es tanévben az új oktatási 
törvénynek köszönhetően iskolánk saját 
pedagógiai programot vezetett be A MI 
ISKOLÁNK – A MI JÖVŐNK címmel. Első 
osztálytól oktatunk angol nyelvet és infor-
matikát, emelt óraszámban oktatunk magyar 
nyelvet, technikát, testnevelést. Bevezettük 
a regionális nevelés tantárgyat is, melynek 
célja dákjainkkal megismertetni Rozsnyó és 
szűkebb hazánk, Gömör szépségeit, értékeit. 

2009-től Prékop Mária vette át az iskola 
vezetését. 2011 szeptemberében új intéz-
ményként – közös igazgatású iskolaként – 
kezdhettük meg a tanévet. Immáron nem-
csak általános iskolai képzést nyújtunk az 
érdeklődőknek, hanem akár érettségi vizsgát 
is tehetnek nálunk a diákok. A Fábry Zoltán 
Alapiskola és Szakközépiskola a kilencéves 
alapozó szakasz elvégzése után 3 szakon kínál 
továbbtanulási lehetőséget, melyek záróvizs-
gával végződnek, a továbbtanulók érettségi 
vizsgát tehetnek. 

2014. szeptember 1-től az alapiskola 1. 
osztályában bevezettük a tartalom alapú, 
CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) nyelvoktatást, melynek négy alap-
elve: megértés, tartalom, kommunikáció és 
kultúra. A módszer lényege, hogy az angol 
nyelv mellett további tantárgyakat – mate-
matikát, környezetismeretet – is angolul ta-
nulunk. Szakképzett, B2-es szintű nyelvvizs-
gával rendelkező pedagógusaink egy igényes, 
korszerűen felszerelt, interaktív tanteremben 
oktatják diákjainkat. A más tantárgyak 
idegen nyelven való elsajátításakor a nyelv 
visszanyeri eredeti funkcióját, a kommuni-
kációt.

Hogy miért ezt a módszert választottuk? 
Miért a CLIL?

Az órán a tanár kevésbé előadó, csökken a 
tanári közlés, és sokkal inkább diákközpontú 
gyakorlatokba, kooperatív feladatokba, páros 
és csoportmunkákba vonja be a gyerekeket, 
hogy felfedezéseket tehessenek, gyakorolhas-
sanak, és kísérletezhessenek a gondolatokkal 

és a nyelvvel egyaránt. Ha a diák kísérletek, 
kutatások útján sajátítja el az új anyagot, úgy 
a tudás alaposabb, és hosszabbtávú lesz.

A nyelvtanulás célja, hogy eszköz legyen 
a tágabb értelemben vett tudás megszerzé-
séhez, miközben a nyelvtudás szintje is emel-
kedik.

A 22 tantermes iskolánk a város szívében, 
a Drázus patak mentén fekszik. A több mint 
300 tanuló oktatása 20 osztályban folyik. A 
2014/2015-ös tanévet 20 osztállyal, 6 nap-
közis csoporttal kezdtük. Az oktató-nevelő 
munkát 38 tanár, nevelő végzi nap mint nap. 
A hagyományos tantermeken kívül szaktan-
termek, számítástechnikai laboratóriumok, 
iskolakert, interaktív táblával felszerelt nyelvi 
szaktanterem, műhely, két tornaterem és 
sportpálya áll a tanulók rendelkezésére. 
Szakközépiskolásaink az iskolánkban lévő 
jól felszerelt, korszerű fodrászszalonban, il-
letve iskolai gyakorló konyhában végezhetik 
szakmai gyakorlatukat. Az iskolai étkezde 
a mi gyermekeink étkeztetésén túl további 
iskolák tanulóinak is biztosítja az egészséges 
étkezést. 

Hagyományosan minden év tavaszán  
otthont adunk a Szlovákiai Magyar Peda-
gógusok Országos Találkozójának. Számos 
saját rendezvénnyel is büszkélkedhetünk. Az 
évente megrendezésre kerülő programjaink  
– pl. a Kossuth kupa elnevezésű sportver-
seny, Andrássy napok, Tökfesztivál, Pozsálói 
túra, Nemzeti Összetartozás Napja, nyug-
díjas pedagógusok köszöntése stb. – mellett 
egész napos projektnapokat is szervezünk, 
pl. Egészségnap, Múzeumok Napja, Európai 
Unió Napja. Együttműködünk a Gömöri 
Ifjúsági Társasággal, az Aggteleki Nemzeti 
Parkkal, évente többször megyünk Jósvafőre 
a Kúria Oktatóközpontba különféle előadá-
sokra, kézműves foglalkozásokra, felszíni és 
barlangi túrákra. Három éve iskolánk hétvégi 
házzal gazdagodott a Rakatyán. A Szlovák 
Karszt Nemzeti Park különleges szépségű ter-
mészeti környezetében házikónk lehetőséget 
nyújt erdei iskola megszervezésére.

Iskolánkat közvetlen, családias hangulat 
jellemzi, ahol mindenki ismer mindenkit és 
figyel a másikra…

Hogy kié a Fábry Iskola? Elsősorban az itt 
tanuló magyar gyerekeké, de mindazoké is, 
akik 1950-től kezdve itt tanultak, tanítottak, 
akiknek a gyermekeik itt tanultak, tanulnak… 
A magyar közösségé – azoké, akik hisznek 
benne, hogy a népszámlálási eredmények 
ellenére még sokáig fennmarad a magyar kul-
túra, a magyar szó Felső-Gömörben… Azoké, 
akik azt vallják: a Fábry Suli további sikeres 
évtizedeknek néz még elébe.

Gyuricza Szitai Xénia, igazgatóhelyettes 

„Csak magyarul beszélhetek hitelesen emberül,
csak a magam legsajátosabb hozzájárulásával
lehetek az emberiség része és az emberség részese: elkötelezettje.”

(Fábry Zoltán)

Fábry Zoltán Alapiskola, 
Rozsnyó




