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2015. május 27-én a fenti címmel 
rendezett szakmai konferenciát az OFI 
Komáromban, a Duna Menti Múzeum-
ban. A konferenciát jelenlétével meg-
tisztelte Czimbalmosné Molnár Éva, 
Magyarország rendkívüli és meghatal-
mazott szlovákiai nagykövete, A. Szabó 
László, az MKP oktatási és kulturális al-
elnöke és Knirs Imre,  Komárom alpol-
gármestere is. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma részéről Király Annamá-
ria, a Közigazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium részéről Haraszti Attila volt 
jelen, a Nemzetpolitikai Államtitkársá-
got Pirityiné Szabó Judit képviselte.

A konferenciát Jókai Tibor, az Szlová-
kiai Magyar Pedagógusok Szövetségének 
elnöke nyitotta meg. Megnyitó beszédé-
ben az oktatásnak a magyar kultúrában 
betöltött különleges szerepére hívta fel 
a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy az osz-
tálylétszámok tekintetében, illetve szá-
mos más kérdésben is ugyanazokkal a 
nehézségekkel találkozunk Kárpátalján, 
Erdélyben, Délvidéken és a Felvidéken 
is. Egy közös stratégia kidolgozása tehát 
sürgető feladat. Sajnos, azonban sem a 
Felvidéken, sem a többi külhoni terüle-
ten nincs államilag működtetett olyan 
kisebbségi hivatal, amely oktatásügyre 
vonatkozó feladatokat is ellátna, így az 
egyes – civil szervezetként, anyaorszá-
gi támogatással működő – pedagógus-
szervezetekre hárul a feladat. A közös 
stratégiaalkotás azért volna fontos, mert 
az anyanyelv oktatása során mindenhol 
ugyanazokkal a kihívásokkal találko-
zunk. Az előrelépéshez azonban a több-
ségi nemzet oktatásügyi szakemberei 
részéről is egy józan, 21. századi gondol-
kodásmódra lenne szükség: meg kellene 
érteniük, hogy a közös gondolkodás és 

együttműködés nem megy a többségi 
nemzet ellen, hanem éppen a térség fel-
emelkedésének irányában hatna.

Dr. Pompor Zoltán, az OFI főigazga-
tó-helyettese az Intézet katalizátor sze-
repét hangsúlyozta köszöntőjében.

A konferencián a magyarországi ok-
tatáskutatók és oktatási szakemberek 
mellett a határon túli magyar közoktatás 
jeles képviselői tartottak előadásokat a 
saját országuk magyar nemzetiségi okta-
tásának helyzetéről.

Prof. Dr. Péntek János (Kolozsvár) A 
magyar nyelvű oktatás lehetőségeiről Ro-
mániában  címmel tartotta meg előadá-
sát.

 Fodor Attila (Comenius Pedagógi-
ai Intézet, Komárom) A magyar nyelvű 
oktatás Szlovákiában című előadásában 
arról beszélt, hogy Szlovákiában sok 
magyar nemzetiségi alapiskola műkö-
dik, de kevés a szakképző iskola. Erre a 
problémára mutat rá egy felmérés, mely 
szerint 100 magyar nemzetiségi tanuló-
ból csak 67 jár magyar szakiskolába, míg 
a többi iskolatípus esetén (gimnázium, 
alapiskola, óvoda) 80–90%-os az arány. 
A szlovákiai jogszabályi környezet prob-
lémái ahhoz vezetnek, hogy nem tud 
létrejönni egységes magyar nemzetiségi 
oktatási stratégia. Megoldás lehet, ha a 
civil erők egyesítése révén megalakul egy 
közoktatási tanács, továbbá egy felvidé-
ki oktatásfejlesztő intézet. Ez az intézet 
tudná segíteni a szakmai fejlesztést, va-
lamint azt, hogy jobb pedagógusképzés, 
jobb továbbképzések segítsék a felvidéki 
nemzetiségi pedagógusokat.

Dr. Orosz Ildikó (Beregszász) Kár-
pátalja magyar nyelvű oktatásának prob-
lémáit vázolta A magyar nyelvű oktatás 
stratégiai kérdései című előadásában. De 

Negri Ibolya és Nagy Margit (Újvidék-
Szabadka) A vajdasági magyar oktatá-
si stratégia – a magyar nyelvű oktatás 
lehetőségeiről beszéltek előadásukban, 
Varga Erna (Eszék) előadásának címe 
és témája  A horvátországi magyar köz-
oktatás helyzete  volt. Mentsik Szilvia 
(Bécs)  Magyar nyelvű oktatás Bécsben, 
Vida Törner Judit (Muravidék, Lendva) 
pedig A muravidéki kétnyelvű oktatásról  
tartott előadást. 

Szoták Szilvia  Tanulságok és követ-
keztetések a Kárpát-medencei magyar 
nyelvű oktatás helyzetéről  című előadá-
sában kiemelte, hogy napjainkban gaz-
dasági kérdés is az anyanyelv ápolásának 
kérdése. A külhoni magyar oktatás egyik 
fő kihívása a romló demográfiai helyzet. 
Fontos célként fogalmazta meg, hogy a 
nemzetiségi iskola magas színvonalú le-
gyen, nem csak anyanyelvi szinten, ha-
nem az adott ország hivatalos nyelvén is.

Valaczka András  A Kárpát-medence 
interaktív irodalmi atlasza című előadá-
sában olyan digitális adatbázist mutatott 
be, amely a magyar irodalom szerzőit, 
műveit jeleníti meg egy térképes alkal-
mazás segítségével. 

Dr. Baranyai Katalin A nyugati emig-
ráció interaktív irodalmi atlaszának elő-
készítő munkálatai  című előadásában 
bemutatta a nyugati emigráció egyesü-
leteit, kultúrköreit, folyóiratait és lapjait. 
Felhívta a figyelmet az emigrációs iroda-
lom oktatási lehetőségeire.

Ezt követően Word Café: kreatív pár-
beszéd, közös szakmai gondolkodás a 
határon túli magyar oktatásról  címmel 
négy témakörben (tankönyvek és tanter-
vek, szakmai kapcsolattartás, mérések és 
továbbképzések) folyt tovább a tanács-
kozás.

A konferencia dr. Kaposi József, az 
OFI főigazgatójának zárszavával ért vé-
get, melyben felhívta a figyelmet a ha-
táron átívelő oktatási lehetőségekre, kü-
lönös tekintettel a Nemzeti Köznevelési 
Portálra.

Szanyi Mária

Magyar nyelvű oktatás 
a Kárpát-medencében – a jövő dilemmái

n Balról: Király Annamária , Haraszti Attila, Czimbalmosné Molnár Éva, Jókai Tibor,  
Knirs Imre

n Közös szakmai gondolkodás
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Lapszél  n  Pedagógusfórum 

Vastaps
Hosszan tartó, ütemes taps köszöntötte Juraj Draxler oktatási mi-

niszter szereplését 2015. március 29-én Rozsnyón, a Szlovákiai Ma-
gyar Pedagógusok XXI. Országos Találkozóján. Az ember már-már 
azt várta, mikor áll talpra a publikum fellelkesült része, és folytatja áll-
va a tetszésnyilvánítást, mint valamilyen kiváló színházi előadás vagy 
frenetikus sikerű koncert előadóinak ünneplésekor. Erre szerencsére 
nem került sor, de az a vastaps most is itt zúg a fülben, mint Arany 
János Edward királyáéban a walesi vértanúk dala. Kinek és miért is 
szólt a vastaps a rozsnyói történelmi városháza nagytermében? A mi-
niszternek, aki jóformán azzal kezdte a ténykedését, hogy leváltotta az 
Állami Pedagógiai Intézet nyitott szellemiségű igazgatóját? A minisz-
ternek, aki törvénybe ütközőnek nyilvánította és elutasította a szlová-
kiai magyar Történelemtanárok Társulása szakmai szűrőkön átment 
speciális kerettanterv-javaslatát? Vagy a mintegy háromnegyed órán 
át tartó politikusi semmitmondásnak? Mert a Smer által a miniszte-
ri székbe ültetett Draxler minden komolyabb felvetésre kitérő választ 
adott – vagy semmilyet.

Június 4-én zátonyra futott az SZMPSZ és a több mint 26 ezer alá-
írást gyűjtő civilek képviselőinek tárgyalása a Rozsnyón ünnepelt mi-
niszterrel, aki például a civileknek az anyanyelv- és a történelemórák 
számának emelését szorgalmazó petícióját politikai nyomásgyakorlás-
nak nevezte. Ó, igen, a politikus másban nem képes gondolkodni.

Ki tudja, a miniszter lekezelő magatartásában milyen szerepet ját-
szott a rozsnyói vastaps?

Pelle István

A karaván halad…
Történt valami különös június 4-én, csütörtökön? Semmi. Mert 

az, hogy Draxler miniszter úr pimaszkodott az oktatási szakma ma-
gyar képviselőivel, és összes érvük lepattogott róla, mindennek mond-
ható, csak különösnek nem. Ezt már megszokhattuk. Szlovák oktatá-
si miniszterek jönnek, mennek, a magyar oktatás mostoha kezelése 
marad. Meg az a szüntelen, szorgos hangyamunka is az oktatási mi-
nisztériumban, mint egy farágótermeszbolyban, lassan, módszeresen. 
Ha mindazt a fortélyt, buzgalmat és kreativitást, ami a magyar nyelvű 
oktatás beőrlésére megy, Szlovákia gazdasági felvirágoztatására hasz-
nosítanák, Svájc messze elmaradna mögöttünk.

Szerencsésebb tájakon néznek rád, mint a moziban, ha az oktatási 
miniszter nevét tudakolod. Kit érdekel? Egyszer Jankó, másszor Palkó, 
mind azért van ott, hogy tegye a dolgát, slussz. És ha netán valamelyi-
kük azon kezdene ötletelni, hogyan tartsa rendeleteivel, intézkedése-
ivel bizonytalanságban és félelemben a pedagógusokat és a szülőket, 
akkor másnap már be sem kellene mennie az irodájába.

A szlovák kormány oktatáspolitikája nem szolgálja az itt élő ma-
gyar gyerekek érdekeit, tehát Szlovákia érdekeit sem. Az országnak 
az az érdeke, hogy polgárainak minél magasabb színvonalú tudása 
legyen. Ezt mondja a gyermek jogairól szóló nemzetközi egyezmény 
29. cikkének 1. a) pontja is: „Az Egyezményben részes államok meg-
egyeznek abban, hogy a gyermek oktatásának a következő célokra kell 
irányulnia: elő kell segíteni a gyermek személyiségének kibontakoz-
tatását, valamint szellemi és fizikai tehetségének és képességeinek a 
lehetőségek legtágabb határáig való kifejlesztését”. A szlovák oktatás-
politika viszont éppen szűkíti a határokat, rontja a magyar gyerekek 
esélyegyenlőségét és versenyképességét, ha heti 5 órára csökkenti az 
elsősök írás-olvasástanulását, ami a szlovák iskolákban heti 9 óra. Az 
elnyomás nem más, mint hatalmi pozícióból arra kényszeríteni vala-
kit, hogy saját érdekeivel ellentétben cselekedjék. Márpedig nekünk 
nem érdekünk, hogy a gyerekeink gyengébb tudással kerüljenek ki az 
iskolapadokból, mint szlovák társaik.

Draxler miniszter úr fel van háborodva, mert, úgymond, túl van 
politizálva a petíció, amellyel nyomást akarnak gyakorolni szegény 
fejére. Hogy miben áll ez a túlpolitizáltság, azt nem árulta el. Úgy lát-
szik, a szlovák alkotmány is túl van politizálva, amely engedélyezi a 
petíciót. Sebaj. Kivárjuk a 30 napot, ennyi időn belül köteles reagálni a 
minisztérium a petícióra. És nem törünk le Draxler miniszter úr vár-
ható további trükközéseire se. Ez még csak a kezdet volt. A karaván 
megy tovább.

Vojtek Katalin  
(http://magyariskola.sk)
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Néhány évvel a rend-
szerváltás után arról folytat-
tunk nagyon is reálisnak lát-
szó vitát a Katedra Társaság 
ülésein, hogy szlovákiai vi-
szonyaink között mikor szű-
nik meg végre a központi 
irányítás vasmarok-szorítá-
sa, mikor jellemezheti végre 
önbizalmat sugárzó kreati-
vitás pedagógusaink min-
dennapi munkáját, mikor 

válik általánosan jellemzővé ebben a reménykedő országban az 
oktatásügyi önkormányzatiság és vele együtt az autonóm iskola. 

Mert őszintén hittük, sőt meggyőződéssel vallottuk, hogy 
mindez csak idő kérdése… Hittük, hogy ez a kis ország minden bi-
zonnyal felzárkózik azon szerencsés és boldogabb országok közé, 
ahol a demokrácia valóban a nép boldogulását segíti; ahol a po-
litikai hatalom képviselői nemcsak a választási időszakra összeírt 
propagandaanyagaikban és a választások utáni kötelező kormány-
programjukban szajkózzák jól hangzó szlogenként az oktatásügy 
prioritását, hanem teljes komplexitásában értik is ennek a vállalt 
feladatnak a jelentését. Hittük, hogy mindez bekövetkezik, mert 
a szerencsés országok gyakorlata meggyőzött bennünket arról, 
hogy a társadalom fejlődésének igazi mozgatórugója a fejlett ok-
tatásügy, ahol valóban kiváló és megbecsült szakemberek készítik 
fel a felnövekvő generációk tagjait arra, hogy valóban tehetségük-
höz mérten legyenek képesek érvényesülni, boldogulni a társadal-
mi életben. Hittünk mindebben, és hitünk egységessé kovácsolt 
bennünket. 

Elképzeléseink helyességéről képesek voltunk meggyőzni a 
mi mindenkori legnagyobb segítőinket, a szülőket is, akikkel ösz-
szefogva meghátrálásra késztettük a politikai hatalmat, amikor 
nagyon határozottan felemeltük a szavunkat a hatalom sajátosan 
értelmezett segítő szándékai ellen… Igen, akkor, amikor ostoba 
módon úgy szándékozott – az ő értelmezése szerint – segíteni a 
magyar nemzetiségű gyerekeken, hogy kétnyelvűvé akarta változ-
tatni a mi magyar tanítási nyelvű iskolákat. 

Az évek múlásával – sajnos – rá kellett jönnünk arra, hogy 
ebben az országban nagyon sok időnek kell még eltelnie ahhoz, 
hogy az oktatásügy elfoglalhassa a számára méltó helyet. Hiszen 
az iskolaügyi miniszter székében egymás után cserélődtek a hata-
lom által kinevezett politikusok, akik általában a saját pártjuk sánti-
káló, olykor bizony eléggé torz elképzeléseit akarták érvényesíteni, 
és döntéseikkel fokozatosan egyre mélyebbre süllyesztették egész 
iskolarendszerünket.

Kaotikussá vált a tankönyvkiadás, a háttérintézmények és a 
szakképzés helyzete. Azt is sikerült elérni, hogy az oktatásügy leg-
felső irányítási hivatalának nemzetiségi osztályán egyetlen magyar 
nemzetiségű szakember sem dolgozik. Nincs ott senki, aki szak-
mailag képes lenne felmérni, milyen specifikus igényei is lehetnek, 
mire is lenne szüksége a magyar nemzetiségi iskoláknak. És az a 
legfájóbb, hogy mi, magyar pedagógusok valahogy mintha bele-
törődtünk volna ebbe a helyzetbe. Mintha a hajdani egységes ki-
állás, az azonos elképzelések és tervek, az összefogás, sőt egymás 
munkájának segítése és tisztelete is mintha a múlt ködébe veszett 
volna.

Talán fel sem figyeltünk időben arra, hogy megosztottságunk, 
az egységes jövőkép hiánya mennyire kiszolgáltatottá tehet ben-
nünket. Igaz, hogy már évek óta rezonál bennünk Reményik Sán-
dor a templom és az iskola megvédésének fontosságát hangsú-
lyozó, megszívlelendő gondolata, de az a szakmai igazság is, mely 

szerint csak az anyanyelven szerzett tudás tesz bennünket képessé 
magasabb szintű ismeretek megszerzésére. Ám mintha mégsem 
tudatosítottuk volna eléggé, hogy az elmúlt hónapok során a 
készülő, illetve a részben már el is fogadott törvénymódosítások 
következtében milyen súlyos veszély fenyegeti nemzetiségi iskolá-
inkat. Tény, hogy emlegetjük ezeket a veszélyeket, de legtöbbször 
olyan megközelítésben, mintha nem is minket érintene; mintha 
nem a mi asszimilálódásunk ütemének felgyorsulását eredmé-
nyeznék, és ezáltal nem a mi nemzetiségünk megmaradásának 
esélyét sodornák veszélybe. 

Elgondolkodtató, hogy egyetlen átfogó helyzetfelmérő tanul-
mány elkészítésén kívül mindmáig nem sikerült az összes érintett 
politikai párt, szakmai és társadalmi szervezet, polgári társulás 
bevonásával egy egységes álláspontot kialakítanunk kisiskoláink 
és az alacsony tanulói létszámú, teljes szervezettségű iskoláink 
jövőjének megmentése érdekében. Pedig a 263 magyar tanítási 
nyelvű alapiskolának mintegy 70 százalékát a megszűnés, illetve a 
fokozatos felszámolás veszélye fenyegeti. Ám egyetlen nemzetisé-
gi iskola sem érezheti magát teljes biztonságban, hiszen a minisz-
térium által kidolgoztatott új kerettanterv kimondottan megalázó 
helyzetbe kényszeríti az anyanyelv tanítását a nemzetiségi alapis-
kolák alsó tagozatán, míg a szlovák iskolákban az anyanyelv tanítá-
sára ugyanezekben az évfolyamokban olyan heti óraszámot ír elő, 
amely valóban hűen tükrözi az anyanyelv pótolhatatlan szerepét 
az ismeretszerzés folyamatában. Emellett a szabadon felhasznál-
ható heti óraszám megengedi, hogy az iskola érdekes oktatási 
programok bevezetésével tegye egyre vonzóbbá saját intézmé-
nyét, míg a nemzetiségi iskolának erre semmi esélye sincs. 

Hasonlón diszkriminatív hozzáállás tükröződik a minisztérium 
azon döntésében is, mely szerint a történelem állami tanterve az 
ország minden iskolája számára kötelező, ami bizony a mi esetünk-
ben azt jelenti, hogy a nemzetiségi, ezen belül a magyar alap- és 
középiskolák diákjai saját nemzetük történelméről szinte semmit 
sem tanulhatnak meg az iskolában. Mindamellett a döntéshozók 
nagyon jól tudják, hogy az ember saját nemzete történelmi gyö-
kereinek ismerete nélkül nehezen találja meg a helyes választ saját 
kora, sőt a jövő fontos kérdéseire is. Ezekre a problémákra szorgal-
mazta az értelmes megoldást az a civil társadalom képviselői által 
áprilisban indított petíció, amely néhány hét alatt több mint 26 
5oo támogató aláírással került az oktatásügy legfőbb irányítóinak 
az asztalára. Sajnos, ott egyértelműen csukott fülekre, elutasításra 
talált. Ez a tény egyértelművé tette minden érintett számára, hogy 
az elkövetkező időszakban nem lehet könnyelműen kezelni közös 
problémáinkat, meg kell erősíteni mindannyiunkban az összefo-
gást, az összetartást, a közös akaratot, a közösen kimondott, jogos 
igények fontosságának tudatosítását, egymás munkájának őszinte 
tiszteletét és annak a felismerését, hogy csak magunkra és a mun-
kánkat segítő szülőkre számíthatunk. 

Kedves Barátaim! Pedig mennyivel jobb lett volna júniusi gon-
dolatokként őszintén megköszönni kollégáink egész évi áldozatos 
munkáját, és gondtalan pihenést, örömteli szabadságot, erőgyűj-
tést kívánni egymásnak! Mennyire kívánatos volna úgy fejezni be a 
tanévet, hogy már a bizonyítvány kiosztásának a napján, az ünne-
pélyes tanévzáró perceiben minden iskolaigazgató és pedagógus 
biztosan ismeri a jövő tanévvel kapcsolatos minden részletkérdés 
megoldásának a módját, és nem kellene attól tartani, hogy mi lesz 
az iskolával, az anyanyelv és a történelem tanításával szeptember-
től…

Kedves kollégák, éber, odafigyelő pihenést, sikeres lelki és 
szakmai felkészülést kívánok a következő tanévre!

Fibi Sándor

Júniusi gondolatok…
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A sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű 
diákok a magyar iskolákban
Az iskolákban egyre több az egészségi problémákkal küz-

dő, a sajátos nevelési igényű, a viselkedészavaros, a naponta 
problémát okozó diák, akiknek oktatása speciális feladatokat 
ró a pedagógusokra. Ezeknek a diákoknak az integrációja nem 
minden esetben jelent megoldást. Az iskolákból hiányoznak az 
iskolapszichológusok. A nagyszámú roma diákot oktató iskolák 
a sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű gyermekek mi-
att külön speciális osztályokat nyitnak, fejlesztő pedagóguso-
kat, asszisztenseket igyekeznek alkalmazni. 

A roma népességgel kapcsolatos megfigyelések az iskolák 
szempontjából: 

– A roma lakosság jelentős közösségeket képvisel pl. a 
Nagykaposi, a Tőketerebesi, a Kassa-vidéki, a Rozsnyói, 
a Nagyrőcei, a Rimaszombati, és a Losonci járás több 
falujában. A további járásokban is vannak körzetek, 
települések jelentős magyar roma lakossággal (pl. 
Nagymagyar, Illésháza, Jóka, Tallós, Sókszelőce, 
Csilizpatas). 

– Vannak példaértékű iskolák az együttélésre, pl. Dernő. 
– A közép- és kelet-szlovákiai régiókban a vegyes 

házasság ma már elfogadott jelenség, a nyugati 
régiókban kevésbé (pl. Szímő és Kamocsa viszonyai).

– A roma többséggel rendelkező településeken, ahol 
jelentős eltérések vannak a két etnikum szociális 
viszonyai között, a magyar szülők nem a helyi magyar, 
de más település magyar iskolájába vagy a helyi, illetve 
más település szlovák iskolába íratják be gyermeküket.

– Az oktatási-nevelési támogatás nagymértékben 
motiválja a roma diákok beiskolázását a magyar 
iskolákba.

– A roma diákok tehetséggondozása, a tehetségek 
kiemelése, megbecsülése a sport, a kézművesség, a 
zene, a tánc területén. 

A magyar roma diákok magyar iskolába integrálása a törté-
nelmi együttélés pozitív példáiból adódóan pl. a gömöri és a 
nógrádi települések jelentős részében nem jár feszültségekkel. 
Ezekben a falvakban, ott, ahol nem jöttek létre nagy életmód-
beli különbségek, a sorsközösség egyfajta ösztönös kapcsot, 
szövetségesi viszonyt alakított ki a romákban és a magyarok 
között. Ahol azonban a súlyos szociális helyzet és a mélysze-
génység körülményei miatt viselkedészavaros, az alapvető hi-
giéniai szokásokat nem ismerő, motiválatlan gyermeket kell 
oktatni, ahol a kifejezési készség alacsony szintje jelent korláto-
kat, ott súlyos gondokat, problémákat kell naponta kezelni. A 
mélyszegénység gondjait tetézheti a nem helybéli, de a mun-
kalehetőségek vagy egyéb okok miatt betelepülő gyökértelen, 
az együttélés szokásait és szabályait el nem fogadó vagy kire-
kesztett, a magyar nyelvismeret hiányával is küzdő családok 
gyermekeinek viszonya az iskolához, a tudáshoz. A szocialista 

A szlovákiai magyar iskolahálózat állapota 
és fejlesztésének lehetőségei

4. rész

ipartelepítéssel fejlesztett és egyben sújtott városokban, város-
környéki régiókban – a szlovák és magyar roma lakosságnak a 
keveredéséből is adódóan –, a kelet-szlovákiai régió roma la-
kosságának többsége inkább ezt a sorsot éli.  

Ezekben az esetekben gyakori, hogy a diákok a negyedik 
osztályból hagyják el az iskola kötelékeit, miután életkorukból 
adódóan teljesítik a tankötelezettség feltételeit. Az osztályis-
métlések, a korai iskolaelhagyás tipikus jelenség ebben az ön-
magára hagyott csoportban. Ezeken a településeken a roma 
családok nem igénylik az óvodai oktatást, vagy az önkormány-
zatok anyagi okokból nem működtetnek óvodákat. Az óvodai 
nevelés hiánya negatívan befolyásolja a gyermekek iskolakez-
dését, tanításuk hatékonyságát. Az iskolaelhagyók többsége 
a halmozottan hátrányos, nagycsaládos környezetből kerül ki, 
életcél hiányában újratermelik azt a környezetet, amelyben él-
nek. Az iskola elhagyása után – a tervezetlen családalapítás ré-
vén is – újratermelődik az a réteg, amelyiknek egyetlen megél-
hetési forrása a családi pótlék, a rokkantnyugdíj és a közmunka.

Gömörben és a keleti régiókban a nevelési, oktatási támoga-
tás nagymértékben motiválja a magyar, illetve magyarul tudó 
roma családok gyermekeinek magyar nyelvű beiskolázását. A 
szociálisan hátrányos helyzetű diákokkal kapcsolatos speciális 
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feladatok ellátására az iskolák hazai projektek keretében jut-
hatnak hozzá anyagi forrásokhoz, pl. az asszisztensek bére, a 
higiéniai feltételek megteremtéséhez szükséges eszközök stb. 
A roma diákokkal működő magyar kisiskolák jelentős hánya-
da azonban szervezési okokból kimarad a romákra irányuló 
programokból. Ezeken a településeken a legtöbb esetben nem 
működik óvoda és nulladik osztály, nincsenek napközis foglal-
kozások.

A roma diákokkal a tehetséggondozás terén szép eredmé-
nyek érhetők el, elsősorban az iskolák alsó tagozatán, a művé-
szetek és a sport területén. A roma diákokra is pozitív hatással 
van egy-egy sikeres, követendő példa, mely a mélyszegénység-
ből való kiemelkedést szolgálja. A roma diákok tanuláshoz való 
viszonyának javulásában is eredmények érhetők el a koopera-
tív, a KIP és a projektpedagógiai módszerek alkalmazásával. 
Némely iskola, különösen a gazdaságilag leszakadó régiókban, 
vagy a szociálisan hátrányos környezetben eredményesen vál-
lalja fel, vagy kényszerül felvállalni az integrációval járó, illetve a 
differenciálásból adódó többlettevékenységet. E téren szüksé-
ges volna nagyobb mértékben kihasználni – illetve folytatni ott, 
ahol már elindult – a hazai Orava civil szervezet vagy az anyaor-
szági Igazgyöngy Alapítvány és további programok elterjeszté-
sét a határon átnyúló nemzetközi projekteken keresztül.

Az elemzés során szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a 
romákkal kapcsolatos statisztikai adatok nem tükrözik a va-
lóságot. Közrejátszik ebben a személyiségjogok védelmének 
eltúlzott, vagy elhibázott értelmezése, de az adatok begyűjté-
sének nehézsége és az adatok megbízhatóságának foka is. A 
rendelkezésre álló statisztikai és az egyéb becsült adatok alap-
ján ezért nehéz következtetéseket levonni a roma diákok isko-
lai beilleszkedéséről, eredményességéről stb. 

A jogszabály módosítására lenne szükség ahhoz, hogy a ki-
sebb iskolákban is engedélyezzék a nulladik osztályok megnyi-
tását. A romák oktatásával kapcsolatos fejlemény, hogy az OM 
az igényekre reagálva 2014-ben az eddigiekhez viszonyítva a 
kétszeresére emelte az iskolákban alkalmazható roma asszisz-
tensek számát.  

Nulladik osztályok működése a magyarok által lakott 
járásokban

Járás Szlovák 
osztály

Magyar 
osztály

Magyar nulladik osztályt 
működtető települések

Dunaszerdahely 2 5
Dunaszerdahely – Kodály 
AI, Nagymegyer, Somorja, 
Diósförgepatony, Illésháza

Galánta 1 1 Tallós

Érsekújvár 2 1 Udvard

Komárom 1 4
Komárom – Eötvös u.AI, Gúta 
– Korvin M AI, Ógyalla (2)

Léva 1 0 -

Losonc 0 3
Fülek – Mocsáry AI és Ifjúság 
u. AI, Csákányháza

Rimaszombat 0 1 Rimaszombat-Dúža u.AI

Nagyrőce 9 1 Tornalja

Rozsnyó 7 4
Dernő, Krasznahorkaváralja, 
Rozsnyó – Egyesített AI

Kassa-vidék 21 4 Torna, Szepsi

Nagymihály 7 0 -

Tőketerebes 11 1 Királyhelmec

A kialakult helyi szokásoktól függ, hogy a magyar és szlovák 
iskolával is rendelkező településeken a roma családok gyerme-
kei melyik tannyelvű iskolát látogatják. Azon települések nagy 
részében, ahol jelentős eltérések vannak a magyar és a roma 
etnikum szociális viszonyai között, a magyar szülők nem a he-
lyi, hanem egy távolabbi magyar iskolát választják, de gyakori 
jelenség, hogy a szülők gyermeküket a helyi szlovák iskolába 
járatják, ha ott kevesebb a roma diák.  Az érvek hasonlóak: a 
roma diákok rossz szociális helyzete gyakran higiéniai és maga-
viseleti problémákkal párosul, amelyektől a többi szülő szeret-
né megóvni gyermekét.

Dél-Szlovákia járásaiban lehetőség van a sajátos nevelési 
igényű és hátrányos helyzetű gyermekek oktatására a külön e 
célból működtetett speciális iskolákban. Ezeket az oktatási in-
tézményeket a 2013/14-es tanévben összesen 1320, többségé-
ben hátrányos helyzetű roma diák látogatta. 

Mobilitás, migráció, a városi, központi iskolák 
elszívó hatása, szórványok
A családok anyagi lehetőségeinek és mobilitásának a növe-

kedése, a szabad iskolaválasztási jog kihasználása, a település 
földrajzi helyzetéből származó előnyök érvényesítése, az isko-
labuszokkal való szállítás előnyei, az iskolák szolgáltatásaival 
való szülői elégedettség foka, a diákok nagyobb migrációját 
eredményezték. A mobilitás fokozódása a régiók gazdasági 
prosperitásának a függvénye, és befolyással van az egyes isko-
lák diáklétszámainak pozitív vagy negatív változására.

Az oktatási hálózat átalakítása során számításba kell ven-
ni az utaztatás helyi állapotát, az útviszonyokat, a buszjáratok 
megcsappanását, a menetjegyek drágulását, iskolabuszok 
esetében a buszjáratok és a tanórák időbeni összehangolását. 
Mivel a törvény a működtetésre szánt anyagi forrásokat csök-
kenteni kívánja, nem merülhetnek fel olyan megoldások, hogy 
az iskolabusz-rendszer színvonalas kiépítése és működtetése 
többe kerüljön, mint a már jól felszerelt, felújított iskolák meg-
tartása. Az is előfordulhat, hogy a diákok utaztatása helyett cél-
szerűbb pl. a szaktanárok utaztatásában gondolkodni.   

A veszélyeztetett magyar kisiskolák több esetben olyan te-
lepülésen vannak, ahol szlovák iskola is működik. Ilyen esetben 
fontos a helyi iskola megtartása, mivel nagy a csábítás arra, 
hogy a magyar iskola nélkül maradt faluban a szülők gyerme-
keiket a helybéli szlovák iskolába íratják. Kérdéses, hogy ilyen 
esetben a családok felvállalják-e alsó tagozatos gyermekük 
utaztatását. A magyar iskolát, s ezzel a gyermekük utaztatását 
választó szülők számára garanciát kell adni egyrészt a megfele-
lő utaztatási körülmények, másrészt a céliskola oktatási minő-
ségének tekintetében. 

Az iskolabuszok működtetése az elmúlt években átrajzolta 
a teljes szervezettségű iskolák hagyományos vonzáskörzete-
it. Az iskolabusszal rendelkező települések kivételezett hely-
zetben vannak a környezetükben működő további iskolákkal 
szemben.  

Nem valószínű, hogy az 50–60 főnyi felsőssel működő tel-
jes szervezettségű iskolák diákjainak utaztatása szervezésileg 
könnyen és költséghatékonyan megvalósítható. Ha mégis 
megvalósul, az jelentősebb vonzáskörzet-vesztéshez vezethet, 
és az egymással vetélkedő iskolák közül bezárásra kényszerít-
heti azt, amelyikben nagyobb lesz a létszámvesztés.  
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A magyar alapiskolás diákok pályaválasztása
A Nagykürtösi járást kivéve a magyar alapiskolák végzőse-

inek lehetőségük van a járásuk területén magyar középiskolá-
ban folytatni tanulmányaikat. 

A szlovákiai magyar középiskolák országos statisztikája a 
2013/14-es tanévben

Gimnáziumok
Á
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i
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Magyar gimnáziumok száma 13 1 5 19

Magyar–szlovák közös ig. 
gimnáziumok száma

7 0 0 7

Összesen 20 1 5 26

Magyar osztályok száma 155 8 25 188

Magyar nyelven tanuló gimnazisták 
száma

3127 184 346 3657

SzakközépiSkolák

Magyar szakközépiskolák száma 5 5 0 10

Magyar–szlovák (kétnyelvű) 
szakközépiskolák száma

26 4 0 30

Összesen 31 9 0 40

Magyar osztályok száma 239 142 0 381

Diákok száma 4845 2572 0 7417

Extern magyar diákok száma 155

SpECiáliS SzakközépiSkolák

Szakközépiskolák – diáklétszám 136 136

 

A szakközépiskolák többségében a szakismeretek oktatása 
szlovák nyelven történik a magyar csoportokban is. Ennek oka 
a magyar szakoktatók, ezáltal az országos szakmai fejlesztése-
ket érintő naprakész anyanyelvi tudás hiánya. Az iskoláknak 
törekedniük kell arra, hogy a modern szakok oktatását magyar 
nyelven is felkínálhassák diákjaiknak. A magyarországi szak-
oktatással való kapcsolattartásnak ezt a célt kellene szolgál-
nia.    

Megyei szinten el kell érni, hogy a magyar alapiskolák di-
ákjai a lakhelyüktől elfogadható távolságban részesüljenek 
minőségi szakoktatásban, magyar nyelven szerezzenek hasz-
nosítható tudást és gyakorlati készségeket. A megyei önkor-
mányzatokban folyik a középiskolai hálózat optimalizálása, kar-
csúsítása.  

A magyar szakközépiskolák hálózatában jelentős a magán 
szakiskolák aránya. Megerősödött, jelentőssé vált az állami és a 
magániskolák konkurenciája.

A hazai magyar gimnáziumokban való továbbtanulási lehe-
tőségek ellenére az alapiskolát végzett diákok több esetben az 
anyaországi gimnáziumokba jelentkeznek (pl. Párkány, Ipoly-
ság, Fülek, Királyhelmec térségében). 

A felvidéki magyar oktatáshálózat fejlesztését 
szolgáló anyaországi támogatások
Oktatási, nevelési támogatások 
A Kedvezménytörvényből adódó oktatási, nevelési támo-

gatások célja a magyar iskolát látogató gyermekek identitásá-
nak megőrzése, az anyanyelvhez és a magyar kultúrához való 
kapcsolatuk erősítése. A támogatások napjainkban a családok-
nak juttatott formában ösztönzik a magyar óvoda- és iskolavá-
lasztást, segítik a családokat gyermekeik oktatási, művelődési 
körülményeinek javítását. A támogatások közvetlenül a csalá-
dokhoz juttatása kedvező hatást gyakorolhatott volna a kettős 
állampolgárság intézményére is, azonban ez Szlovákiában nap-
jainkban törvényileg nem érvényesíthető. 

Néhány évvel ezelőtt az oktatási-nevelési támogatásokat – 
a szlovák kormányfelügyelet mellett – a Pázmány Péter Alapít-
vány jutatta el a diákokhoz. Az alapítvány tevékenysége abban 
a formában nem volt alkalmas a támogatások továbbítására, 
mivel a két ország diplomáciai kapcsolatát konfliktusokkal ter-
helte meg.  

A támogatások mostani formája – a családokhoz juttatá-
sa – az óvodákban és az iskola első évfolyamában segítheti a 
magyar iskolába való beíratást, a további évfolyamokban azon-
ban közvetett formája miatt nem tudja hatékonyan segíteni a 
magyar iskolákban folyó oktató-nevelő munkát. A szülőkhöz 
juttatott támogatásoknak csak kis hányada hasznosul erre a 
célra. A támogatás ebben a formában tehát nem segíti sem a 
szülők és a pedagógusok együttműködését, sem az identitás 
szempontjából fontos közös iskolai programok létrehozását. 
Az „egyentámogatás” nem motiválja sem a diákot, sem a kis-
csoportokat hasznos tevékenységek kifejtésére. (Az iskolák ré-
szére meghirdetett Bethlen Alap kereteinek nagyságrendje és 
pályázati sikerének bizonytalansága az iskolákban nem tudja 
szolgálni a rendszeres szakköri munkát, a diákcsoportok mű-
ködését, a közösségerősítő programokat, a hátrányos helyzetű 
diákok bekapcsolódását ezekbe a programokba.

A család közvetlen támogatását a magyar óvodai csopor-
tokban és az iskola első osztályában javasoljuk. További javasla-
tunk, hogy ezt ki kell terjeszteni a szórványokra és a nyelvhatár 
menti, magyar szempontból kisebbséget alkotó vegyes telepü-
lések családjaira, ahol a gyermek rendszeresen látogatja az ez-
zel a feladattal megbízott magyar szervezetek hétvégi magyar 
anyanyelvi foglalkozásait. A hasznosulás érdekében javasoljuk, 
hogy az iskola második évfolyamától kezdődően az oktatási-
nevelési támogatást az iskolák szülői közösségei kapják meg 
pályázati úton, banki átutalással, a diáklétszám alapján ará-
nyosan, hogy azt az osztályfőnökökkel és az iskola vezetésével 
egyeztetve az iskolaprogramban megfogalmazott, az ösztöndíj 
eredeti célja szerint hasznosítsák, elsősorban az identitást segí-
tő programok megvalósítására. A tervezésbe ajánlatos bevonni 
az iskolatanács, középiskolákban a diáktanács képviselőjét is. 
Ez a forma segítené az iskolai programok rendszerességét, az 
oktatás kiegészítését a minőségi diákprogramokkal, segítené a 
diákok identitásmegőrző motivációját, támogatná a hátrányos 
szociális helyzetűek részvételét a közös programokban (szín-
ház, kirándulás, természetiskola stb.).  

Javasoljuk, hogy az óvodáskor előtti és az iskolai beiratko-
zásokat segítő programokat továbbiakban is a civil szervezetek 
valósítsák meg – elsősorban a szórványrégiókban vagy az óvo-
da és iskola nélküli településeken – pl. a magyar diákok felkészí-
tésére és az anyanyelv megerősítésére irányuló programokkal. 
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Ezt a tevékenységet tájainkon hagyományosan a Rákóczi Szö-
vetség, a város és vidéke célalapok, az SZMPSZ és a Via Nova 
Ifjúsági Csoport végzi. E területen hozzájuk csatlakozhatnának 
az önkéntes munkát vállaló ifjúsági és karitatív szervezetek az 
egész évi rendszeres (nem csak a beiratkozás kampányidősza-
kára szorítkozó) foglalkozásokkal.

A veszélyeztetett iskolákat segítő támogatások
A veszélyeztetett iskolák megmentése és eredményes mű-

ködésük, megerősítésük érdekében nyújtott támogatások ja-
vasolt formái:

– célirányos programtámogatások, 
– a pályázati kiírásokba beépíthető támogatási formák,
– egyedi kérelmek alapján nyújtott támogatások. 
A célirányos programtámogatások
2012-ben Szlovákiában is elindultak a Ringató foglalko-

zások, melyek célja a közös játék, éneklés élményének meg-
teremtése szülő és gyermeke között. A rendszeres heti fog-
lalkozásokon fontos a szakemberekkel (szülésznő, baba és 
gyermekpszichológus, logopédus stb.) való alkalmi foglalko-
zások szervezése is, melyek a nevelést segítik a családban. A 
foglalkozások, rendezvények, együttlétek során összetartó kö-
zösségek alakulnak ki a résztvevőkből. A 2015-ös évben olyan 
vegyes lakosságú területen kívánjuk követendő mintaként el-
indítani a programot, ahol adottak a program megvalósításá-
hoz szükséges személyi és infrastrukturális feltételek. 

Javasoljuk a Cseperedő program szervezését, mely magá-
ban foglalja a már ismert Ringató programot is, és az óvodáskor 
előtti foglalkozásokat folytatja az óvodáskorú gyerekekkel, és a 
közösségi cél a szülőkre, családokra irányul. 

A beiratkozási programok tapasztalatai jelzik, hogy nem 
elég a szülőket akkor megszólítani, amikor kisgyermeke isko-
lába készül, de már az is késő, amikor gyermeküknek óvodát 
választanak. Korábban kell őket megszólítani – akkor, amikor 
szülővé válnak. A mama-baba klubok találkozási lehetősége-
ket biztosítanak a társadalmi élettől időszakosan elszigetelt 
kismamáknak. A program célja ezeket a találkozásokat érté-
kes és hasznos tartalommal megtölteni, hogy a kisgyermekes 
szülők már az iskolai beiratkozások előtt olyan közösségi hálót 
építsenek ki egymással, mely megalapozza a magyar iskola vá-
lasztását, erősíti kapcsolatuk kialakulását a magyar óvodával és 
iskolával.  

Az iskolabusz-program
 Az iskolabuszok eddigi hálózatának bővítése segíthet 

az iskolahálózat hatékonyságának elérésében, elsősorban a kö-
vetkező esetekben:

– A szórványrégiókban, ahol jelentős távolságokat 
kell a beutazással leküzdeni, vagy az utazás csak 
tömegközlekedéssel és átszállással oldható meg.

– Az iskolák összevonása, megszűnése, a diákok 
átirányítása esetén az érdekeltek megegyezésén 
alapuló új kistérségi iskolahálózat stabilizálására.

– A minőségi munkát folytató, de demográfiai okok miatt 
időszakosan veszélyeztetett iskolák diákszámának 
növelése érdekében, hogy a diákok utaztatásával az 
iskola működtetése továbbra is biztosítható legyen.

Az utaztatás esetében a diákok biztonsága a legfontosabb 
tényező. Ez feltételezi a közlekedési eszközök megfelelő mű-
szaki állapotát, a diákokért felelős kísérő személy jelenlétét. 

Gazdasági szempontból az iskolabusz-hálózat működtetésé-
nek hatékonysága a buszok útvonalának optimalizálásától, a 
járatok időbeosztásától, a buszvezető egyéb feladatokra való 
alkalmazásától stb. függ. Az alsó tagozatos diákok utaztatása 
csak kivételes esetekben, rövid útszakaszokon ajánlatos. Az is-
kolabuszok működési költségeit részben az önkormányzatok 
állhatnák, a tanulóknak járó utazási hozzájárulásból.

Az iskolabuszok vásárlásának és működtetésének feltételeit 
az anyaországi támogatónak a jövőben az eddigieknél körül-
tekintőbben kell mérlegelnie, pl. a hosszabb távú hasznosulás, 
a vagyoni, tulajdonosi és működtetői jogok tekintetében. Az 
iskolabuszok hálózatának működtetését nonprofit szolgáltató 
szervezet irányításával ajánljuk.

Szórványprogram
A magyar iskolahálózat a szórványrégiókban (Nyitra-vidé-

ken, Léván és környékén, a Nagykürtösi, a Rozsnyói, a Kassa-
vidéki járásban) rendkívüli leépülést mutat. Ide tartoznak a 
nagyvárosi, pozsonyi, kassai szórványok is, ahol a városok szip-
pantó hatása még létezik, de a felgyorsuló asszimiláció hatá-
sával gyengül. Itt különösen nagy szerepet játszik a személyes 
példamutatás, mely próbára teszi s acélosítja a jellemet. Ezek-
ben a térségekben a csatákat sokszor egyedül kell megvívni, 
és nem csak a többségi nemzet, de közösségünk tagjaival is. 
Kisebb közösségekben a példa személyesebb: vagy mellette, 
vagy ellene, de meg kell nyilvánulni. 

A felvidéki szórványok elsősorban a nyelvhatár mentén ala-
kultak ki, mely mára már délebbre tolódott. Ebben a zónában 
már nehéz közösségmentésről beszélni. Itt leginkább a csalá-
dok, egyének mentéséről lehet szó. A szétszóródottság miatt a 
távolságok növekednek, az információ továbbadása is gondot 
jelent, hiányzik a helyi közösség ereje. Itt minden egyes személy 
számít, fontosabb az egyházközségek szerepe, de a tömbben 
élők segítsége is. A magyar házak összekötő, mozgósító ereje 
pl. a hétvégi iskola működtetése során mutatkozik ott, ahol a 
magyar családok gyermekszáma sem a magyar iskola, sem az 
óvoda nyitásához nem éri el a küszöbértéket. A csángó szór-
ványprogramok példáját csak részben követhetjük, hiszen a 
szlovákiai szórványrégiókban alacsony a gyermeklétszám nö-
vekedése. A tömbmagyarság segítségére, az egyházak karitatív 
tevékenységére, a magyarországi pedagógusok bekapcsolódá-
sára, illetve az önkéntesség megnyilvánulásaira Nagykaposon 
és Abaújszinán van példa.

A felvidéki magyar oktatási hálózat kutatási programja 
Az Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma a magyar 

közoktatást nem kezeli súlyának megfelelősen, ezért fontos, 
hogy kialakuljon a felvidéki magyar oktatást elemző és kutató 
intézményi részleg, vagy az erre vonatkozó kutatási programot 
megvalósító kutatócsoport. Szükségesnek tartjuk a megkez-
dett elemző munka folytatását, aktualizálását, rendszeresítését, 
illetve az eddigi tanulmányok, elemzések kutatásokká érlelését. 

Az állam által működtetett szakmai háttérintézmény-rend-
szer mellett fontosak lennének a rendszeres elemzések, tanul-
mányok, melyek támpontot nyújtanának a felvidéki magyar 
oktatási rendszer folyamatainak a megértéséhez, tervezéséhez, 
működtetéséhez, alakításához a nevelési-oktatási intézmé-
nyekkel és az állami intézetekkel való kapcsolattartáshoz, az 
oktatást érintő törvények véleményezéséhez, háttéranyagként 
az intézmények, önkormányzatok, a szakpolitika, a támogatási 
rendszerek és további érdeklődők számára.
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A további elemzések kiterjednének a közoktatási hálózat ál-
lapotára, a regionális és kistérségi elemzésekre, a fenntartás és 
a finanszírozás, valamint a szubszidiaritás és az önkormányza-
tiság kérdéskörére, mely megalapozná az önigazgatásra épülő 
oktatási rendszer létrehozását. 

A kutatások, tanulmányok, támpontot nyújtanának a fel-
vidéki magyar közoktatási rendszer folyamatainak megérté-
séhez, tervezéséhez, alakításához. Az oktatáskutatások ered-
ményei háttéranyagként szolgálnának az intézmények, az 
önkormányzatok, a szakpolitika, a támogatási rendszerek dön-
téshozói stb. számára. 

A kutatásoknak ki kell terjedniük az iskolaválasztás érdeké-
ben szervezett programok hatékonyságára. Tisztázni kell, me-
lyek azok a tényezők, melyek leginkább befolyásolják a szülők 
iskolához való viszonyát, a szülői elégedettséget stb. Ezen té-
mák vizsgálatához szociológusok, pszichológusok bevonása 
szükséges.

A Bethlen Gábor Alap pályázati kiírásaiba beépíthető tá-
mogatási formák:

Az elemzés során megmutatkozott, hogy a szülők, a peda-
gógusok és a fenntartók több településen is elszántak iskolájuk 
megtartására. Amennyiben ezt cselekvési programmá tudják 
formálni, amelyhez helyi anyagi és emberi erőforrásokat tud-
nak mozgósítani, erőfeszítéseiket érdemes a hiányzó anyagi 
forrásokkal támogatni. 

Ennek a programelemnek a célja, hogy segítse a magyar 
óvodai csoportok magyar oktatási intézményekbe való betago-
zódását, magyar óvodák, óvodai csoportok létesítését, nulladik 
osztályok nyitását, vagy napközi programok elindítását azokon 
a településeken, ahol erre igény és törvényi lehetőség van, il-
letve az OM vagy az önkormányzat részéről az anyagi források 
nagyobbik része biztosított. A sikeres pályázat ehhez nyújthat 
kiegészítő támogatást.    

A veszélyeztetett iskolák munkáját megújító és megerősí-
tő szervezési, szakmai, módszertani programok elindításának, 
működtetésének célja az iskola oktatói-nevelői tevékenységé-
nek minőségi javítása, az iskola és a szülők együttműködésének 
új alapokra helyezése. Ilyen lehet az új módszerek elsajátítása, 
alkalmazásuk beépítése az oktatási folyamatba, más helyen al-
kalmazott sikeres módszerek átvétele, a programokhoz szüksé-
ges segédeszközök beszerzése. A további célok között szerepel 
a közösségi szolgálati és önkéntességi feladatok serkentése, 
ezek koordinálása, követendő példák megteremtése, mint pl. a 
kistérségi együttműködési formák kialakítása az alsó tagozatos 
iskolák számára, tanító- és óvópedagógus-jelöltek részvétele 
a magyar iskola és óvoda nélküli településeken – a rendszeres 
vagy alkalmi foglalkozások szervezésében – önkormányzati 
igény és jóváhagyás mellett stb. 

Az anyaország pályázati kiírással segítse programok, illetve 
mikroprojektek megvalósítását azon civil szervezetek és egyéb 
célcsoportok számára, melyek bekapcsolódnak a magyar nyel-
vű oktatás fejlesztésébe, a veszélyeztetett iskolák érdekében kí-
vánnak dolgozni, és pályázati beadványban jelzik ebbéli szán-
dékukat.  

Egyedi kérelmek alapján benyújtott támogatások
A veszélyeztetett iskolák épületeinek átalakítását segítő 

programok, melyek célja, hogy az infrastruktúra javításával biz-
tosítsák az iskola alapvető funkciójának ellátását.

Fontos lenne az átvállalása – részben vagy egészben – azok-
nak a bérleti díjaknak melyek jelentősen gátolják az iskola haté-
kony működtetését. 

Kiemelt intézményi támogatások
Javasoljuk az SZMPSZ nemzeti fontosságú, kiemelt intéz-

ményként való további támogatását, és ennek részeként az 
SZMPSZ keretei között működő Comenius Pedagógiai Intézet 
(Comenius PI) szakmai működését – mely a magyar iskolák ré-
szére nyújtott szakmai programok létrehozására és a pedagó-
giai szolgáltatások koordinálására irányul – amennyiben erre a 
célra nem áll rendelkezésre külön forrás.  

Az SZMPSZ civil, szakmai és nemzeti kisebbségi érdekvé-
delmi szervezet, mely a magyar pedagógustársadalmat fogja 
össze. Országos pedagógiai napokat, pedagógus továbbkép-
zéseket, nyári akadémiákat, konferenciákat, diákversenyeket, 
táborokat, szervez. Honlapján (www.szmpsz.sk) és folyóiratá-
ban (Pedagógusfórum) tájékoztat programjairól, rendezvé-
nyeiről. Az SZMPSZ területi szervei járási szinten fejtik ki tevé-
kenységüket. Az OM-mel és az állami háttérintézményekkel 
folytatott viszonyában szakmai és kisebbségi érdekvédelmi 
szerepet lát el az anyanyelvi oktatás és a kisebbségi oktatási 
intézmények védelmében. Kapcsolatokat tart fenn az anyaor-
szági és a határon túli pedagógus szervezetekkel.

Az SZMPSZ biztosítson olyan évközi és/vagy nyári tovább-
képzéseket, melyek a különleges gondoskodást igénylő, hátrá-
nyos helyzetű és a roma diákokat oktató pedagógusokat se-
gítik mindennapi munkájuk során. Szervezésileg segítse ezen 
iskolák bekapcsolódását a jelentősebb országos és a nemzet-
közi roma projektekbe, kezdeményezze e programokon belül a 
magyar romák integrációjára irányuló programok létrejöttét pl. 
a határon átnyúló projektek keretében. 

A Comenius PI az SZMPSZ szakmai feladatokra szakosodott 
intézménye, mely eddig a pedagógusok és az intézményveze-
tők továbbképzéseinek szakmai megalapozását, kiadványok, 
segédtankönyvek kiadását látta el. Nagy szükség lenne az in-
tézmény fejlesztésére, hogy feladatköre bővülhessen az okta-
tási és módszertani fejlesztések, a szakmai innovációk átvétele, 
a szakmai konferenciák szervezése, kiadványok és tankönyvek 
létrehozása, illetve kiadása stb. terén.

Az állami szakmai háttérintézmény-rendszerben a néhány 
munkatárson kívül továbbra sincs szándék az anyanyelvi ok-
tatást és a kisebbségi iskolákat oktatást szakmai, fejlesztési 
feladatait ellátó részlegek. Ezt az űrt tölthetné be a Comenius 
PI, ahol rendszeres elemzések folynának, és szakmai anyagok 
készülnének az iskolairányítás, az oktatási folyamatok, a tan-
anyagtartalmak és oktatási módszerek vizsgálatához és kidol-
gozásához, a közoktatást, ezen belül a kisebbségi oktatást érin-
tő törvények véleményezéséhez, értelmezéséhez. 

Az SZMPSZ kezdeményezése nyomán 2013-ban elindult, 
és valós formákat kezd ölteni a kárpát-medencei magyar isko-
lák szakmai fejlesztéseinek megalapozását és összehangolását 
célzó szakmai együttműködés, amely Felvidéken az Oktatás 
Fejlesztő Intézet és a Comenius PI között jött létre. A kapcso-
latok növelésével elérhetővé válna pedagógusok és szakem-
berek bevonása a módszertani innovációkba, valamint isko-
lairányítási és módszertani segítségnyújtás – az anyaországi 
tapasztalatok felhasználásával – az óvodáknak és az iskoláknak. 
Módszertani megújulást és minőségi előrelépést hozna a hazai, 
valamint az anyaországi és a nemzetközi szakmai-módszertani 



10 Pedagógusfórum  n   Iskolahálózat – esettanulmány

programokba való bekapcsolódás, mely a magyar iskolák kon-
kurenciaképességét növelné a szlovák iskolákkal szemben.

Regionális oktatási fórumok szervezése
Fontosnak tartjuk az elméleti elemző munka gyakorlatba 

ültetését. E célból javasoljuk a 2013 őszén elindult regionális és 
kistérségi oktatási fórumok megszervezésének folytatását. A ré-
gió-specifikus kérdések megvitatása, egyeztetése, a problémák 
tisztázása elengedhetetlen feltétele a kistérségi együttműkö-
dések megalapozásának, az optimális kistérségi iskolahálózat 
kialakításának, a helyi cselekvési programok megfogalmazásá-
nak és sikeres megvalósításának.    

A közös gondolkodásba és cselekvésbe be kell vonni az 
önkormányzatokat, az iskolák vezetőit, a szülői és pedagógus-
közösségeket, az egyházakat, a civil szervezeteket (SZMPSZ, 
SZMSZSZ, Comenius PI, Pázmány Péter Alapítvány, Katedra Tár-
saság, Szlovákiai magyarok Kerekasztala, város és vidéke célala-
pok), a pártok képviselőit, a regionális sajtót és a helyi közélet 
meghatározó szereplőit. A cselekvési, fejlesztési folyamatok el-
indítását hasznosan segíthetik a pedagógusszakma képviselői, 
a felvidéki intézmények és az egyetemek szakemberei.

A szakmai anyagok és a vitaindító hozzászólások előkészí-
tésének, a kommunikációs és utazási költségeknek a fedezésé-
re javasoljuk az anyaország támogatását, mely a helyi források 
kiegészítésére szolgálna. A szervezés koordinációját az egyes 
helyszíneken az SZMPSZ és a SZMSZSZ, illetve egy-egy önkor-
mányzat vállalná fel.   

Befejezés
A szlovákiai magyar oktatás ma a többségi oktatás magyar 

nyelvű változata. Az állami oktatáspolitika és oktatásirányítás 
figyelme és intézkedései mindemellett a szlovákiai magyar 
oktatás megtűrésére, illetve az asszimilációs lemorzsolódással 
számoló magtartására korlátozódik, melynek számszerű bizo-
nyítéka a magyar közoktatási hálózat zsugorodása. Ebből adó-
dóan a szakmának és a kisebbségi szakmai érdekképviseletnek 
erőteljesebb összefogására van szükség. Az iskolahálózat ál-
lapotfelmérése és az elemzések nyomán megfogalmazott ja-
vaslatok célja a felvidéki közoktatás fejlődési pályára állítása. A 
megoldásoknak túl kell mutatniuk a gazdaságosság kérdéskö-
rén. A kiút a minőségjavítás irányába vezet. A felvidéki magyar 
iskoláknak bizonyítaniuk kell, hogy erre felkészültek. 

A kedvezőbb változásokat leginkább az iskola munkájának 
minőségi javulása segítheti elő. A településen a szülőkkel való 
bizalom erősödését, a magyar oktatási intézmények presztízsét 
a kiváló iskolaprogramok megvalósítása, a színvonalas tanórák, 
a szakkörök, a tehetséggondozó programok, a versenyekre 
való felkészítés, a gyermek és diákcsoportok munkájának si-
keressége, valamint az iskola közéleti szerepvállalása segíthe-
ti, s mindezek az eredményes pedagógusok erkölcsi és anyagi 
megbecsülésével párosulva esélyt adhatnak a változásoknak. A 
hazai, minisztériumi fejlesztési források, valamint a nemzetközi 
és az anyaországi szakmai-módszertani programokba való be-
kapcsolódás – a célzott pályázati támogatásokkal kiegészítve 
– hatékonyan segíthetik ezt a folyamatot.  

Az iskola lelke a stratégiai gondolkodásra képes, a közösségi 
értékeket és érdekeket felvállaló, a munkatársaival jó kapcsola-
tokra törekvő, következetes, a szervezési feladatokat is ügyesen 
ellátó igazgató, a kiváló szakmai és emberi kvalitásokkal bíró, 
cselekvő pedagógus és az ő munkájukat támogató önkor-
mányzatok, szülők. 

Meddig tart még?
Oktatási intézményeinkben hónapok óta sok a ki nem 

mondott kérdés, nagy a bizonytalanság. Vajon hogyan to-
vább? Maradunk? Megszüntetnek minket? Lesz-e munka-
helyünk szeptembertől is? Szinte mindenki retteg, s be kell 
vallanunk, ez a bizonytalan helyzet felőrli az ember idegeit, 
s szépen fogalmazva: nincs túl jó hatással az emberek köz-
ti kapcsolatokra sem. Ha valaki feszült, ideges, a munkáját 
sem tudja úgy végezni, ahogy szeretné, ahogyan kellene. 

Az új kerettanterv sok fejtörést okoz mindenütt. Ho-
gyan, miként dolgozzuk át az iskolaprogramot? Kinek 
tervezzük, ha megszüntetnek bennünket? Van egyáltalán 
értelme? 

A tévéből, újságból szerzett – sokszor hézagos – infor-
mációk a szülőket is elbizonytalanítják. A faluban is min-
dig „hallani valamit”. Mi lesz a gyerekekkel? Tényleg el kell 
őket vinni a városi iskolába? Mindenki a képviselőtestület 
pozitív döntésére vár. S még ha meghozta is, semmire sincs 
garancia. 

Az állandóra felvett alkalmazott sincs biztonságban, 
nemhogy akinek csak a tanév végéig szól a szerződése! Az 
élet viszont megy tovább. Itt vannak nekünk a gyerekek, 
akiket tanítani kell, akciókat kell szervezni nekik, közeleg 
az év vége is. Nekik a feszültségből semmit sem szabad(na) 
megérezniük. 

Nagyon nehéz tanítónak, intézményvezetőnek egy-
aránt, hisz utóbbi sem tud semmi biztosat, pedig minden-
ki tőle várná a megoldást. Mikor lesz vége ennek a kínzó, 
mindenkire mázsás súlyként rátelepedő bizonytalanság-
nak? Meddig tart még? S van egyáltalán kiút, megoldás?

Futó Mária

Ahhoz, hogy a problémák megoldáshoz vezető utat megta-
láljuk, egyrészt szélesebb társadalmi összefogásra van szükség 
annál, mint amilyen napjainkban a szlovákiai magyar közössé-
gen belül létezik, másrészt az anyaországi, határon túli oktatási 
támogatásoknak (beleértve a felhasználás hatékonysági muta-
tóinak a javulását is) a fő irányok elérését kell szolgálniuk.    

A felvidéki magyarságban a jogfosztottság évei után volt 
elég akarat és erő a magyar oktatás újraindítására – igaz ak-
kor még volt elég gyermek – és az állami oktatáspolitika ún. 
alternatív oktatás (először a természettudományi majd a többi 
tantárgy tanítása is szlovák nyelven)  bevezetésére tett lépése-
inek megakadályozására. Az 1989-es változások után közössé-
günk a magyar iskolák népszerűsítésével tudott diáklétszámot 
növelni, magánszakiskolákat indítani, egyházi iskolákat nyitni, 
SZMPSZ-t, Katedra Társaságot, SZMSZSZ-t létrehozni, politikai 
egyeztetések nyomán önkormányzati fenntartást, fejkvótát, is-
kolatanácsokat, magyar egyetemet teremteni. Ma is van esély a 
törvény hatásának visszaszorítására! 

Számunkra csak a felemelkedés lehet az út! Magyaroknak 
és nem magyaroknak egyaránt, hiszen a törvény az alacsony 
diákszámmal működő szlovák iskolákat is érinti. Munkahelyek, 
családtámogató intézkedések, pozitív példák, perspektívák kel-
lenek! E nélkül csoportosíthatunk, bezárhatunk, profilt váltha-
tunk; mindez sehová nem vezet!  

Pék László



11Iskolahálózatunk  n  Pedagógusfórum 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége Lévai és Nagykürtösi Terüle-
ti Választmánya június 3-án, Ipolyságon 
szervezte meg azt a fórumot, melyen a 
térség magyar oktatásának égető problé-
máit vitatták meg. Az Ipoly menti oktatás 
helyzetéről nevet viselő kistérségi fóru-
mon az Ipoly menti magyar tanintézmé-
nyek vezetői és pedagógusai, valamint 
a térség településeinek polgármesterei 
vettek részt. Az előadók között a felvidé-
ki magyar oktatási szakemberek mellett 
szerepeltek a régiót vizsgáló helyi szak-
emberek is. A megszólalók mindegyike 
az összefogás szükségességét hangsú-
lyozta. 

Bugyi István, az Ipolyság önkor-
mányzata mellett működő iskolaügyi és 
ifjúsági szakbizottság elnöke nyitóbeszé-
dében előrevetítette, hogy a fórumnak 
köszönhetően reális körképet kaphatunk 
a térségben működő magyar iskolák 
helyzetéről. 

Lendvay Tibor, az SZMPSZ Lévai 
és Nagykürtösi TV alelnöke 2014-ben 
kapcsolódott be abba a csapatmunkába, 
melynek célja az iskolahálózat országos 
felmérése volt. Az Ipoly-mentét vizsgál-
va látta azokat a jelentős problémákat és 
kihívásokat, melyekkel az itteni iskolák 
napi szinten találkoznak. Ez sarkallta 
arra, hogy bár már a kilencvenes évek 
elejétől több hasonló szakmai összejö-
vetelnek adott otthont a város magyar 
iskolája, most, amikor az iskolahálóza-
tunkat érintő égető problémák várnak 
megoldásra, ismét egy fórum keretében 
nyíljon lehetőség az érdekeltek tapaszta-
latcseréjére. Reméli, hogy a rendezvény 
hagyományteremtő lesz.

A fórum első részében a felvidéki ma-
gyar oktatásügyet, míg a  második rész-
ben a régiót specifikusan érintő előadá-
sok szerepeltek. 

Fodor Attila, a Comenius Pedagó-
giai Intézet előadásában az aktuális ok-
tatáspolitikai kérdéseket boncolgatta. 
Hangsúlyozta: Szlovákiában az oktatás 
helyzete az utóbbi bő két évtizedben 
nem javult, sőt több tekintetben rosz-
szabbodott. A közoktatás problematikáit 
a gyermekek is megérzik – rosszul érzik 
magukat az iskolákban. Ezt támasztják 
alá a PISA felmérések eredményei is – 
fogalmazott a szakember. Hangsúlyozta, 
hogy a közoktatás reformjai nem váltot-
ták be a hozzájuk fűzött reményeket, a 
nagy reformok sorra megbuktak.   Ezek 
is bizonyítják, hogy az oktatásügyet nem 
lehet felülről irányítva megváltoztatni. 

Kistérségi oktatási fórum az Ipoly-menti oktatás helyzetéről
Kistérségi fórumok segíthetik a hatékony 
változás elindítását. Ezek a fórumok le-
hetnek az összefogás és együttműködés 
alapjai.

Fodor Attila a magyar oktatásügyet 
érintő fő gócpontokat vázolta fel: A szlo-
vákiai magyar iskoláknak nincs meg a 
kellő törvényes hátterük. Az oktatási 
minisztérium nem ismeri el a szlovákiai 
magyar oktatásügyet, csupán a kisebbsé-
gi nyelven tanító iskolát. Felmerül a kér-
dés: ki felel a szlovákiai magyar oktatás 
fejlesztéséért? Ehhez nincs meg a kellő 
intézményesített háttér. A gyerekszám 
csökkenése ellenére sok anyanyelvű is-
kolát tartanak fent a felvidéki magyar 
önkormányzatok. Ezekben a   tanintéz-
ményekben a gyermekhiánnyal küzde-
nek. 

Pék László, az SZMPSZ Országos 
Elnökségének tagja a szlovákiai magyar 
iskolahálózat állapotát és annak jellem-
zőit mutatta be.   Kifejtette: az elmúlt 
időszakban az egyes térségekben dolgo-
zó pedagógusokkal összefogva végezték 
el iskolahálózatot érintő elemzést. En-
nek alapján a diagnózist és a cselekvési 
program lépéseit is megfogalmazták. 
Jelenleg a minisztérium a tanintézmé-
nyek gazdasági hatékonyságának növe-
lésére törekszik. Ennek alapja a diáklét-
számon alapuló finanszírozási rendszer. 
A bevezetésre kerülő, osztálylétszámot 
meghatározó törvény értelmében több 
mint száz felvidéki magyar iskola lett ve-
szélyeztetett. A 261 oktatási intézmény 
közül csupán hetven iskolát nem érint 
a létszámszabályozás. Pék László meg-
jegyezte: az SzK Oktatásügyi Miniszté-
riuma, illetve a helyi önkormányzatok 
összefogásával és hathatós segítségével 
menekülhetnek meg a veszélyeztetett is-
kolák. 

Lendvay Tibor az ipolysági régióról 
adott helyzetképet. Az ipolysági körzet-
hez négy teljes szervezettségű iskola tar-

tozik: a palásti, az ipolyszakállosi, illetve 
a két ipolysági. Emellett három kisiskola 
tartozik a térséghez. Jelezte: folyamato-
san csökken a magyar tanulók száma. 
A demográfiai adatok hatással vannak 
az iskolák számának csökkenésére, de a 
magyar közösség csökkenéséhez hozzá-
járul a fiatalok elvándorlása is. Az iskolák 
megtartása érdekében fontos az oktatás 
színvonalának a megőrzése, sőt annak 
emelése. Így válik attraktívvá a szülők 
számára. 

Molnár Barnabás, az ipolybalogi 
Ipolyi Arnold Alapiskola igazgatója a 
Nagykürtösi járás magyar iskoláit vette 
górcső alá. A járásban öt teljes szerve-
zettségű oktatási intézmény működik, 
ezek közül kettő közös, magyar–szlovák 
igazgatású. A legnagyobb létszámú isko-
lának számító ipolybaloginak is alig 140 
tanulója van. A drasztikus csökkenést 
követően napjainkra állandósult a diák-
létszám. Ez részben az önkormányzatok 
családtámogató lépéseinek köszönhető.

Albert Sándor oktatási szakember 
a megoldási lehetőségeket vázolta fel. 
Kifejtette: régióspecifikus megoldásokat 
kell találni, ehhez szükséges a kölcsönös 
konzultáció. Bővebben taglalta a finn és a 
lengyel modellt. Mindkét esetben kistér-
ségi központi iskolák képezik az alapot. 
Ehhez járulhatnak az adott településen 
kihelyezett tagozatok. Fontosnak tartja 
iskoláink megtartását. Ehhez összefogva 
kell a megfelelő dokumentációkat kidol-
gozni; mindez kistérségi szinten, közös 
akarattal érhető el a leghatékonyabban.

Lendvay Tibor a fórum zárszavában 
hangsúlyozta, hogy a jövőben szeretnék 
folytatni a kistérségi oktatási fórumok 
megrendezését. A tervezett állomások 
között szerepel Zselíz, ahol a Lévai já-
rás Garam menti térségéről szólnának a 
szakemberek.

Pástor Péter
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Az utóbbi évek során a Kárpát-me-
dencében egyre több intézmény, szerve-
zet vélekedik úgy, hogy a társadalomnak 
nagy szüksége van a tehetséges embe-
rekre, a tehetséges embereknek pedig 
szükségük van arra, hogy tehetségüket 
már gyermekkorban felismerjék, kibon-
takoztathassák. Ezért egyre nagyobb 
hangsúlyt és támogatást kap a tehetség-
gondozás. Ennek jegyében jött létre a 
Tehetségpontok hálózata, majd ezek er-
nyőszervezete, a Nemzeti Tehetségsegí-
tő Tanács, melyhez különféle szakosodás 
vagy területi elv szerint további tehetség-
segítő tanácsok tartoznak. A Felvidéken 
jelenleg 18 Tehetségpont működik. 

Idén első alkalommal nyílt lehetőség 
arra, hogy a jól működő Tehetségpon-
tok és a Tehetségműhelyek a Felvidéki 
Tehetségsegítő Tanács, valamint a Szlo-
vákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
szervezésében egy Tehetségfesztiválon 
mutassák be tehetséggondozó program-
jaikat, illetve maguk a tehetséges fiatalok 
is bemutatkozhassanak. Az I. Felvidéki 
Tehetségnap megszervezését – pályázat 
keretében – az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma támogatta.

A fesztiválra 2015. május 22-én, pén-
teken 14 felvidéki tehetségpont 200 fős 

 I. Felvidéki Tehetségnap
„Ha egy emberrel úgy bánsz, amilyen, akkor olyan is marad. Ha 

azonban úgy bánsz vele, mintha jobb és nagyobb volna, akkor jobbá és 
nagyobbá fog válni.” 

(Linda Dillow)

küldöttsége érkezett. Mivel a tehetség-
pontok tevékenysége nagyon sokszínű, 
ezért a nap programja két különböző 
helyszínen valósult meg. A színpadi 
előadásoknak a délelőtt folyamán Izsa 
község kultúrháza adott otthont, míg a 
délutáni program helyszíne Patfürdőn a 
Wellness Szálló konferenciaterme volt.

Az I. Felvidéki Tehetségnapot a szer-
vezők nevében Fekete Irén, a SZMPSZ 
Központi Iroda irodavezetője nyitotta 
meg. Az eseményt méltatta Jókai Tibor, 
a SZMPSZ Országos Elnöke, valamint 
Pék László, a Felvidéki Tehetségsegítő 
Tanács elnöke, és a vendégeket üdvözöl-
te Domin István, Izsa község polgármes-
tere is.

A nap programját egy tehetséges 
dunamocsi diák, Kele Fanni, az országos 
Médiasztár verseny győztese konferálta. 
A délelőtt során hallhattunk szavalatokat 
a Kaszás Attila Versmondó Fesztivál, va-
lamint a Tompa Mihály Vers- és Próza-
mondó Verseny országos helyezettjeitől 
(Fekete Lujza, 4. o., Jókai Mór Alapis-
kola, Komárom; Holocsy Zsóka Zsófia, 
6. o., Szenczi Molnár Albert Alapisko-
la, Szenc; Gál Réka Ágota, 8. o., Tarczy 
Lajos Alapiskola, Hetény). Továbbá 6 
látványtáncos csoport is bemutatkozott 

fergeteges táncprodukciókkal, melyek 
közül több előadás a Látványtánc Or-
szágos, ill. Európa Bajnokság díjazottja 
volt (Katona Mihály Alapiskola, Búcs; 
Jókai Mór Alapiskola, Komárom – két 
koreográfia; Móra Ferenc Alapiskola, 
Nemesócsa – szintén két koreográfia; 
Tarczy Lajos Alapiskola Hetény). 

A tehetségpontok tevékenységéből 
nem maradt ki a népi hagyományok 
ápolása sem. A gútai II. Rákóczi Ferenc 
Alapiskola Tehetségpontjának Százszor-
szép tánccsoportja somogyi botos tán-
cot adott elő, míg a hetényi Tarczy Lajos 
Alapiskola diákjai hetényi népdalokat 
énekeltek és mátyusföldi karikázót tán-
coltak, Deme Attila, az ógyallai Feszty 
Árpád Alapiskola diákja, a „Csillagoknak 
teremtője” elnevezésű országos népdal-
verseny 1. helyezettje szintén népda-
lokat énekelt. (A versenyt az SZMPSZ 
Galántai Regionális Pedagógiai Központ 
Tehetségpontjához tartozó Tehetség-
műhely, a felsőszeli Széchenyi István 
AI szervezi.) A gútai II. Rákóczi Ferenc 
Alapiskola Tehetségpontja bemutat-
ta a DMT gyermekszínjátszó fesztivál 
országos döntőjébe jutott „Kis Mukk” 
című bábjátékát, Bruszi Tamara, a búcsi 
Katona Mihály Alapiskola diákja pedig 
csodálatos énekével gyönyörködtette a 
szíveket. A tehetségpontok tevékenysége 
a sport területére is kiterjed, ebből adott 
ízelítőt a hetényi Tarczy Lajos Alapiskola 
diákjainak Kyokushin Kata bemutatója.

A délelőtt szívmelengető momentu-
ma volt Móra Ferenc: A szív c. versének 

n Balról: Pék László és Jókai Tibor 
megnyitják a délutáni programot

n Fekete Irén és az izsai Döme Károly AI diákjai
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közös szavalása. A versmondásba min-
den résztvevő bekapcsolódott. Végül a 
programot az izsai Döme Károly Alap-
iskola diákjainak előadásában elhangzó, 
„Legyetek jók, ha tudtok…” ének zárta, 
ami kellőképpen megteremtette a han-
gulatot a nap folytatására.

A színes, tartalmas délelőtti program 
után mindenkinek jólesett a meleg ebéd, 
melyet Patfürdőn az Olive Family Szálló 
éttermében fogyaszthattak el. 

Délután a tudományok terén kima-
gasló Tehetségpontok kaptak lehetőséget 
arra, hogy bemutassák tevékenységüket. 
Előtte azonban a győri Mobilis – A Fel-
fedezések háza kedveskedett a résztvevő 
tanulóknak egy szórakoztató, a „2015 – 
A Fény Nemzetközi Éve” programhoz 
kapcsolódó tudományos bemutatóval.

Ez után Sághy Péter, a Dunaszerda-
helyi Magángimnázium utolsó éves ta-
nulója, a TUDOK és egyéb tudományos 
versenyek és ösztöndíjak nyertese vázol-
ta kémiai kutatásait, valamint a tudo-
mány világában elképzelt jövőképét.

A hetényi Tarczy Lajos Alapiskola 
tanulói két 2. világháborús témájú hely-
történeti kutatómunkával prezentálták, 
hogy a tehetséges és érdeklődő tanulók 
hogyan tudnak elmélyülni a kutatás-
ban, feltárni érdekes témákat, és azokról 
élményszerűen előadni. E tehetségte-
rületet, valamint a régmúlt kincseinek 
feltárását és azok megismertetését az 

újabb generációkkal hivatott fejleszteni 
a Kincskeresők országos konferenciája 
(meghirdetője és szervezője a Galántai 
RPK Tehetségpont), ahová minden év-
ben rengeteg diák nevez be helytörténeti 
kutatómunkákkal.

A Pro Scholis… Polgári Társulás a 
Bátkai MTNY Alapiskola tanulóinak 
közvetítésével a régi gömöri disznótorok 
hangulatát hozta el a Böllérmesterség 
Bátkában c. projekt bemutatásával.

A búcsi Katona Mihály Alapiskola az 
évente megszervezett tehetségprogram-
jukról, a madárlesről készült Virtuális 
madárles című bemutatójával lepte meg 
a résztvevőket, valamint egy kimagasló 
tehetségű amatőr meteorológus diákjuk 
számolt be egy „meteorológus és vihar-
vadász” mindennapjairól.

A királyhelmeci Tehetségpont 
nagykaposi Vizuális műhelye, ill. a Du-
naszerdahelyi Magán Szabadidőközpont 
és a Kodály Zoltán Alapiskola tehetség-
pontja prezentáció formájában számol-
tak be tevékenységükről.

Az estébe hajló programsorozatot a 
kassai Talentum Alapítvány programozó 
csoportjának bemutatkozása koronázta 
meg, akik a Lego programozók világver-
senyein való szereplésükről és a legutób-
bi St. Louis-i versenyen elért sikereikről 
számoltak be, valamint bemutatták saját, 
tőrvívás oktatásban felhasználható talál-

mányukat is, amellyel 105 ország progra-
mozói közül a 3. díjjal tértek haza.

Mindemellett a résztvevők megte-
kinthették a Szlovákiai Magyar Protes-
táns Oktatási és Közművelődési Egye-
sület, a gútai MTNY Magán SZKI, a 
búcsi Katona Mihály Alapiskola és a 
nemesócsai Móra Ferenc Alapiskola ki-
állításait is, melyek hűen tükrözték az 
egyes szervezetek magas szintű tehetség-
gondozó munkáját.

A résztvevők, a szervezők képvisele-
tében jelen lévő Jókai Tibor és Pék Lász-
ló elnököktől emléklapot vehettek át, és 
abban a reményben búcsúztak egymás-
tól, hogy az I. Felvidéki Tehetségnappal 
hagyományt teremtettek, és a jövőben is 
lesz lehetőségük hasonló jellegű bemu-
tatkozásra, talán nemcsak egymás előtt, 
de egy szélesebb érdeklődő réteg előtt is.

Ennek reményében köszönöm meg a 
szervező munkát az SZMPSZ országos 
és komáromi vezetőségének, az FTT-
nek és a támogatást az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának. A szervezőknek, 
a támogatóknak és a résztvevőknek egy-
aránt ajánlom az alábbi idézetet, hogy 
adjon erőt, és mutasson utat a jövőbeni 
munkájukhoz:

„A tehetség Isteni áldás, de hihetetlen 
akarat és áldozat nélkül mit sem ér.” 

(S. Gerrard)
Czibor Angelika igazgatónő,  

Tarczy Lajos Alapiskola Hetény

n A gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola „Kis Mukk” c. előadása
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Miért érdemes 
tehetségpontként 

működni?
A búcsi Katona Mihály Alapiskola tehetségpontos története 

kb. 9 évvel ezelőtt kezdődött. Akkor még aktív tagja voltam az 
SZMPSZ Komáromi Területi Választmányának, így én is részt vál-
laltam a Komáromi Pedagógiai Napok szervezésében. 

Egy akkor igen népszerű televíziós műsorban (Mindentudás 
Egyeteme) láttam, hallottam Csermely Péter professzort előad-
ni. Előadása annyira megfogott, hogy szerettem volna, ha minél 
többen hallják őt itt a Felvidéken is. A meghívást elfogadta, és 
a pedagógiai napok akkori nyitóelőadását követően ismerkedett 
meg a professzor úr az SZMPSZ tevékenységével. Munkánk elis-
meréseképpen szövetségünk meghívást kapott az éppen alakuló 
Nemzeti Tehetség Tanácsba. 

Akkor kapta meg több olyan iskola is a felkérést és a lehető-
séget tehetségpontként regisztrálni, amelyekről köztudott volt, 
hogy eredményesen foglalkoznak a tehetségekkel.

Mi, a búcsi Katona Mihály Alapiskola az elsők között regiszt-
ráltunk. Mindez annyi változást hozott iskolánk életében, hogy 
tudatosabban odafigyeltünk a már jól működő szakköri tevé-
kenységünkre, és igyekeztünk még jobbá tenni azokat a tanórán 
kívüli tevékenységeinket, amelyekben a tehetséges tanulóink 
kibontakozhatnak.  

3 év elteltével kérvényeztük a tehetségpontunk akkreditálá-
sát. A bírálóbizottságtól megkaptuk a Kiváló Akkreditált Tehet-
ségpont címet, amelyet a tavaly, 2014-ben újabb 3 évre megerő-
sítettünk. Ezt a címet azért nyerhettük el, mert nemcsak a saját 
diákjaink tehetséggondozását végezzük, hanem több olyan ren-
dezvényt is szervezünk, amelyeken részt vesznek a régiónk fia-
taljai is. Többek közt 21 éve sikeresen szervezzük meg 5–6 iskola 
diákjainak a Regionális Atlétikai Napot, a Katona Mihály Napok 
keretében már 15 alkalommal rendeztünk műveltségi vetélkedőt 
9–10 iskola diákjai számára.  

Felvidéki Tehetség Tanácsot (FTT) az elsőként regisztrált 6 te-
hetségpont alapította meg. Az egyes tehetségpontok közt aktív 
együttműködés zajlik, és mára az FTT-hez tartozó felvidéki re-
gisztrált és akkreditált tehetségpontok száma 18-ra bővült.

Azt valljuk, hogy minden fiatal tehetséges valamiben – tehet-
séggondozó tevékenységünket erre építjük. Szakemberek bevo-
násával igyekszünk a tehetségeket azonosítani, majd fejleszteni. 
Az ő segítségükkel az integrált tanulókat is bevonjuk a szakköri 
munkába. Az eredményeink pedig magukért beszélnek. Csak a 
jelenleg véget érő iskolai év eredményei: diákjaink megnyerték 
a Katedra történelmi verseny országos döntőjét és a Sajó Károly 
környezetvédelmi verseny országos fordulóját, a Kárpát-meden-
cei fordulóban a legjobb határon túli csapatként és Győr város-
ának különdíjasaként az 5. helyen végeztek. A „Poznaj slovenskú 
reč” (Ismerd meg a szlovák nyelvet) versenyben egy 9. osztályos 
tanulónk eljutott az országos döntőbe, ahol az előkelő 4. helyen 
végzett. Egy 7. osztályos diákunk a Simonyi Zsigmond helyesírási 
versenyen is bejutott az országos fordulóba. Szép eredményeink 
voltak a járási tanulmányi versenyeken is.

Tehetségpontunk által pedagógusainak lehetősége nyílik 
évente részt venni tehetségkonferenciákon, továbbképzéseken, 
pályázatokon.

n  Madármeg figyelés van a mocsi szigetnél Katona Mihállyal 
(Magyar Madártani Egyesület) és Gúgh Jánossal (Szlovák 
Madártani Egyesület)

Az utóbbi két iskolaévben a Nemzeti Tehetség Program há-
rom programunkat is támogatta. Az elmúlt iskolaévben három 
kirándulást szerveztünk: az egyiket a Katona Mihály Napok ke-
retében megtartott műveltségi vetélkedő résztvevői számára 
Eszterházára és Kismartonba, a másikat Szatmárnémetibe, hogy 
együtt gondolkodjunk a tehetséggondozásról az ottani testvér-
iskolánk pedagógusaival, a harmadikat pedig a mosonmagyaró-
vári Futura Központba.

Idén ebből a támogatásból sikerült megszerveznünk az egyik 
legsikeresebb programunkat, a Madárles tábort, amelyre már 8. 
alkalommal került sor. A táborban 13 szakember segítette mun-
kánkat, és foglalkozott a tehetséges madármegfigyelő, fotós, fil-
mes, környezetvédő, csillagász gyerekekkel. Ebben a táborban a 
8 éve visszatérő szakember, Katona Mihály kunszentmártoni ma-
dártudós foglalkozik a gyerekekkel. Segítségükkel feltérképezte, 
kikutatta Búcs madárvilágát. A kutatás eredménye egy könyv, 
amely a tavalyi évben jelent meg Búcs madárvilága és természeti 
értékei címmel. Megkezdtük egy tanösvény kiépítését is a falu-
ban, amelyen lakóhelyünk természeti és épített örökségét jele-
nítjük meg. Az első elkészült táblák már a nyomdában vannak. 

Ehhez a sokrétű tehetséggondozó munkához elkötelezett-
ségre, összefogásra van szükség. A mi tapasztalatunk az, hogy 
egy ilyen kisiskolában, mint a miénk, ahová mindössze 100 ta-
nuló jár, minden feltétel adott az eredményes munkához. Ezen 
az úton kívánunk tovább haladni, hogy minél több gyermeket 
tudjunk segíteni tehetsége kibontakoztatásában.

Győző Andrea a búcsi Katona Mihály Alapiskola  
Tehetségpontjának vezetője

n Filmes foglalkozás Kiss Rékával és Pézman Zoltánnal
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A Talentum Programozóműhely idén június elején második 
alkalommal szervezett infotábort a Felvidéki Tehetségsegítő 
Tanács és a Talentum Cassoviensis Alapítvány támogatásával 
csodálatos környezetben, a Kassa melletti Eprestetőn.

A Talentum Programozóműhelyben a diákok a szabadide-
jükben elsősorban Lego robotok építésével és programozásá-
val foglalkoznak a tanév folyamán, és sikeresen szerepelnek a 
különféle versenyeken is. Ezáltal jelentős tapasztalattal és olyan 
tudással rendelkeznek, amelyet egy ilyen tábor folyamán meg 
tudnak osztani a további érdeklődőkkel. 

Az eprestetői infotáborba a Kassa környéki magyar iskolák-
ból azokat a diákokat hívtuk meg tanáraikkal együtt, akiknek 
már van némi tapasztalatuk a robotépítéssel, és van saját vagy 
kölcsönzött robotkészletük is. Így a Buzitáról, Tornáról és Rozs-
nyóról érkezett fiúk három napon át együtt dolgozhattak a kas-
sai Talentum csapatával. 

Építettek nyomkövető robotot, amely fényszenzorok segít-
ségével igazodik el a megadott pályán; vízhordó robotot, amely 
megkeresi a vizes palackot, szervómotorrokkal meghajtott kar-
jaival felemeli, majd elviszi a pohárhoz és beletölti a vizet; öntö-
ző robotot, amely a család távolléte idején egy tartályból öntözi 
a virágokat – a virág vízigényének megfelelő időközökben és 
intenzitással megnyitja a víztartályt, és megbízhatóan megön-
tözi a növényeket. 

A legizgalmasabb a távirányítós autók építése volt. A meg-
felelő fogaskerekek és motorok használatával olyan autót kel-
lett építeni, amely könnyen navigálható, fordulékony és gyors. 
Ezekkel az autókkal a táborban résztvevő 19 gyerek június 4-én 
részt vett Kassán, az Alejová utcai gimnázium által szervezett 
RBA versenyen, ahol a tornateremben felépített versenypályán 
összesen 44 robotautó mérettetett meg az F1 autóversenyhez 

Infotábor az Eprestetőn
hasonló bajnokságon. Az RBA-n az országból 110 tanuló vett 
részt, Pozsonytól Eperjesig minden megyéből voltak résztve-
vők. A remek hangulatú versenyen nem is az eredmény volt 
a fontos, de azért örültünk, hogy a Racing és a Knock Out 
(roncsderbi) kategóriában is a mi versenyzőnk hozta el az első 
díjat. 

A Talentum csapata a táborban beszámolt az idei verseny-
eredményeiről, az FLL fordulóin megélt élményekről, a mün-
cheni és amerikai világfesztiválon átélt kalandról, amely nem-
csak például szolgálhat, de bizonyítja, hogy szabad nagyokat 
álmodni, és ha komolyan gondoljuk a felkészülést, és némi 
szerencse is társul hozzánk, a legmerészebb álmok is valóra vál-
hatnak. 

Buzitán már az iskolában is elindult a robotkör, a gyerekek 
szép megoldásokat küldtek be az FLL Nyári Liga levelezőfordu-
lóiba, megépítették az első robotokat és a csapat tagjai ügye-
sen együttműködtek a táborban is. Ketten sikeresen eljutottak 
Rózsahegyre is, a Baltík programozóverseny országos forduló-
jába.

Egy ilyen összpontosításkor alkalom nyílik az együttműkö-
désre diákok és tanárok számára egyaránt, egymást segítve és 
ösztönözve kiváló ötletek és megoldások születnek. A tanulók 
a csapatmunka folyamán tudásban és szociális kapcsolatépítés 
terén is értékes tapasztalatokat szereznek. 

A három nap alatt jutott idő játékra, sportolásra és baráti 
beszélgetésekre is, a robotozás (vagy robotolás) mellett igazi 
fiús dolgokkal is foglalkoztak. 

Érdemes megnézni az infotábor képes beszámolóját is: 
www.talentum.net

Hanesz Angelika, Talentum Programozóműhely, Kassa 
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Két évvel ezelőtt a Hidaskürti Hír-
mondó hasábjain megjelent egy rövid 
írás arról, hogy a Galántához közeli kis 
községben egy „csoda” van megszülető-
ben. Azóta mindez megtörtént, hiszen 
a járáson kívül országszerte több nagy-
városban, kisközségben és az ország 
határain túl is sokan találkoztak már a 
Jomili kockákkal, ezekkel a fekete-fe-
hér kisméretű fakockákkal, melyek ezer-
nyi lehetőséget adnak a játszani vágyók 
számára különféle térbeli és síkalakzatok 
megformálására. 

A feltaláló, Lukovics László 
Hidaskürtön él. Elmondása szerint a já-
ték egészen egyszerű gondolattól vezér-
elve született: két kicsi unokája számára 
szeretett volna egyszerűt és „természe-
teset” készíteni. Ezért fa az alapanyag. A 
forma, a színek, a mintázatok már egy 
belső ihlet hatására születtek. Ahogy 
ő mondta, a művészet ihlette: zenei és 
képzőművészeti alkotások egyaránt, de 
legfőképpen Victor Vasarely különleges 
alkotásai. Valójában két alakzat, kockák 
és hasábok nyolcféle megfestése adja a 
játékkészletet. Ezek számtalan variálásá-
val gyönyörű képek, mintás téralakzatok, 
portrék születnek. 

A Jomili kocka – Jomili cubes – alap-
készlet 160 elemet, 140 db egész és 20 
félbevágott kockát tartalmaz. Kiváló a 
kreatív szabadidőtöltéshez, illetve a pe-
dagógiai tevékenység során is alkalmaz-
ható. Ennek metodikai alátámasztását 
és pedagógiai célú felhasználását első-
ként PaedDr. Soňa Kikušová a pozsonyi 
Komenský Egyetem Pedagógiai Tanszé-
kének vezetője foglalta össze. Értékelése 
szerint elsősorban a matematika oktatá-
sában van lehetőség a kockák sokrétű 
felhasználására, de a motorikus és kog-
nitív képességek fejlesztéséhez is kitűnő 
segédeszköz, mely fejleszti a térlátást, a 
logikus gondolkodást, a kézügyességet 
és a kreativitást. Éppen ezért javasolja 
az iskolákban módszertani segédeszköz-

ként való használatát mint matematikai-
logikai képességeket fejlesztő játékot, 
didaktikus eszközt. 

A forgalomba helyezéshez nem kis 
utat kellett megjárnia a feltalálónak és 
kis csapatának, melyet olyan emberek 
alkotnak, akik tudásukkal mind hozzá-
segítettek a sikerekhez. Közülük említést 
érdemel Burián Roman, aki a bemuta-
tókat tartja, és ügyes menedzserként a 
Jomili kft. ügyintézője is egyben. A team 
munkájának köszönhetően a játék di-
zájnvédésére is sor került, majd ezt kö-
vetően megtörtént az európai- és világ-
szintű védés is.

Szerénytelenség nélkül állítható, a 
gépezet beindult! Rengeteg bemutatóra 
eljutottak a játékkal, az emberek köré-
ben egyre népszerűbbé válnak a koc-
kák. Különféle kiállításokon vettek részt, 
ezek közül kiemelkedő a nyitrai AGRO-
KOMPLEX, illetve a FestHry rendezvény 
Nagyszombatban. Ugyancsak emléke-
zetes a „Štvorlístok deťom“ gyermekjóté-
konysági polgári társulás által rendezett 
gyermektábor  Zólyomban, melyben 
közel 120 gyermek játszott a kockákkal. 
Mindezek után szakmai felkéréseket is 
kaptak, hogy bemutatókat tartsanak 
Csehországban, Lengyelországban, Né-
metországban, Magyarországon, és ko-
moly érdeklődők jelentkeztek az USA-
ból és Indiából is. 

Az oktatás területén szintén kapuk 
nyíltak meg, egészen az óvodáktól, 
alapiskoláktól számítva az egyeteme-
kig. Különleges fordulópontot jelentett 
a 2013-as tanévben a nyitrai Konstantin 
Filozófus Egyetem Módszertani napok 
rendezvénysorozata, melyen a Jomili 
kockákat is bemutatták. Ugyanakkor az 
ÉlményMűhely (www.elmenymuhely.
hu) képviseletében előadást tartott dr. 
Fenyvesi Kristóf is, aki a finnországi 
Jyväskyläi Egyetem tanára és a világ leg-
nagyobb matematikai-művészeti szer-
vezete, a Bridges Organization (USA) kö-

zösségi eseményeinek az igazgatója. Az 
ÉlményMűhely elnevezésű mozgalom fő 
céljai közt szerepel, hogy a matematika 
és a művészetek közötti kapcsolatokat 
feltérképezve élményközpontú, játékos 
módszereket dolgozzanak ki és terjesz-
szenek el a matematikaoktatásban. 

Az ÉlményMűhely foglalkozásain 
örömteli alkotó folyamatokba vonják 
be a diákokat, akiknek a kreativitása et-
től szárnyra kap, és a kognitív, valamint 
a társas kompetenciáik is fejlődnek. A 
Jomili méltán helytáll az ilyen típusú fej-
lesztő programok keretében, így nem is 
volt kérdés a további együttműködés le-
hetősége. Az ÉlményMűhely szervezésé-
ben Magyarországi egyetemeken (Pécs, 
Kaposvár) és közösségi-kulturális hely-
színeken (budapesti Hátsó Kapu) is sor 
került Jomili-műhelyekre. Részt vettek a 
székesfehérvári Hétvezér Általános isko-
lában megtartott tudományos napon is, 
ahol a diákok gyönyörű képeket és alak-
zatokat alkottak. 

Az ÉlményMűhely meghívására a 
Jomili nemrégiben Belgrádban is bemu-
tatkozott, sőt a nemzetközi Bridges Or-
ganization (USA) világkonferenciájának 
Családi Napján Szöulban, Koreában is 
nagy sikerrel mutatták be a készletet. 

A Jomili kockák az SZMPSZ Galán-
tai Regionális Pedagógiai Központja 
alelnöke, Szanyi Mária hathatós segít-
ségével és ajánlásával jutnak el a szlo-
vákiai magyar tanítási nyelvű oktatási 
intézményekbe az ország egész terüle-
tén. Legutóbb 2015. április 1-jén, a Nem-
zeti Tehetségprogramban megpályázott 
Fény és árnyék programja keretében 
szerveztek Tehetségnapot Galántán, 
ahol a galántai és a vágsellyei járás isko-
láiból, valamint Gútáról és Szencről érke-
ző tanárok és diákok ismerkedtek meg a 
kockákkal. 

 Mivel a Jomili kockákkal való foglal-
kozáshoz asztalokra, az előadáshoz meg-
felelő teremre van szükség, a szervezők 
előzetes jelentkezést kértek az iskoláktól. 
Az eredmény a szervezőket is meglepte. 
Napokkal a jelentkezési határidő letelte 
előtt már 160 körül volt a jelentkezők 
száma. Mivel ekkora érdeklődésnek nem 
szabad határt szabni, a kultúrház legna-
gyobb termét bérelték ki. Mire a részt-
vevők megérkeztek, a nagyterem teljes 
hosszában Jomili kockákkal terített asz-
tal várta őket. Szinte természetes, hogy 
ennek különösen a tanulók nem tudtak 
ellenállni, és meg sem várva a rendez-
vény „hivatalos megnyitóját”, azonnal 

Játék, művészet, matematika 
– ÉlményMűhely a Jomilivel Galántán

„Tudomány, művészet gyökere egy,
Mindegyik a világot tükrözi a maga módján.

S a tudományos és művészi nagyság
alapja is ugyanaz: az igaz ember.”

Kodály Zoltán
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alkotáshoz láttak. Készültek a szebbnél 
szebb geometrikus minták síkban és 
térben. A kreatívabbak minden előkép 
nélkül, saját elképzelés szerint dolgoz-
tak, mások a korábbi alkotások alapján 
készült fotó különleges mintáit vagy a 
portrék kirakását tartották nagyobb ki-
hívásnak. A 10–17 éves korosztály között 
nem volt különbség – az alkotás és a kre-
ativitás nem korfüggő. A Jomilivel pedig 
különösen nem az. A játék fegyelemre 
szoktat. Ez nagy igazságnak bizonyult: 
ha fájó szívvel is, de felszólításra minden-
ki félbehagyta az alkotást (igaz, tudták, 
hogy lesz módjuk folytatni), így az elő-
adások már fegyelmezett hallgatóság 
előtt kezdődhettek meg, 

Szanyi Mária a  Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége és a galántai 
Regionális Pedagógiai Központ Tehet-
ségpontja képviseletében nyitotta meg 
a Tehetségnapot, melyen részt vett Pék 
László, a Felvidéki Tehetségsegítő Tanács 
elnöke is. Fenyvesi Kristóf  és  Lavicza 
Zsolt  a  Nemzetközi ÉlményMűhely 
Matematikai-Művészeti Mozgalom  és 
a  GeoMaTech projekt  munkájáról 
beszéltek a népes hallgatóságnak.

Fenyvesi Kristóf „Lehetetlen alakok 
és lehetetlen alakzatok a művészetben” 
c. előadásában a vizuális illúziók és érzé-
ki csalódások előidézésének geometriai 
hátterébe avatta be a közben csaknem 
250 főre duzzadt hallgatóságának ifjabb 
és idősebb tagjait. Az előadás feltárta a 
holland M. C. Escher, és a Jomilit is inspi-
ráló, magyar származású Victor Vasarely 
képzőművészek néhány talányos mű-
helytitkát, s egyben a Jomilivel folytatott 
szabad játék előkészítéseként is szolgált 
– a készletben rejlő számos különleges 
lehetőségre is felhívva a figyelmet. A 
Jomili mindössze nyolcféle modulja ahe-
lyett, hogy korlátozná, sokkal inkább ser-
kenti a kreativitást, és olyan belátásokig 
is elvezet, hogy miként lehet korlátozott 
számú elemmel végtelen változatossá-
got létrehozni. A Jomili-készletben rejlő 
variációs lehetőséget és megjelenítő 
képességet kiaknázva Escher és Victor 
Vasarely nyomdokaiba is léphetünk, és 
úgynevezett „lehetetlen alakzatokat” is 
ábrázolhatunk – olyan paradox formá-
kat, amelyek a térbeliség illúziója révén 
megtévesztik érzékelésünket. Az efféle 
alakzatok és más illúziók titkai felé érdek-
lődéssel fordulnak a diákok, ezért kellő 
átgondolással sikeresen helyezhetőek 
be a matematikaoktatásba, élményköz-
pontúvá téve azt. Ez valódi tanulás-ta-
nítás játékos formában, melynek célja: 

újszerű tudás átadása újszerű pedagógi-
ai folyamatok során, a tudományok és a 
művészet közelítésével.

Dr. Lavicza Zsolt, a Budapesti Kom-
munikációs Főiskola rektorhelyettese, 
a Cambridge-i Egyetem tanára érdekes 
előadást tartott a GeoGebra szoftver 
működéséről, amely szabadon elérhető 
és letölthető bárki számára. A kezdemé-
nyezés atyja Markus Hohenwarter (Salz-
burg). Ma már a világ több országában 
elérhető program ez, melyben az 1–12. 
évfolyamos diákok számára vizuális 
tananyagok is találhatók, főként mate-
matika, fizika és biológia tantárgyak-
hoz. Céljuk a tananyag feldolgozásának 
élményközpontúvá tétele és a felfede-
zések lehetőségének bővítése. Magyar-
országon ennek érdekében már kb. 800 
oktatási intézményben használatos a 
program. (Információink szerint a szlo-
vákiai magyar intézményekben Tomolya 
Róbert, a füleki gimnázium informatika 
tanára használja sikerrel.)

Mivel a rendezvény a „Fény éve” 
programhoz is kapcsolódott, mindkét 
előadás egy-egy szelete  fénnyel kapcso-
latos témákkal is foglalkozott. E témakör-
ben különösen az kötötte le a hallgató-
ság figyelmét, mikor az előadó a síktükör 
képalkotását mutatta be a GeoGebra 
segítségével.

Az előadások után a diákok ismét 
elmerültek a Jomili bűvöletében, a pe-
dagógusok pedig – Fenyvesi Kristóf 
előadása nyomán – immár új szemlé-

lettel figyelték az alkotások létrejöttét. 
Nyugtázhatták, hogy a Jomili a pedagó-
giai hasznán túl is egy fantasztikus játék, 
amely kortól függetlenül bárki számára 
kellemes időtöltést biztosít; a képek és 
alakzatok készítésének csak a fantázia 
szab határt. Meghatározó jellemzője, 
hogy a játék során senkinek nincs ne-
gatív élménye; ellenkezőleg: aki csak 
leül mellé, önfeledten belemerül. Ahogy 
azt maga a feltaláló mondta: „megvan a 
maga logikai szépsége”. 

Mialatt a diákok önfeledten játszot-
tak, a pedagógusok rövid megbeszé-
lésre gyűltek össze. Örömmel nyug-
tázták, hogy megérte részt venni a 
tartalmas délelőttön, és sok hasonlóra 
lenne szükség. Pék László, a Felvidéki 
Tehetségtanács elnöke felvetette, hogy 
a GeoGebrát, amely az interaktív táblák 
világában nagyon hasznos tudás lenne 
különösen a matematika és fizika órá-
kon, érdeklődés esetén meghirdetésre 
javasolja az SZMPSZ nyári egyetemén 
(ami megvalósult – reméljük, jelentkező 
is lesz elég), de ugyanígy megvalósít-
ható lehetne egy-egy régió tanárainak 
ezirányú képzése is. 

A Kedves Olvasók figyelmébe aján-
lom a JOMILI cubes és az ÉlményMűhely 
Facebook oldalát egyaránt, ahol megte-
kinthetőek az alkotások és az egyes ren-
dezvények fényképes beszámolói.

Radványi Adél

n Balról jobbra: Pék László, Fenyvesi Kristóf, Szanyi Mária, Lavicza Zsolt, Lukovics László
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2015. június 5-én Sajó gömörön nyolcadik alkalommal 
került sor a Pro Scholis, az SZMPSZ Rimaszombati Regio-
nális Pedagógiai Központja és a  Sajógömöri MTNY Alap-
iskola közös szervezésében a  „Nagyanyám mesélte, hogy… 
Gömöri, nógrádi hiedelmek, babonák, mondák” projekt- és 
tehetségnap megrendezésére. 

A projektnap résztvevőit több kedves vendég, köztük 
Bitay Levente, Magyarország Kassai Főkonzulátusának kon-
zulja is megtisztelte jelenlétével. Az SZMPSZ Komáromi Te-
rületi Választmányának tagjai a tanulás szándékával jöttek el 
Sajógömörre.

A sajógömöri projektnapon résztvevő kolléganő e-mail-
ben köszönte meg a nem mindennapi élményt. A gyerekek 
egymás között már a jövő évet tervezik, üzente, ami annak a 
bizonyítéka, hogy az érdeklődést kiváltó téma és az együtt-
lét hangulata vonzást, hatást gyakorol gyermekre, felnőttre 
egyaránt. Van értelme a lapátra hulló víznek, az elbomló 
szénnek, az élménynek, mert energiákat mozgósít jó célok 
érdekében.

Aki először vesz részt a nyolc év óta évente Gömör és 
Nógrád más-más értékeivel jelentkező pedagógiai projek-
tünkön, a projekt- és tehetségnapon, az is megtapasztalhatja 
az alkotás örömét, amit egymásnak tud nyújtani nevelő és 
növendék; megtapasztalhatja, milyen nagyszerű érzés, ami-

kor lehetőséget tudunk biztosítani egy nagy régió gyermek- 
és pedagógusközösségének az élményhez, amely annak bizo-
nyítéka, hogy kreatív, játékos és kutató, tudásra elkötelezett 
szellem élteti a magyar iskolákat.

Mindig is tudtuk, jó eljönni Sajógömörre. Az otthon tu-
datának érzését kelti Gömör szíve, a patinás, történelmet 
lélegző Szentiványi-kastély; Holló Barnabás Mátyás király 
egyedülálló kapás szobra a neogótikus evangélikus templom 
szomszédságában, ahol Petőfi lábnyomát, írásainak szelle-
mét, Cinka Panna hegedűjének sírását, a valaha jó hírű gim-
názium szellemi örökségét, annak ápolását tapasztalja meg 
az ember. 

Nyolc évvel ezelőtt itt valósult meg az első projektünk 
Viváth Mathias Rex! néven, s nyolc év után a gömöri, nógrádi 
hiedelmekről, babonákról, mondákról készült majd’ féléves 
egyedi munkákat, kutatásokat mutatják be 16 iskola projekt-
csapatai.

Sokan feltették a kérdést: miért a hiedelmek, a babonák a 
téma ebben az évben? A felelet egyszerű: azért, mert ezek az 
ősidők történelmében gyökerező hitek az egyetemes, azon 
belül a magyar, még mélyebben a gömöri és nógrádi művelő-
déstörténet, a szellemtörténet értékes leletei, részei, melyek 
megmutatják, hogyan gondolkodtak elődeink, milyen félel-
meik voltak; arra, hogy a természet megmagyarázhatatlan 

Nagyanyám mesélte, hogy…
Sajógömöri projektnap

n Ádám Zita megnyitja a projektnapot. A színpadkép a sajógömöri pedagógusok külön projektje volt.
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jelenségeire milyen emberi magyarázatokat ötlöttek ki, a hi-
edelmek, babonák válaszolnak. 

Könyves Kálmán tanult és felvilágosult királyunk a XII. 
században törvénybe foglalta, miszerint a „strigákról pedig, 
mivelhogy nincsenek, semmi emlékezet ne legyen!”

Törvény ide, törvény oda, a nyelv őrzi az őslenyomato-
kat. Én az őseimtől tanultam, hogy a kútból kihúzott vödör 
vízből egy loccsanásnyit áldozni kell a föld istenének, a föld-
anyának! Ki gondolná, hogy a „lóvá tesz valakit”, a „levesz 
a lábáról” jelentése a boszorkányhit emléke, ahogy a „meg 
van kötve a kezem”, a „majd megkötöm a nyelvedet”, a „rákö-
ti magát valakire”, a „nem tágít tőle” mind-mind a rontások 
körébe utaló szólások, ahogy az alakátváltozás is. A teremtő 
néphit megtermékenyítette Vörösmarty Mihály, Arany János 
költészetét, s Mikszáth életműve is sokat merített a hiedel-
mek kútjából. A világban óriási irodalma van a macskához, 
medvéhez és egyéb totemállatokhoz, a különböző kultikus 
tárgyakhoz kötődő hiedelmeknek, hasonlóan ahhoz, ahogy 
őseink nem bízták a véletlenre az újszülött nevének gondos 
és körültekintő megválasztását sem. 

 A projektnap arról szólt, hogy ezeket körüljártuk, hogy 
mindazt azt időt, amit a hiedelmek időkapszulaként maguk-
ba zártak, azt a különböző projektek kibontsák, hogy felfejt-
sék a történelem, a nyelv és jelenségek magyarázata alapján 
szőtt gondolkodást. 

S hogy mit mesélt nagyanya, ami megborzongatott, ámu-
latba ejtett; mire tanított a hiedelmek világa? A nagy régió 16 
alapiskolájának több száz tanulója a projekteket segítő peda-
gógusok, szervezők, vendégek előtt tarsolyt bontott, hogy az 
összehordott tudással megkínálják a résztvevőket. 

A meghívót a még januárban, a projektet irányító peda-
gógusokkal közösen elkészített gondolattérkép díszítette, 
amit Nagy Viktória készített el preziben.

A projektek mindegyikén meglátszott, hogy hiteles for-
rások alapján építkezett. A projekt során a tanulók megta-
nultak interjút készíteni, beszélgetni, kérdéseiket kulturáltan 
megfogalmazni, megtanulták a kamera kezelését, a levéltári 
anyag feldolgozását, az események megjelenítését a drama-
tizálás módszerével, az információ és a tudás megszerzésé-
nek, szelektálásának módszereit, a naplóírást. Megtanultak a 
múzeum- és könyvtárlátogatás során jegyzetelni, a történe-
tet felépíteni – számos olyan fontos tudást, amelyek az egyes 
iskolai tantárgyakba ismeretanyagként nincsenek beépítve, 
de az életben elengedhetetlenek. A szociális kompetenciák, 
egymás elfogadása, az egymás iránti türelem gyakorlása, az 
önértékelés kritériumainak összegyűjtése és gyakorlása ha-
talmas hozadéka a projektnek, ahogy a tehetséges tanulók 
tehetségének kibontakoztatása, a kevésbé tehetségesek szá-
mára pedig a növekedéshez való lehetőség megteremtése. 

A projektnap rendezőelve a következő volt: 
A Sajógömöri MTNY Alapiskola a vendéglátó címén nyi-

totta meg a projektnapot. Ők a paraszti munkához kötődő 
hiedelmeket, babonákat átfogó módon közelítették meg ka-
rácsonytól az aratásig. Ezt a lakodalomhoz kötődő babonák, 
gyermekjátékok és a párválasztáshoz kapcsolódó hiedelmek 
követték. A népi gyógyításhoz kiváló altémának kínálkozott 
a  fűben, fában lakozó gyógyerő és a babonák igaz és valós 
hatásának kiaknázására.

A Balog-völgyi barangolásokkal közelebb jutunk a gömöri 
településekhez, az itt élő emberekhez, amibe bele lehetett 
szőni a cigányság hiedelemvilágát és a halotti szokásokat is.

 A  foglalkozásokhoz, a pásztorok világához kötődő hie-
delmek megnyitották, egyben zárták is a történeteket a bo-
szorkányokról, szellemekről és egy levéltári adatok alapján 
feldolgozott boszorkányperről.

Az egyes iskolák témaválasztása és annak feldolgozása: 
A Sajógömöri MTNY Alapiskola produktumának a Ve-

téstől aratásig címet adta. A gömöri embernek a kenyér volt 
a legfontosabb táplálék. Amíg a magból kenyér lesz, hosszú 
utat kell megtennie vetéstől az aratásig. Munkájukban 
bemutatták a paraszti világ életét, a vetés és aratás folyamatát 
ősztől nyárig és az ehhez kapcsolódó hiedelmeket, babonákat, 
szokásokat, időjárási népi megfigyeléseket, rigmusokat, ara-
tódalokat. Ismertették a vetéshez és az aratáshoz használt 
korabeli szerszámokat is. Projektjük Lóczy István gömöri 
földműves adatközlésén alapult.

n A sajógömöri iskolások Vetéstől aratásig projektje 

A Rimaszécsi Alapiskola a Lakodalom van a mi utcánk-
ban címmel mutatta be műsorát. A lakodalom az élet öröm-
teli pillanatai közé tartozott a múltban, és tartozik a jelen-
ben is. Mondhatnánk, hogy kivételes pillanatok voltak ezek, 
hiszen a szegény ember életében ritkán adódott lehetőség 
a felhőtlen mulatozásra, evésre, ivásra. A templomban tett 
eskü egy életre szólt, jóban és rosszban kitartottak együtt. 
Harangszóval kötötték össze az életüket, és csak a harang 
választotta el őket. A babonák, a hiedelmek és a szokások 
a lakodalomra való készülődést és magát a lakodalmat is át-
szőtték ugyanúgy, mint az egyszerű ember mindennapjait. 
A rimaszécsi iskolások ezekből a szokásokból, hiedelmekből 
mutatták be azokat, amelyek az régiójukra, szűkebb hazájuk-
ra, Gömörre jellemzőek. Ezek a babonák, ahogy ez a bemu-
tatóból is kiderült, nem voltak alaptalanok.

A Cakói MTNY Alapiskola  A libapásztor lakodalmát 
mutatta be. A projektbe az iskola minden tanulója bekap-
csolódott. A falu idős embereit beszélgetésre hívták, akik 
készségesen elmesélték a régmúlt történeteit a szokásokról, 
hagyományokról, a hiedelmekről, a babonákról. A beszél-
getésekről videofelvételt, jegyzeteket, rajzokat készítettek, 
dalokat, rigmusokat tanultak. Begyakoroltak egy táncos já-
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tékot, amelybe beleszőtték a párválasztással, a mulatozással 
kapcsolatos helyi jellegű babonákat, szokásokat is.

A tornaljai Kazinczy Ferenc MTNY Alapiskola bemu-
tatója A szerelem sötét verem címet kapta. Az iskola tanulói 
a környék szerelemi hagyományait dolgozták fel. A régi 
időkben szigorú erkölcsök uralkodtak, a fiataloknak alá kel-
lett vetniük érzéseiket a szokásoknak és szüleik akaratának. 
Ha valaki ellenszegült, titokban földöntúli erőkhöz fordult 
segítségért. A bűbáj sajnos sok tragédia okozója volt a 
múltban – ezt dokumentálják a népdalok, mondák, balladák 
is, melyeket ismertettek bemutatójukban.

A Rimaszécsi MTNY Speciális Alapiskola a népi gyó-
gyítást mutatta be. A falusi ember házi patikája az erdő és a 
mező volt a növényeivel, varázslatos hatású füveivel, gyöke-
reivel, fáival, leveleivel, gyümölcseivel. A népi gyógyítás az 
évezredek tapasztalatait, hagyományait és az emberek foko-
zatosan gyarapodó bölcsességét ötvözi. A bemutatójukból 
megismerkedhettünk egy-két ősi nyavalyaűző és bajelhárító 
praktikával.

A feledi Szombathy Viktor MTNY Alapiskola Fűvel, 
fával, kuruzslással című bemutatójának első felében a tanu-
lók játékos formában ismertették a környékbeli népi rontá-
sok leggyakoribb fajtáit. Ezeket az információkat egyrészt 
néprajzi szakirodalmakból, másrészt saját gyűjtésből táp-
lálkozva szedték össze. Miután tisztázták a rontások okait 
és következményeit, rátértek a gyógyításra. Számtalan be-
tegségre legalább annyi gyógymódot ismer a magyar népi 
hiedelemvilág. Ugyanazt a nyavalyát – mint kiderítették – 
több módon is lehet gyógyítani. Vannak azonban rontások, 
melyek gyógyítása csak egy bizonyos ideig lehetséges, ez 
idő elteltével akár még halált is okozhatnak. Sajnos, nagyon 
nehéz, sőt szinte lehetetlennek látszik beazonosítani, hogy 
például éjfélkor a temetőben szedett hétféle gyógynövény 
közül akár csak egy is milyen növény lehet. Ezek titkát csak 
az ún. gyógyító emberek, boszorkányok ismerték. A bemu-
tató végén a csapat kísérletet tett néhány gyógymód kulisz-
szatitkainak feltárására, hogy a ma emberének is átadjanak 
valamit abból a hatalmas népi örökségből, amelyet elődeink 
hagytak ránk.

A bátkai alapiskolások Barangolások a Balog-völgyben 
című projektjükkel elsősorban a Balog-völgyet tették érde-
kesebbé a hallgatóság számára. Kutatásba kezdtek – adat-
közlőjük Pál Dénes nyugdíjas pedagógus, helytörténész és B. 
Kovács István muzeológus, gömörológus volt. A projektben 
résztvevő tanulókat a helyi és a környékbeli anekdoták érin-
tették meg leginkább. Szabadidejükben terepszemlét tartot-
tak – így jutottak el Baracára és Nagybalogra, s amit ott meg-
tudtak, azzal megismertették a közönséget is.

A nagybalogi kisiskolások A furfangos balogi várka-
pitányról meséltek. A babonákról és a mondákról sokat 
tanultak az egyes tanítási órákon: informatikaórán a neten 
keresgélték a babonákat, etikaórán beszélgettek a legismer-
tebb babonákról, rajzórán le is rajzolták azokat, magyarórán 
a mondákról beszélgettek. A községi könyvtárat is megláto-
gatták, és ott is olvasgattak, beszélgettek a babonákról, mon-
dákról. Ismereteik bővítése érdekében interjút is készítettek 
a szülőkkel, nagyszülőkkel babona témában. A megismert 
babonákat lejegyezték. Faliújság is készült a felkészülési fo-

lyamatról. A napköziben Pál Dénes bácsi bemutatta a Ba-
log-völgy múltja és hagyományai című könyvét. Beszélt a 
gyerekeknek a nagybalogi babonákról, és elmesélt egy helyi 
történelmi mondát, ami nagyon megtetszett a balogi isko-
lásoknak. Eldöntötték, hogy a szabatkai basa és várkapitány 
történetét babonákkal fűszerezve mutatják be.

A Rimaszombati MTNY Speciális Alapiskola tanulói 
sokat hallottak az idei tanévben a hiedelmekről, babonák-
ról. A projektnapra készített Cigánykerék c. összeállítás azt 
tükrözte, miként élnek és virulnak korunkban a babonaságok 
közül is a jóslások. A cigányság köztudottan babonás nép, 
a jövendőmondás tudománya pedig anyáról leányra száll. 
Ám nem mindegy, mikor, ki, kivel osztja meg jóstehetségét, 
látnoki képességét. Babonaság volna mégiscsak a jövendölés 
és a jóslás? Eldönthette ki-ki hite szerint. A projekt azonban 
tánccal, énekkel is elvarázsolt.

n A Cigánykerék projekt jósoló lányai

A Nagydaróci MTNY Alapiskola projektjének az 
Öltözzetek gyászruhába! címet adták. A 9. évfolyamos tanu-
lók ebben az évben egy nem hagyományos, kissé félelmetes, 
sokak számára érzékeny és szomorú témához – temetés és 
halottkultusz – nyúltak. Összegyűjtötték a falujuk és környé-
ke temetéshez és halálhoz kapcsolódó babonáit, szokásait. 
Külön hangsúlyt fektettek a hagyományos és a cigány teme-
tés különbségeire. Sok szokás még ma is élénken él a faluban, 
sokat viszont már csak a legöregebbek ismernek.

A füleki Mocsáry Lajos MTNY Alapiskola az Átok és 
áldás címet adta projektjének. Az ember ősidők óta hisz a 
kimondott szó varázserejében, és nemcsak hogy hiszi, de 
használja is őket. Átkozva s áldva, a velejáró mágikus csele-
kedetekkel akarja segíteni mindennapi munkáját, elhárítani 
a személyére, környezetére leselkedő veszélyeket, elűzni a 
gonoszt, gyógyítani a betegséget - vagy éppen beteljesíteni a 
szerelmét. A rohanó idő gyorsan megváltoztatja az emberek 
sorsát, életkörülményeit, lerombolja az épületeket, hogy te-
ret adjon az újnak. Csupán a nyelv az, ami hűen őrzi letűnt 
korok emlékét egyes szavakban vagy akár különböző átok-
formulákban.

A Rozsnyói Református Közösség MTNY Alapis-
kolája a Három szem klokocska, avagy a gömöri pásztorok 
hiedelemvilága című projektjét mutatta be. A hatodikos 
és hetedikes tanulók főleg Darmo István gömöri pásztor 
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elbeszéléseiből merítettek. A Szent György napi kihajtás 
után a pásztorok a hegyen kapcsolatba kerültek minden-
nel. Csodálatos erővel bíró növényekkel, bokrokkal, fákkal 
(mint például a klokocska), boszorkányokkal, akik éppen 
Szent György napján avatták be új társukat maguk közé, s az 
avatásnak az éjszaka is kinn őrködő pásztorok aktív részesei 
voltak – sokukat tudós pásztoroknak is mondták. De a he-
gyen kapcsoltba kerültek a betyárokkal, a gömöri Jánosíknak 
is nevezett Dovec Mihállyal, aki nem egy nyájat hajtott el. 
Sajnos minden hiedelmet, szokást, amivel munkájuk során 
találkoztak nem tudtak bemutatni, de legalább csemegéztek 
belőlük.

n A három szem klokocska projektesei a Szentiványi-kastély 
udvarán

A rimaszombati Tompa Mihály MTNY Alapiskola Bo-
szorkányper címen egy megtörtént boszorkánypert elevení-
tett fel, melyet levéltári kutatások révén ismertek meg. A tör-
ténet a 18. század közepén játszódott le Gömör megyében. 
A perben két asszonyt vádoltak meg azzal, hogy az ördöggel 
cimboráltak, tehát boszorkányok.

A Várgedei Alapiskolások A boszorkányság alakját 
kutatták a gömöri és nógrádi néphitben. Olyan történetek-
re építették a munkát, amelyeket a térség lakói bocsátottak 
rendelkezésükre. Produktumuk általános ismertető volt a 
boszorkányos jelenségekről.

A projektek elkészülésének ideje öt hónap, ami magában 
foglalja a téma tanulmányozását, komplex tanulási, kom-
petenciafejlesztési és együttműködésre épülő kibontását. A 
projekt komplex és újszerű ismeretszerzési folyamat, ami 
Bloom taxonómiáját, Gardner többszörös intelligenciafej-
lesztését foglalja magában a konstruktív pedagógia szellemé-
ben. A projekt készítése során nem tantárgyak jelennek meg, 
hanem maga a probléma tudatosítása, kezelése, a megoldás-
ra tett javaslatok és a projekttermék elkészítése, bemutatásá-
nak megtervezése. Egy-egy nagy horderejű téma körüljárá-
sa, különböző tantárgyakba való beépítése sok-sok kíváncsi, 
érdeklődő tanuló és az iskola minden pedagógusának ösz-
szerendezett munkáját kívánja meg. A siker kritériuma nem 
az, hogy mi a jutalom, hanem hogy a projektben résztvevő 
mivé válik a munka során: milyen készségei fejlődtek, mi-
lyen mértékben tud csapatban dolgozni, önmaga munkáját 
kritikusan tudja-e értékelni a cél szempontjából. A projekt az 
a módszer, amelynek alkalmazása során a pedagógus szem-
lélete megváltozik: a lényeg nem az ismerethalmaz bővítése, 
hanem az információk megszerzése, a megszerzett tudás fel-
használása, szelektálása, a problémakezelés szempontjából 
a lehető legrugalmasabb megoldás megtalálása. A projekt a 
személyiségfejlesztés hatékony eszköze. 

Mindezek ismeretében az öt hónap alatt mind pedagógus, 
mind növendék szellemi növekedése mérhető. Már az is ele-
gendő, hogy a tanulók vágyjanak projektet készíteni. A leg-
nagyobb hozadék pedig a világ komplex szemléletében rejlik, 
az együtt végzett tevékenység örömében, ami tehetséges és 
kevésbé tehetséges gyermek esetében egyaránt élmény. Ha a 
projektnap csak erről szólna, már célba ért. 

Nyolc év tapasztalata alapján jó érzés látni, tapasztalni, 
a projektgondolkodás hogyan hatja át a pedagógus szemlé-
letét, a hatékony tanulás formái hogyan vernek gyökeret a 
nevelők gondolkodásában.

Öröm tapasztalni, hogy egyre többen jelentkeznek a pro-
jektbe. Elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy arról kellene 
gondolkodni, nem lehetne-e Gömörben egy Sajó/Rima men-
ti, nyár eleji kétnapos projektfesztivált szervezni, ahol több 
szabadidős programmal lazítanánk az élményszerű tanulást.

A rendezvényt a sok egyéni vállalkozó, iskola, civil szer-
vezet mellett a Felvidéki Tehetségsegítő Tanács és a Szlovák 
Köztársaság kisebbségi kultúrát támogató kormányhivatala 
támogatta.

(ÁBZ)

A Dernői MTNY Alapiskola egy az 1950-es évek végén 
máig emlékezetes esetet mesélt el. A történet Lucskán, egy 
takaros kis portán esett meg. Egy hideg februári éjszakán 
rossz szellemek jelentek meg egy fiatalasszony házában, 
akinek a férje favágóként dolgozott, s a hegyekből a zord 
idő miatt csak ritkán járt haza. A hír nemcsak a környező 
falvakba, de Rozsnyó hivatalos szerveihez is eljutott. Az ún. 
szellemház a 19. század végén épült. Két másik házzal együtt 
állt egy udvarban. A szellemház volt az első, majd közvetlen 
mögötte állt a megrontó háza és annak a fiának a háza. A ház 
kicsi volt, mindössze egy szoba, meg egy konyha, amelyhez 
kis udvar is tartozott. A falu lakóinak emlékezetében ma is él 
a történet, amelynek utánajártak.

A pelsőci Dénes György MTNY Alapiskola projektének 
Boszorkányüldözés Özörényben volt a címe. Az emberek 
évszázadokig hittek a természetfeletti lényekben, amelyek 
közül a legkiemelkedőbb a boszorkány volt. A róla szóló 
babonák generációról generációra öröklődtek. Így volt ez 
Gömörhorkán, azaz Özörényben is, ahol az idősebbek ma is 
beszélnek a békává változásról, patkolásról. Bárki megnézhe-
ti Kőhidat, az Ördöglyukat, ahol a boszorkányok tanácskoz-
tak. A falu közepén ma is áll a pajta, ami szintén gyülekező-
helyük volt. Ezeket a történeteket azonban már a mai öregek 
is csak hallomásból ismerik, ugyanis a boszorkányokat a 
faluból sikerült kiűzni. A pelsőci iskola 5. és 6. évfolyamos 
tanulói között sok a gömörhorkai – özörényi – tanuló, ezért 
projektjükben ezt a legendát elevenítették meg játékkal, dal-
lal, tánccal.
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Képzőművészeti és fotótábor 
a dunaszerdahelyi  

Kodály Zoltán Alapiskolában
Május 11-től 13-ig tartott a dunaszerdahelyi Kodály 

Zoltán Alapiskola, a Magán Szabadidőközpont és a Szlo-
vákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által szervezett 
tehetséggondozó rajztábor, amelybe harminc hazai, illet-
ve határon túli alapiskolás kapcsolódott be. A részvétel 
egyik feltétele az volt, hogy a győri Fekete István Általános 
Iskola, illetve a KZAI 15–15 diákjai fényképeket készítsenek 
a korábbi kiírásnak megfelelően. Mivel a tábor témái kap-
csolódtak A Fény Nemzetközi Éve elnevezésű rendezvény-
sorozathoz, így a diákoknak FÉNY-képek címmel kellett 
fotókat készíteniük.

 Gyönyörű természetképek, állatfotók készültek, de a 
legkülönfélébb nézetből is sikerült érdekes pillanatokat 
megragadni diákjainknak, jól érzékeltetve a fény-árnyék 
jelenlétét a képeken. 

A tábor résztvevői a három nap alatt múzeumpedagó-
giai feladatokat oldottak meg, különböző képzőművészeti 
technikákat próbáltak ki és sajátítottak el. A jó hangulatú 
foglalkozásokon nemcsak rajzlapra, hanem cserépre, kőre 
és fotópapírra is készítettek alkotásokat, sőt, még a vasa-
lással is sikerült megbirkózniuk, melynek köszönhetően 
nem mindennapi képek születtek. 

Végül a több száz alkotásból a Városi Művelődési Köz-
pont első emeletén nagyszabású tárlat készült: kiállításra 
került a három nap alatt született képek nagy többsége, 
mintegy 60 fénykép, és a szervezők erre az időre időzítet-
ték azoknak a munkáknak a bemutatását is, amelyeket a 
Magán Szabadidőközpont egyes csoportjainak az egész 
éves munkáiból válogattak. 

A sikeres rendezvény lebonyolításának támogatói: az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, az Emberi Erőforrás Tá-
mogatáskezelő, a Nemzeti Tehetség Program és az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma voltak.

Fodor Mária, Kodály Zoltán Alapiskola Dunaszerdahely 

Jókai és kora 
Vetélkedő Komáromban

A Jókai Mór Alapiskola idén 11. alkalommal rendezte meg 
a Jókai és kora című irodalmi-műveltségi vetélkedőt, mely-
nek társszervezője a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szö-
vetsége. A versenyre 13 csapat nevezett be, az iskolai forduló 
után végül 10 iskola vett részt az országos megmérettetésen: 
Gútáról a Corvin Mátyás Alapiskola és a Nagyboldogasszony 
Egyházi Iskola, a felsőszeli Széchenyi István Alapiskola, a 
hetényi Tarczy Lajos Alapiskola, a lakszakállasi MTNY Alapis-
kola, a pozsonyi Duna utcai MTNY Alapiskola és Gimnázium, 
a hidaskürti Alapiskola és Óvoda, a csicsói Gáspár Sámuel 
Alapiskola, Komáromból a Selye János Gimnázium, valamint 
a Marianum Egyházi Iskola.

A vetélkedőn az alapiskola felső tagozatának, illetve a 
nyolcosztályos gimnáziumok 1–4. évfolyamának diákjaiból 
álló háromtagú csapatok indulhatnak. A kötelező irodalom 
minden évben Komárom neves szülötte, Jókai Mór egy-egy 
népszerű regénye és az író életrajzát feldolgozó monográfia. 
A szervezők az idén Lengyel Dénes: Így élt Jókai, valamint a 
Szegény gazdagok című regény alapján állították össze a ver-
senyfeladatokat.

A csapatokat a 12 feladat megoldása kemény próbatéte-
lek elé állította, de egyikük sem vallott szégyent. Bizonysá-
got tettek arról, hogy nemcsak Jókai életútját ismerik, de a 
regényt is apró részletekig feldolgozták, elemezték. A válto-
zatos feladatok között helyet kapott a kvíz, a keresztrejtvény; 
de bűnügyi tudósítás, tárgyfelismerés, szómagyarázat is sze-
repelt. Bár csapatversenyről van szó, a résztvevők megvillant-
hatták szókincsüket, egyéni rátermettségüket, és néhány fel-
adatban nemcsak a tudás, a gyorsaság is előnyt jelentett.

Az első helyet (a tavalyihoz hasonlóan) a gútai Nagybol-
dogasszony Egyházi Iskola tanulói szerezték meg. Ez alkalom-
mal az iskolát Bombicz Eleonóra, Viola Eszter és Kulich Tibor 
képviselte. Felkészítő tanáruk Fazekas Anna volt.

A szoros versenyben második lett a felsőszeli Széchenyi 
István Alapiskola csapata, míg a képzeletbeli dobogó har-
madik fokára holtversenyben a pozsonyi és a csicsói diákok 
állhattak. Nagy örömünkre szolgál, hogy mindannyian vissza-
térő vendégei a vetélkedőnek.

A jó hangulatú versengés végén a csapatok tagjai maguk 
fogalmazták meg, hogy a sikerhez bizony alapos, kitartó, kö-
zös felkészülés kellett.

A Pedagógusszövetség és szervezők jóvoltából nemcsak a 
győztesek, de valamennyi résztvevő névre szóló oklevelet és 
könyvjutalmat kapott. A nyerteseknek szívből gratulálunk, és 
jövőre visszavárjuk őket! 

A nap méltó lezárásaként a résztvevők koszorút helyeztek 
el az iskola előcsarnokában Jókai Mór domborművénél.

Vörös Mária

n Munkában a zsűri



23 Tehetséggondozás  n  Pedagógusfórum 

„Csillagoknak teremtője…” címen 
immár tizedik alkalommal zajlott az 
országos népdalverseny május 19-én 
Felsőszeliben, a Széchenyi István Alapis-
kolában.

Rendezvényünket, mely a Nemzeti 
Tehetségprogram pályázatának támo-
gatásával valósult meg, segítette az 
SZMPSZ Galántai Regionális Pedagógiai 
Központja mint  Tehetségpont, a Csema-
dok Felsőszeli Alapszervezete és az isko-
lánk mellett működő Szülői Tanács.

A hagyományos eseményre lázasan 
készültek a szervezők. A programot a ke-
rek évforduló jegyében állították össze. 
Az elmúlt évek emlékezetes pillanatairól 
fotók sokasága várta az érdeklődőket. Az 
iskola ablakait színes népi motívumok-
kal díszítették ki az ügyes kezű tanulók, 
Komrhel Márta segítségével. A regiszt-
rációnál egy gyönyörű virágos kotta ké-
pezte a hátteret a versenyzők fogadásá-
hoz. Az ötletes díszítés szintén a tanító 
néni kézügyességének a bizonyítéka, 
melynek kivitelezésében Puskás Margit 
és Nogely Mónika segített.

A jubileumi verseny alkalmából ki-
állítás nyílt, amely két témát ölelt fel: a 
„Csillagoknak teremtője…” verseny tör-
ténete és a „Fény éve”. A vendégek meg-
tekinthették az elmúlt tíz év versenyzői 
számára tervezett kitűzőket, emléklapo-
kat és ajándékokat is. A versenyhez tisz-
teletére a pedagógusok Jakubecz Márta 
vezetésével rajzversenyt hirdettek. Az al-
kotások a „Fény éve” jegyében készültek. 
Ezekből szép alkotások születtek, melyek 
szintén helyet kaptak a kiállításon.

A megnyitón László Ildikó igazga-
tónő köszöntötte a versenyzőket és a 
megjelenteket. Örömét fejezte ki, hogy a 
népdal szeretete évente sok fiatalt vonz 
és hoz el Felsőszelibe. Megköszönte a 
felkészítők munkáját, és röviden össze-

A magyar népdalkincs népszerűsítése Mátyusföldön
foglalta az elmúlt egy évtized népdalver-
senyeinek történetét, majd bemutatta a 
zsűri tagjait: elnök Écsi Gyöngyi népdal-
énekes, további tagok Balogh Csaba kar-
nagy és zenetanár, továbbá Deme László 
zenetanár. Külön köszöntötte Mészáros 
Magdolnát, aki ennek a népdalverseny-
nek lelkes kezdeményezője és népszerű-
sítője.

A nyitóműsorban az iskola diákjai 
szerepeltek. Pleva Levente egy helyi 
gyűjtésű anekdotát mondott el, majd 
citeramuzsikájával köszöntötte a vendé-
geket. Utána az éneklőcsoport zárta az 
összeállítást, stílusosan: népdalcsokorral.

Az előző évek hagyománya szerint, 
a népdalverseny kezdetén a jelenlevők 
Balogh Csaba vezényletével közösen el-
énekelték a címadó dalt, melyet Kodály 
Zoltán éppen 110 évvel ezelőtt gyűjtött 
egy közeli faluban, Zsigárdon. 

A verseny kellemes hangulatban zaj-
lott, először a legkisebbek, majd a tízórai 
elfogyasztása után a II. és III. korosztály 
mutatkozott be. Szebbnél szebb dal-
csokrok hangzottak el, közben a viselet 
eredetiségét is figyelte a zsűri.

A döntéshozatal alatt a vendégek 
egy Móra-novellát láthattak az 5. osztály 
előadásában, mely az „Iskolánk nagy no-
vellája” c. pályázaton az I. helyet nyerte 
el, felkészítőjük Morovics Ibolya volt. A 
kikapcsolódás után ebédszünet követ-
kezett. 

Miután megszületett a döntés, a zsűri 
elnöke elmondta észrevételeit a dalok-
kal és az elhangzottakkal kapcsolatban, 
majd az igazgatónővel kiosztották az 
emléklapokat és az ajándékokat. Végül 
minden kategóriában ismertette a he-
lyezéseket, melyeket a szép éneklés mi-
att többször is megosztva kaptak a ver-
senyzők.

Az eredmény a következő:

I. kategória

H
el

ye
zé

s

Versenyző Település

1. Bugár Sára Pered
2. Molnár Nikolett  Ógyalla
2. Tyukos Boglárka Pered
3. Mihalovič Veronika Felsőszeli
3. Takács Eliška Felsőszeli

Különdíj a viseletért: Bugár Sára, Pered

II. kategória

H
el

ye
zé

s

Versenyző Település

1. Varga Lilla Galánta
1. Deme Attila Ógyalla
2. Pleva Levente Felsőszeli
2. Katona Zsófia Galánta
3. Lenárt Dóra Felsőszeli

Dicséret: Lóci Dávid Felsőszeli

Különdíj a viseletért: Deme Attila, Ógyalla

III. kategória
H

el
ye

zé
s

Versenyző Település

1. Csámpai Boglárka Gímes
2. Takács Vivien Deáki
2. Molnár Zsófia Felsőszeli
3. Tóth Barbara Galánta
3. Racskó Regina Nádszeg

dicséret Fülöp Réka Nádszeg
dicséret Szűcs Bernadett Ógyalla
dicséret Kovács Amalie Jóka

Különdíj a viseletért: Csámpai Boglárka, Gímes

Az énekesek nagy örömmel vették át 
a díjakat, László Ildikó igazgatónő a fel-
készítőknek is emléklapot nyújtott át, s 
valamennyi résztvevő egy szép, logóval 
díszített trikót kapott ajándékba.

Befejezésül az igazgatónő megkö-
szönte a zsűri munkáját, a kiállítás és a 
teremdíszítés megvalósítását, valamint a 
Szülői Tanács tagjainak segítségét a dél-
előtt folyamán.

Végezetül mindenkinek további szép 
tavaszi napokat, sok-sok új magyar nép-
dalt kívánt, hogy Sütő András szavai to-
vábbra is beigazolódjanak: „Amíg egy nép 
énekel, messzire hallatszik, hogy létezik.”

Mészáros Magdolna
n Écsi Gyöngyi, a zsűri elnöke gratulál a versenyzőknek
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Galántától 6 kilométer-
re délnyugatra, a Vág és a 
Kis-Duna közt folyó Feke-
tevíz partján található egy 
1600 lakost számláló község, 
Nemeskosút. Kastélyos falu-
ként is emlegetik, hiszen szá-
mos nemesi család, többek 
között az Ábrahámffy, a Fe-
kete, az Esterházy és Kiss csa-
ládok által lakott és kedvelt 
község volt, akiknek kastélya, 
kúriája a mai napig megtalál-
ható a faluban.

A községet első ízben II. 
Béla király adománylevelé-
ben említik 1138-ban Willa 
Quosut néven. Az 1260–
1270-es években földesura 
Écs Mohofil (Kusodi), 1293-
ban pedig Kosodi Pál tulajdona. Az évek során a falu földbir-
tokosai cserélődtek, a község neve is alakult Kuosyd, Kossolth, 
Nemeskosút, szlovákul Košúti. Kossuth néven először az 1713-
as kanonoki vizitációról készült jegyzőkönyvben említik.

Az I. világháború után, mikor a község az első Csehszlovák 
Köztársaság része lett, a falu élete nagyon megváltozott. Fel-
parcellázták a nagybirtokokat, a községbe szlovák és morva 
telepes családok érkeztek. 1938. november 1-jén a községet 
Magyarországhoz csatolták. A II. világháborút követően a ha-
tárvonal ismét változott, a falu újra Csehszlovákiához került. A 
magyar lakosság jogfosztottá vált, a magyar iskolákat bezárták. 
Jogaikat 1948-ban kapták vissza, ezután nyílt meg újra a ma-
gyar iskola is. 

Az iskolát 1867-ben jegyzik először, akkor a mai 190-es szá-
mú ház helyén állt az épülete. A második iskolaépület a kultúr-
ház telkén épült fel. A mai iskolát 1921-ben építették. Az ere-
detileg téglalap alaprajzú földszintes iskolaépületet 1951-ben 
emelettel bővítették ki. Az iskolában először magyar nyelven 
folyt a tanítás, az első ismert tanító Renda Vilmos volt. A II. vi-
lágháború után az iskola alsó tagozatos lett, 1–5. évfolyammal, 
majd később (mikor az 5. évfolyamot a felső tagozathoz sorol-
ták) 1–4. évfolyammal. Az iskola újraindításakor a beíratott ta-
nulók száma 45 volt, és két osztállyal működött. 1961–1962-es 
tanévben volt a legtöbb tanulója az iskolának, ekkor 91 tanu-
lóval és 3 osztállyal indították a tanévet. Sajnos, miután az 5. 
évfolyamos tanulók Vízkeletre kerültek, a diákok létszáma csök-
kent. Ezt követően egészen 2008-ig két osztállyal működött az 
iskola. Majd a 2009–2010-es tanévben már csak 9 tanulóval és 
egy osztállyal kezdődött a tanítás. 

Jelenleg az iskola tantestületét két pedagógus alkotja, Pá-
linkás Ildikó, aki az igazgatói és a tanítónői tisztet tölti be, és 
Macsicza Éva, aki szintén tanít, valamint a napközi vezetése há-
rul rá. Az idei tanévben a tanulók száma a tavalyi 7-ről ismét 
9-re gyarapodott. A prognózis alapján a 8–10 fős létszámot 
még évekig tudjuk tartani. 

Az 1951-ben bővített és 
felújított épület mára sajnos 
nagyon szomorú képet mutat. 
Tetőszerkezete és csatornázása 
sürgős felújításra szorulna, a nyí-
lászárók és az egész épület szige-
telése, vagy legalább újrafestése 
is nagyon időszerűvé vált. Az 
épület körül lévő járdák szintén 
megkoptak, és a parkosításra is 
ráférne a frissítés. Ezt mutatja az 
iskola kívülről. A belső tere vi-
szont már sokkal barátságosabb. 
A magyar iskola a felső emeleten 
helyezkedik el. Mindössze két 
– egy kisebb és egy nagyobb – 
tanteremmel rendelkezik terem-
mel. Mindkét tanterem arculata 
nagyot változott az elmúlt évek 
során. A régi bútorok a felújítá-

suk után vidámabb, barátságosabb színt kaptak, új szőnyeggel 
láttuk el az osztályt, az idén vadonatúj iskolapadok és székek 
kerültek a tanterembe. A tanterem falait is teljesen beborítják 
a vadonatúj faliképek, melyek segítik a tanulókat a tananyag 
elsajátításában. Technikai téren hatalmas fejlődést mutat az 
iskola, hiszen elmondhatjuk magunkról, hogy nálunk minden 
tanuló külön számítógépen dolgozhat. A számítógépek köz-
vetlenül a tanteremben vannak elhelyezve méretre készített új 
számítógépes asztalokon, így bátran használhatják a tanulók 
akár a tanítási órák alatt is, nem kizárólag a számítástechnika 
órákon. Mindkét tanterem fel van szerelve interaktív táblával, 
amit a gyerekek mindnyájan nagyon szeretnek használni. Bát-
ran használják is, olvasás órán naponta, de a magyar nyelvtan, 
a szlovák nyelv, az angol nyelv és matematika órákon, és termé-
szetesen a többi órán is, amikor csak szükséges.

Iskolánk rendszeresen képviselteti magát a különféle tan-
tárgyversenyeken, magyar nyelv és irodalomból szavalóverse-
nyen és mesemondó fesztiválon, szlovák nyelvből és matemati-
kából szintén indulni szoktunk versenyeken, de nem maradunk 
ki a különböző rajzversenyekből sem, valamint részt vettünk 
már Deákiban az Országos Népművészeti Fesztiválon is. 

Tanulóink számára az évszaknak megfelelően gazdag prog-
ramot kínálunk. Az őszi évadot hagyományosan az egészség-
nappal szoktuk indítani. Ebből az alkalomból tanulóinknak al-
kalma nyílik megismerkedni a reformkonyha ételeivel, melyeket 
a szülők és a pedagógusok készítenek el számukra. Ősszel egy 
délutánt mindig sárkányeregetéssel töltünk el, és Halloween 
alkalmával nem marad el a töklámpások faragása és a hozzá 
tartozó álarcos buli sem. Halottak napján mindig megemléke-
zünk volt tanítóinkról, a helyi temetőben sírjaikon koszorút és 
gyertyákat helyezünk el. A karácsonyi ünnepkört minden év-
ben a Mikulás érkezése kezdi, majd farsangkor vidám álarcos-
bált tartunk. A nyár eleji gyermeknapot volt, hogy kirándulással 
töltöttük, de szerveztünk már a gyerekeknek „kincskeresést” is. 
Az idei gyermeknapi rendezvény pedig kimondottan fantaszti-

Iskola a kastélyos faluban
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kusra sikeredett. Ezt a szép napot a diószegi Petőfi Sándor Alap-
iskola tanulóival együtt töltöttük el Kosúton, a kultúrház terü-
letén. Meghívásunkra érkeztek, hiszen a két iskola szoros baráti 
kapcsolatot ápol, ezért is gondoltuk, hogy ezt a napot közös 
erővel szebbé tudjuk tenni gyermekeink számára. A nagyon 
gazdag programmal szervezett rendezvény mindenki számára 
nagy élmény volt. 

A hagyományőrzés az identitástudat szintén nagyon fontos 
számunkra. A tanulóinkkal megismertetjük a népi gyermekjá-
tékokat, népdalokat, az egyes ünnepkörök néphagyományait 
és természetesen, a néptánc alapjait is elsajátítják, valamint 
néhány népi hangszerrel is módjukban áll megismerkedni. Már 
harmadik éve rendszeresen szervezünk a községben a tanulók 
és az óvodások számára játszóházat évi két alkalommal, kará-
csonykor és húsvétkor. A gyerekek mindig nagy örömmel vár-
ják ezeket a tevékenységeket, hiszen alkalmuk nyílik kibonta-
koztatni kreativitásukat. Rendszeresen szervezünk karácsonyi 
műsort is, melyet az utóbbi években a helyi kultúrházban szok-
tunk megtartani, karácsonyi vásárral egybekötve. A Csemadok 
évzáró gyűlésein szintén rendszeresen szerepelnek tanulóink, 
valamint minden évben nagyszabású kultúrműsorral készü-
lünk március 15-ére és anyák napjára. A falu közönsége min-
dig nagy izgalommal várja az előadást, és elmondhatjuk, hogy 
annak ellenére, hogy iskolánk kis létszámú, így a műsort csak 
néhány tanuló mutatja be, mindig hatalmas a siker. 

Nagyon aktív iskolán kívüli tevékenységet tudunk felmu-
tatni. Rendszeresen járunk színházlátogatásra. A Komáromi Jó-
kai Színházat minden tanulónk ismeri, mindig nagy örömmel 
mennek egy-egy előadásra, de szívesen mennek Galántára és 
Dunaszerdahelyre is, ahol lehetőségünk nyílt nagyon szép elő-
adásokat megtekinteni. 

Szorosan együttműködünk a Diószegi Petőfi Sándor Ma-
gyar Tanítási Nyelvű Alapiskolával, így több ízben ellátogat-
tunk Diószegre is egy-egy kultúrműsorra. Gyakorta szervezünk 
tanulóink számára tanulmányi kirándulást is, voltunk már Po-
zsonyban, Dunaszerdahelyen, a Nagyfödémes melletti Relax 
ökoparkban, elvittük őket egy rendhagyó történelem órára 
is, ahol kipróbálhatták a lovaglást és az íjászkodást. A külhoni 
magyar kisiskolások éve program keretében nagyszerű kirán-
dulásban volt részünk, eljutottunk Győrbe a Füles Bástyába és 
Mosonmagyaróvárra a FUTURA Központba is. 

Igyekszünk bekapcsolódni hazai és külföldi versenyekbe 
egyaránt, melyeken általában sikeresen szerepelünk. A tava-
lyi évben a „Miénk a város!” című versenyen, melyet a Magyar 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Bethlen Gábor 
Alapítvány hirdetett meg, tanulóink elnyertek egy Csodasarkot, 
amely hatalmas eredmény volt egy ilyen pici iskolától. Ebben a 
tanévben szintén beneveztünk egy hazai országos versenybe, 
melyet a Domestos rendezett az iskolák és óvodák részére. Ezen 
a versenyen országos viszonylatban a 6. helyen végeztünk, ami 
szintén nagyszerű teljesítmény a részünkről, és a szép helyezés 
mellé egy egész évre elegendő Domestos tisztítószert is kap-
tunk, ami nem kevés anyagi juttatás.

Összességében szólva, annak ellenére, hogy iskolánk ala-
csony létszámmal működik, egy nagyon is életképes, fejlődő 
iskoláról van szó, felszereltségét tekintve pedig a járás egyik 
legmodernebb iskolájává nőtte ki magát. Az eredmények ma-
gukért beszélnek, igazolva a színvonalas oktatást és a gazdag 
iskolán kívüli tevékenységet egyaránt. 

Pálinkás Ildikó, az iskola igazgatója
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Nyelvi képességek fejlesztése mesével – Az érzelmi intelli-
gencia fejlesztése gyermekkorban címmel hirdette meg képzé-
si programját az SZMPSZ Rimaszombati Regionális Pedagó-
giai Központja, melynek célcsoportja az óvodapedagógusok 
és a tanítók voltak. Az egynapos pedagógus-továbbképzésre 
2015. május 22-én került sor a közösségi ház olvasótermé-
ben, 26 pedagógus részvételével. Az előadó Kerekes Valéria, 
az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar egyetemi ok-
tatója, mesélés kutató, a Gondolkodj Egészségesen! Program 
szakértője, a Mesét Másként módszer kidolgozója volt.

A képzés célját az előadó a következőképpen fogalmaz-
ta meg:   „Anyanyelvünk elsajátítása a szavak képzésén, ki-
mondásán, begyakorlásán, megtanulásán és értelmezésén 
túl magában hordozza mindazokat az ősi szimbólumokat, 
belső képeket, világról való felfogást, amely megalapozza a 
gondolkodásmódunkat. Mindehhez társul annak a személyes 
közegnek a hatása, amelyben először, folyamatosan, illetve 
meghatározott időszakaszokban részesülünk a verbalitás va-
lamilyen formájával. Többek között e két tényező együttes 
hatása is befolyásolja, hogy érzelmileg hogyan dekódoljuk a 
bennünket körülvevő és a bennünk „élő” világot, illetve mi-
lyen módokon fejezzük ki gondolatainkat és érzéseinket a 
különféle nyelvi helyzetekben. A mesék és ezen belül is hang-
súlyosan a népmesék (szinte) minden elemükben tartalmaz-
nak olyan nyelvi és érzelmi többleteket, melyek megismerése, 
tudatosabb használata nagymértékben segíti az önismere-
tünk és személyiségfejlődésünk különféle szakaszait. 

Képzésünk célja, hogy a népmesék intézményes nevelés-
ben betöltött szerepét egy tágabb értelmezésben vizsgáljuk, 
megismerve azok nyelvi képességekre és érzelmi intelligenci-
ára vonatkozó hatásait az óvodás- és kisiskoláskorú gyerme-
kek és a saját magunk szempontjából is, a minél hatékonyabb 
együttgondolkodás és együttfejlődés jegyében. Mindezt   a 
mindennapi óvodai és iskolai pedagógiai munka különbö-
ző nevelési és fejlesztési területeihez kapcsolva, játékos, 
gyakorlatközeli formában.”  

  A képzés tartalma:
 – A nyelvi képességek (ezen belül a verbális és nonver-

bális kommunikáció) és az érzelmi fejlődés jellemzői, 
fejlesztésük lehetőségei a különböző életszakaszok-
ban (kiemelten az óvodás-és kisiskolás korosztály-
ban). 

 – A népmesék és a készség-képesség és személyiségfej-
lesztő játékok összekapcsolásának lehetséges módjai 
az óvodai és iskolai nevelő és fejlesztő munkában. 

 – Különféle mesetanulási és játékvezetési techni-
kák ismertetése, kipróbálása és elsajátítása a nyelvi 
képességek és az érzelmi intelligencia fejlesztésének 
jegyében. 

 – A nyelvi képességek és az érzelmi intelligencia fejlesz-
tését célzó közös foglalkozás –és óratervek összeállí-
tása és elemzése kooperatív csoportmunkában.  

Az egésznapi foglalkozás a Mese másként módszer alkal-
mazásával zajlott, aminek első állomása az elfogadás volt A só 

(Benedek Elek: Magyar mese-és mondavilág 1. kötet, Móra 
Kiadó, Budapest,1987.) mese alapján. A foglalkozás lépései:

A témára vonatkozó segítő kérdés: Mi segíti a gyereke-
ket abban, hogy minél jobban megfigyelhessék egymást?

A foglalkozás célja: Megfigyelni magunk és társaink kül-
ső és belső tulajdonságait.

Fejlesztési területek: minden játék után olvasható.
A mesét követő kérés, megbeszélés:
„Kérlek benneteket, hogy üljetek fel, húzzátok fel a térdete-

ket és hajtsátok a fejeteket a térdkalácsotokra (vagy mindkét 
karotokat a térdetekre helyezve temessétek bele az arcotokat 
a tenyeretekbe)! Képzeljétek el újra a mesét és azt, hogy ti kik 
lennétek legszívesebben az elhangzott történetben! Bárki le-
hettek!” A szereplőkkel kapcsolatban elmondhatjátok, hogy 
bárkire gondolhatnak, élő és élettelen szereplőkre vagy akár 
eseményekre is. „Akinek megérintem a vállát, kérem, hogy 
hangosan mondja ki annak a szereplőnek a nevét, aki a leg-
szívesebben lenne az elhangzott mesében! Ha valaki kimondja 
annak a szereplőnek a nevét, aki éppen lenni szeretnél, semmi 
baj, hiszen most mindenki az lehet, aki a legjobban szeretne 
lenni! Ha most nem szeretnéd elmondani senkinek, hogy ki 
szeretnél lenni, érints meg a kezem. Ha pedig nem szeretnéd, 
ha mások is hallanák, húzd meg a kezem és súgd a fülembe, 
amit mondani szeretnél!”

Fontos kihangsúlyozni a gyermekeknek, hogy csak az 
mondhatja ki a szereplő nevét, akit az óvodapedagógus „ki-
hangosít”, vagyis akinek megérinti a vállát. Mindig ismételjük 
meg, hogy ki mit mondott, hogy mindenki hallja, hogy ki mi 
szeretett volna lenni. A végén mi is mindig mondjuk el, hogy 
kik vagy mik lettünk volna legszívesebben a mesében.

A mesét követő készség-, képesség- és személyiségfej-
lesztő játékok leírása:

1. Erdőtánc: „Most újra óvodások vagyunk. Képzeljétek 
el azt az erdőt, ahol a királykisasszony lakott, amíg nem ta-
lálkozott a királyfival! Ebben az erdőben most tél van. A ki-
rálykisasszony és az állatok is nagyon fáznak. Eldöntik, hogy 
kitalálnak egy mókás táncot, amivel felvidíthatják a király-
kisasszonyt. Megmutatom nektek! Álljunk körbe, és emeljük 
fel a karunkat magasra! Először ütögessük meg a fejünk búb-
ját, majd a vállunkat, utána a pocakunkat, végül a popsin-
kat. Most kipróbáljuk, hogy milyen mindez mozgás közben. 
Amikor a kör közepe felé haladunk, a fejbúbunkat ütögessük, 
amikor hátrafelé megyünk (vissza a helyünkre, ahonnan el-
indultunk) akkor a vállunkat! Most forduljunk jobbra (előtte 
szerencsés gyorsan tisztáznunk, hogy melyik a jobb olda-
lunk), és menetelés közben ütögessük a pocakunkat, majd hir-
telen forduljunk balra és következhet a popsi.” Mindez számo-
lásra történik. „Először nyolc ütemre haladunk mind a négy 
irányba (8-8-8-8), majd négyre (4-4-4-4), ezt a két ütem követi 
(2-2-2-2), végül pedig csak egy ütemre csinálunk mindent (1-
1-1-1)” Lassan fel lehet gyorsítani a menetelést. Ahogy rövi-
dül a ritmus, egyre nagyobb lesz az izgalom!

Fejlesztési területek: figyelem, mozgáskoordináció, rit-
musgyakorlat.

Nyelvi fejlesztés mesével
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2. Szívesen adok: Körben ülünk a szőnyegen. „Mikor 
mondjuk azt, hogy valamiből sok van nekünk? Mi az a sok? 
Mi a kevés? Egy pillanatra képzeld el, hogy mi az, amiből ne-
ked olyan sok van, hogy szívesen adnál belőle a többieknek 
is!” Kisebbeknél valamilyen játéktárgy pl. kisautó, építőkocka 
stb., nagyobbaknál érzelem is lehet pl. vidámság, huncutság, 
bátorság stb. „Egy labdát fogunk gurítani (vagy dobni) egy-
másnak. Amikor hozzátok ér (vagy elkapjátok), mondjátok el 
(vagy mutassátok meg), hogy mi az, amiből nektek sok van, és 
szívesen adnátok belőle a többieknek is!”Az óvodapedagógus 
kezdje a kört, pl. nekem nagyon sok pöttyös csészém van ott-
hon és szívesen adnék mindenkinek. Ezután véletlenszerűen 
gurítsa vagy dobja oda a labdát egy gyermeknek. „Aki sorra 
került, fogja meg a bal kezével a jobb fülcimpáját, hogy a so-
ron következő lássa, hogy ki nem volt még!”

Nagycsoportos gyerekeknél, akik már jobban ismerik 
egymást, kipróbálhatjuk azt is, hogy személy szerint kinek 
miből adnának szívesen pl. „Én szívesen adnék a bátorságom-
ból Márknak! stb.”

Fejlesztési területek: ön- és társismeret, verbális kom-
munikáció, bizalom.

3. Emlékező erdő: „Képzeljük el, hogy a szőnyeg, amin 
ülünk, ismét egy erdő, de nem akármilyen erdő: ez egy emléke-
ző erdő! Aki egyszer ebben az erdőben meglát valakit, azt soha 
többé nem felejti el! Sétáljuk ebben az erdőben egy kicsit, néz-
zük meg a velünk szembe jövőket, és figyeljünk rá, úgy men-
jünk, hogy ne érjünk egymáshoz! Induljunk el! Nézzük meg 
először a velünk szembe jövő hajának a színét! (Hagyjuk időt 
a gyerekeknek, hogy minél többen megnézhessék egymást!) 
Most a papucsát, zokniját! Most nézzük meg, hogy milyen póló 
van rajta! Amikor azt mondom, hogy »stop«, álljatok meg és 
fogjátok meg a hozzátok legközelebb álló kezét!” (Tudatosan is 
választhatunk párokat, ebben az esetben a gyerekeknek csak 

meg kell állniuk a „stop” jelzésre, és mi alkotunk párokat!) 
„Most álljatok szembe egymással, és jól nézzétek meg egymást 
előröl, hátulról és oldalról, majd fordítsatok hátat egymás-
nak, és üljetek le úgy, hogy a hátatok összeérjen! Csukjátok be 
a szemeteket és gondoljatok vissza arra, hogy mire emlékez-
tek a nektek háttal ülővel kapcsolatban! Ha eszetekbe jutott 
valami, hajtsátok le a fejeteket a térdetekre, hogy lássam, ki 
gondolkodik még! Akinek megérintem a vállát, az beszélhet! 
Figyeljünk arra, hogy mit hallunk, mert azt még nem mond-
tam, hogy ebben az erdőben nem csak azt nem felejtjük el, akit 
láttunk, hanem azt sem, amit hallottunk! A kérdés: Mi tet-
szett legjobban a neked háttal ülő társadon a legjobban? stb. 
Egy páron belül mindig kérdezzük meg mindkét gyereket.

Fejlesztési területek: kapcsolatteremtés, verbális kom-
munikáció, ön- és társismeret.

A mesezárás lehet a mesekezdés ellentéte.
Elköszönés a mesétől: 
„Álljunk körbe és fogjuk meg egymás kezét! Emeljük fel a 

kezünket, és ahogy ereszkedünk lefelé, egyre halkabban mond-
juk azt, hogy: »Viszlát, mese!«”

Rövid közös értékelő, elemző beszélgetés: az óvoda-
pedagógus megkérdezi a gyermekeket, hogy milyen érzés 
volt együtt lenni, együtt játszani. Ez után szóban értékeli a 
csoport munkáját, a pozitívumokat kiemelve. (Olyan mozza-
natok megemlítése, amikor bátran megosztották saját külső-
belső tulajdonságaikat, érzéseiket, gondolataikat és meghall-
gatták a többiekét.)

Az egész napos foglalkozást alkotó hangulat és légkör kí-
sérte. Az előadó tudása, témához való hozzáértése magabiz-
tos, kapcsolatteremtő képessége meggyőző volt. 

A téma felvetette a rimaszombati nyári egyetemen egy 30 
órás képzés megvalósulását.

Lejegyezte: Ádám Zita
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Az EUROCLIO (Európai Történe-
lemtanárok Társulás) ebben az évben 
a dániai Helsingörben rendezte meg a 
22. konferenciáját és szakmai tovább-
képzését. A dán történelemtanárok tár-
sulásának meghívására vehettem részt 
– immár negyedszer – ezen a jelentős 
eseményen, melynek mottója „Utak a 
demokráciához – egyengeti-e a történe-
lemoktatás a demokrácia útját?” volt. 
A hazai Történelemtanárok Társulását 
képviseltem a konferencián.

Már maga a konferencia helyszíne 
is történelmi volt, hisz Helsingörben, 
Shakespeare Hamlet című drámájának 
helyszínén zajlott. Helsingör ötvenezres 
város, a Sjallend-sziget északkeleti part-
ján, a Dániát Svédországtól elválasztó 
szoros mellett fekszik, a svéd Göteborg 
szinte kőhajításnyira van. A koppenhágai 
reptértől mindössze egyórás vonatozás-
sal juthatunk el e festői szépségű város-
ba.

A konferencián majd’ kétszáz törté-
nelemtanár vett részt 36 országból, s így 
lehetőségem nyílt – többek közt – izlan-
di, grúziai, máltai, sőt indiai kollégákkal 
is beszélgetni. A program nagyon válto-
zatos volt: érdekes előadások, néha éles 
vitákba torkolló workshopok, kötetlen 
beszélgetések, nemzetközi tanár kvíz, 
valamint iskola- és múzeumlátogatások 
tarkították napjainkat.

A történelemoktatásról Dániában
EUROCLIO-konferencia Helsingörben

Egy kis történelem
Az egyik legérdekesebb előadást Bo 

Lidegaard történész, a Politiken című 
vezető dán napilap főszerkesztője tar-
totta. Előadásában áttekintést adott a 
dán demokrácia születéséről és fejlő-
déséről. A demokrácia csírái Dániában 
már 1849-ben megjelentek, amikor is az 
abszolutista hatalmat alkotmányos mo-
narchia váltotta fel. Ezután az egykori 
gyarmatosító nagyhatalom (ekkor még 
Dániához tartozik Grönland, Izland és 
Norvégia is) fokozatosan elveszti északi 
gyarmatait: Norvégiát, majd a második 
világháború után Izlandot is (ma már 
„csak” Grönland és a Feröer-szigetek 
vannak dán fennhatóság alatt). 1864-ben 
vereséget szenvednek a poroszoktól, el-
vesztik Schleswig-Holsteint. Ez a vereség 
mély nyomokat hagyott a dán nemzeti 
öntudatban, és ennek a vereségnek kö-
szönhető a háborút követő dán sem-
legességi politika, amely lehetővé tette 
Dánia semlegességét az  első világhábo-
rú alatt. A háborút követően Versailles-
ban  a győztes hatalmak felajánlották 
Dániának Schleswig-Holsteint, de Dá-
nia – félve a német  irredentizmustól  – 
ragaszkodott ahhoz, hogy népszavazás 
döntsön a terület hovatartozásáról. 
Észak-Schleswigben 1920-ban  tartottak 
népszavazást. A lakosság 75%-a Dánia 
mellett döntött, s ennek megfelelően 

Észak-Schleswiget  (Sönderjylland)  még 
abban az évben visszacsatolták.

Dánia mindig is mezőgazdasági jel-
legű ország volt, az ipar a  nagyobb vá-
rosokban összpontosult. A  XIX. század 
végén a parasztág és a vidéki munkásság 
ki akarta venni a részét a politikai hata-
lomból, „igazi állampolgárokká“ akartak 
válni, ehhez viszont elengedhetetlen volt 
a megfelelő műveltséget megszerezniük. 
Ekkorra tehető a színvonalas dán iskola-
rendszer kialakulása is. Dániában tehát 
a  társadalom széles rétegei osztoztak 
a  hatalomban, s  a  demokratikus érték-
rend és gondolkodás, valamit a polgárok 
egyenlőségének eszméje, a tolerancia és 
empátia mély gyökereket vertek  a  tár-
sadalomban. Ennek eklatáns példája 
volt, hogy az ország német megszállása 
alatt (1940–45) a  dánok egy emberként 
utasították el a  németek zsidóellenes 
intézkedéseit, s mentették meg a dániai 
zsidó polgárokat (az éjszaka leple alatt 
csónakokkal, hajókkal átszállították őket 
Svédországba). A  második világháború 
után kezdődik meg a  rohamos fejlődés, 
s  alakul ki a  tipikus skandináv szociális 
rendszer, amely finanszírozza az állam-
polgárai számára a  társadalombiztosí-
tást, a minőségi egészségügyi ellátást és 
oktatást. Persze ezért a  dánoknak áldo-
zatot is kell hozniuk: magas adókat kell 
fizetniük. De itt az egyik legmagasabb az 
egy főre jutó jövedelem a világon, s egyes 
felmérések szerint a  dánok a  világ leg-
boldogabb nemzetei közé tartoznak, 
a  legliberálisabb és legversenyképesebb 
gazdasággal rendelkeznek. A dánok mély 
demokratikus öntudatát és demokráciá-
ba vetett hitét mutatja az is, hogy a vá-
lasztásokon a lakosság több mint 80 szá-
zaléka vesz részt! Lenne mit tanulnunk 
tőlük!



29 Kitekintés  n  Pedagógusfórum 

Az előadások mellett a workshopok 
palettája is igen csak színes volt; csak 
pár példa: digitális tankönyvkészítés, az 
azerbajdzsáni nők helyzete a XX. szá-
zadban, a népirtások történelmének ta-
nítása, a modern diktatúra bemutatása 
Észak-Korea alapján, kontroverz témák 
tanítása stb. 

Történelemórán az egyik dán 
iskolában
Az egyik nap egy dán iskolába láto-

gattunk el, a helyszínen szemlélhettük 
meg az oktatást. Egy történelemórán 
vehettünk részt 14–15 éves diákokkal. 
A tanár az egész órán csupán a vita-
vezető szerepét töltötte be, ugyanis a 
diákok csoportokban dolgoztak, forrá-
sokat elemeztek, megadott kérdésekre 
válaszoltak írásban, majd egymásnak – 
szinte egymást tanítva – mondták el az 
új anyagot. Az órán fontos szerepe volt 
az okostelefonnak is, hisz erre töltötték 
le az ellenőrző kérdéseket, majd válasza-
ikat szintén a mobilba pötyögtették be, s 
küldték el, és rögtön ellenőrizhették vála-
szaik helyességét, mert az eredményeket 
kivetítették. Fontos volt, hogy különböző 
forrásokat használtak, más-más szem-
szögből elemezték az adott történelmi 
korszakot. dán történelemoktatás kulcs-
szavai: demokrácia, multiperspektivitás, 
a kritikus gondolkodás és az empátia.

A dán oktatásügy az egyik legfej-
lettebb a világon, mert tudják, hogy a 
tudásalapú társadalom a fejlettség fun-
damentuma. Ezért meg is becsülik a ta-
nítókat-tanárokat, csak a legjobbak ta-
níthatnak (egy alapiskolás tanító 3800, 
a gimnáziumi tanár 4000 euró felett ke-
res!). 

Koppenhágában
A sűrű szakmai program mellett 

ellátogattunk a fővárosba is, ahol a 
Christianborg királyi palota fogadó-
termeit, valamint a dán parlamentet, a 
Folketinget tekintettük meg. A parla-
ment 1849 óta működik, egykamarás, 
jelenleg 179 képviselője van.  Parlamenti 
kísérőnk Kristian Jensen liberális képvi-
selő, egykori adóügyi miniszter volt. 

A parlament után két dán történelem-
tanár kolléga vezetésével városnézésre 
indultunk Koppenhágában. Hangulatos, 
szinte meseszerű utcák, színes épületek. 
A várost keresztül-kasul csatornák há-
lózzák be. Rögtön szembetűnő a környe-
zettudatos életmód: sokan közlekednek 
biciklin, joggal nevezik a dán fővárost a 
biciklisek fellegvárának. Végigmentünk 

a belvároson, a Störget (a világ leghosz-
szabb sétáló-és bevásárlóutcája) egy 
szakaszán, elhaladtunk a Tivoli, a híres 
vidámpark és Andersen szobra mellett, 
pillantást vetettünk a hippi negyedre, 
Christianiára, s a kis öböl kikötőjében, 
Nyhavnben megcsodáltuk a kedves kis 
házakat, végül a kis hableány szobránál, 
a város egyik szimbólumánál fejeztük be 
a sétát. 

Koppenhága élhető városnak tűnt, 
bár a vékony pénztárcájú kelet-európai 
látogató számára az árak nagyon maga-
sak. Csak egy példa: a hosszú séta után 
beültem vacsorázni az egyik étterembe, 
25 euróval lett könnyebb a pénztárcám!

Az EUROCLIO közgyűlése
Az egyhetes konferencia az 

EUROCLIO tisztújító közgyűlésével 
ért véget. A nemzetközi szervezetet 

Marjan de Groot-Reuvekamp holland 
történész vezeti az elkövetkező három 
évben a  tanácstagokkal együtt (Semih 
Aktekin – Törökország, Erwin Capitain 
– Hollandia, Peder Wiben – Dánia, 
Lóa Steinunn Kristjánsdóttir – Izland, 
Mire Mladenovski – Macedónia, Paolo 
Ceccoli – Olaszország és Riitta Mikkola 
– Finnország). A jövő évi konferencia az 
észak-írországi Belfastban lesz. 

     Összegezésként elmondhatom, 
hogy felejthetetlen élmény volt számom-
ra ez az egy hét Dániában, úgy érzem, 
sokat fejlődtem szakmailag és hatalmas 
motivációt és inspirációt kaptam a to-
vábbi munkámhoz. 

(Bővebb információk az EUROCLIO-
ról: wwww.euroclio.eu oldalon, ill. a 
Facebookon is elérhető) 

Tóth Tibor történelemtanár, 
Szondy György Gimnázium, Ipolyság
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Az idei évben immár kilencedik al-
kalommal került sor az „Intézményve-
zetők szakmai találkozójára”, melyet az 
SZMPSZ Érsekújvári és Komáromi Terü-
leti Választmánya szervezett a felvidéki 
magyar tannyelvű alap- és középiskolák 
vezetői számára.

A kétnapos, tréningszerű, gyakorlati 
jellegű képzést Kézy Zsuzsanna, buda-
pesti közoktatási szakértő vezette, témá-
ja pedig a „Tanulószervezet” volt.

A képzésen 6 dél-szlovákiai járás 16 
iskolájának vezetője, ill. igazgatóhelyet-
tese vett részt. Közülük csak néhányan 
voltunk, akik első alkalommal kóstoltunk 
bele abba, milyen érzés is egy lelkes szak-
mai közösségben dolgozni. A résztvevő 
intézményvezetők többsége ugyanis 
visszajár az évente tartott tréningre, 
amelyen, mint azt megtapasztalhattuk, 
őszintén meg lehet osztani egymással 
gondolatainkat, közösen beleáshatjuk 
magunkat az aktuális oktatáspolitikai 
kérdésekbe, és főleg nyíltan lehet ta-
pasztalatot cserélni, szakmai vitát foly-
tatni, valamint a kiváló foglalkozásvezető 
segítségével az intézményvezetés terén 
fejlődni.

A keddi megnyitó után Fodor Attila, 
a Comenius Pedagógiai Intézet veze-
tője foglalta össze a rozsnyói országos 
konferencián elhangzott előadások lé-
nyegét. Boncolgatta az oktatásügy sike-
rességének kulcsát, az intelligens iskola 
fogalmát, a szlovákiai kisebbségi oktatás 
jelenlegi helyzetét, a szlovákiai magyar 
iskolahálózat problémáját.

Az elgondolkodtató elemzés után 
Kézy Zsuzsanna egy, a saját iskolánkra 
vonatkozó önértékelési teszt kitöltésé-
vel kezdte a tréninget. A hiányosságok 
feltárása után, azok kiküszöbölése érde-
kében, megtanultunk pontosan megfo-
galmazott rövid és középtávú célokat ki-
tűzni az ún. SMART kritériumok alapján.

A következő modulban 4 iskola veze-
tője kapott lehetőséget saját iskolájának 
jó gyakorlatát, ill. pedagógiai innovációit 
bemutatni. Azaz mint „Tanulószerveze-
tek” egymás tapasztalataiból, jó gyakor-
lataiból is tanulhattunk. Megkapó volt az 
előadók őszinte segítő szándéka, vala-
mint a többi iskolavezető részéről meg-
nyilvánuló érdeklődés.

Az Újvári Pázmány Péter Gimnázium 
igazgatónője, Peternai Zsuzsanna a pe-
dagógiai testület módszertani fejleszté-
sének kétéves gyakorlatát vázolta, ami 
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leginkább a tanulók személyiségfejlesz-
tése szempontjából bizonyult hasznos-
nak.

Decsi Katalin, a Gútai Nagyboldog-
asszony Egyházi Iskolaközpont vezetője 
a tradíciókhoz való visszatérés mellett a 
modern IKT eszközök alkalmazásáról, a 
blokkosított tanórákról, a projektokta-
tásról beszélt.

Kosár Mónika, a Lakszakállasi Alap-
iskola igazgatónője szintén hasznos 
tapasztalatot prezentált a sajátos ne-
velési igényű tanulók oktatásához és 
fejlesztéséhez szükséges körülmények 
megteremtéséről, személyi feltételeinek 
kialakításáról (speciális pedagógus, lo-
gopédus, pedagógiai asszisztens alkal-
mazásának jogi és gazdasági hátteréről).

Jómagam, a Hetényi Tarczy Lajos 
Alapiskolán a regionális nevelés eleme-
inek oktatási-nevelési folyamatba való 
beépítését, a gyermekek motivációs jel-
legű, újszerű értékelési rendszerét, a 9. 
évfolyamosok különleges státuszát, ill. 
az értő olvasás fejlesztésére irányuló, fél-
éves, „Könyvtári nap és éjszaka” projekt 
megvalósításának gyakorlatát mutathat-
tam be.

Az előadások hasznosságát bizonyít-
ja az is, hogy az intézményvezetők kérték 
a SZMPSZ vezetőségét, hogy a jövőben 
is biztosítsanak teret az efféle gyakorlati 
bemutatóknak.

A délután folyamán Szőköl István, a 
Komáromi MPC igazgatója számolt be 
az MPC múltjáról, jelenéről és jövőjé-
ről. Örömmel nyugtáztuk, hogy tervezik 
az új EU-s projektekbe való bekapcso-
lódást. Különösen a „Szlovák nyelv át-
alakításának módszertana” projektterv 
keltette fel az intézményvezetők érdek-
lődését, melynek célja a differenciált 
szlovák nyelvoktatás módszertanának 
kidolgozása a különböző régiókra.

Ezután Kézy Zsuzsanna az „Egész-
séges és beteg szervezetek” jellemző 
jegyeit boncolgatta, Szabó Győzőné 
pszichológus anyaga alapján. Majd „Tu-

dásmenedzsment, tudásintenzív szer-
vezetek, intelligens szervezetek, tanu-
lószervezetek” című újabb előadását 
konzultáció követte. Közösen rendeztük 
gondolatainkat, újra átgondoltuk a nap 
során tanultakat, tapasztaltakat, vala-
mint közösségi élményeinket is.

Este az SZMPSZ elnökségi tagjaival, 
valamint a Comenius Pedagógiai Intézet 
igazgatójával nyílt alkalmunk beszélget-
ni. Első kézből értesülhettünk az aznapi 
elnökségi ülés témáiról és határozatairól, 
a tervezett nyári egyetemekről, valamint 
együtt boncolgattuk az oktatáspolitikai 
történéseket.

Szerdán tréningszerű gyakorlati fel-
adatokkal találtuk szemben magunkat: 
egyéni és csoportos vezetői önértékelés 
után további szervezeti önértékelést vé-
geztünk tanulószervezeti jellemzők alap-
ján, majd kidolgoztuk a tudásmegosztás 
gondolati térképét, valamint a tudás-
megosztás helyi rendszerének alapját, 
hálóterv segítségével. Mindezek ismere-
tében képessé váltunk szervezetfejlesz-
tési tervek összeállítására.

Mindent összevetve elmondható, 
hogy a két nap alatt fejlődtek vezetői 
kompetenciáink, gyakorlati vezetői tu-
dásra tettünk szert, melyet Kézy Zsuzsan-
na foglalkozásvezető szakértelmének, és 
emberi tulajdonságainak is köszönhe-
tünk. Továbbá szorosabbá váltak emberi 
kapcsolataink, új ismeretségekre tettünk 
szert. Mindez hozzájárul intézményeink 
további fejlődéséhez, ami pedig a mai 
világban iskoláink megmaradásának zá-
loga lehet. Ezért arra biztatok minden 
iskolavezetőt, aki fontosnak tartja saját 
maga szakmai, és ez által intézménye fej-
lődését, hogy a jövőben jöjjenek közénk. 
Tanuljunk együtt, ismerjük meg jobban 
egymás jó gyakorlatait, és tapasztalják 
meg az „Intézményvezetők szakmai talál-
kozójának” fejlesztő, motiváló és feltöltő-
dést adó hatását!

Köszönetet szeretnék mondani a ma-
gam, és valamennyi résztvevő nevében 
az SZMPSZ Komáromi és Érsekújvári Te-
rületi Választmányának a két napos ren-
dezvény megszervezéséért, és remélem, 
hogy az elkövetkező években is lehető-
séget biztosítanak az iskolavezetőknek a 
szakmai találkozóra. Bízom benne, hogy 
jövőre még több iskola vezetője csatla-
kozik a már összeszokott társasághoz!

Én ott leszek.
Czibor Angelika iskolaigazgató,  
Tarczy Lajos Alapiskola Hetény
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Április 13-án kezdődött az érettsé-
gizők gyakorlati szakvizsgája a duna-
szerdahelyi Szabó Gyula 21. Szakközép-
iskolában. A munkaerőpiac igényeinek 
megfelelő 10 különböző ágazatban, 5 
napon keresztül zajlott a gyakorlati érett-
ségi, melyre 160 diák jelentkezett. Ide 
tartoznak a közgazdasági, elektrotech-
nikai, gépészeti, kozmetikus és sminkes, 
ruhatervező, hajkozmetikai, műszaki és 
informatikai szolgáltatások az elektro-
technikában és gépészetben és az utób-
bi években nagyon népszerű számítógé-
pes hálózatok műszerésze szakok. 

Szakmai képességeket is mérő érettségik
lezés és az informatika területén. A diá-
koknak az informatikai szaktanteremben 
zajló vizsgán 8 óra állt rendelkezésükre 
egy vállalat automatizált adatfeldolgozá-
sával kapcsolatos összetett feladat meg-
oldására. A feladat egyenlő arányban 
tartalmazott közgazdasági, könyvelői, 
valamint informatikai jellegű feladato-
kat. Az informatikai feladatok a vállalat 
hivatalos levelezésére, körlevelek készí-
tésére, táblázatkezelésre, a vállalat pre-
zentációjának elkészítésére és adatbázi-
sok kezelésére vonatkoztak. A diákoknak 
egy egyszerű, de akár a gyakorlatban 
is felhasználható programot kellett ké-
szíteniük a Delphi programfejlesztői 
környezetben, valamint a CAD rendszer 
segítségével elkészítették egy alkatrész 
tervrajzát is.

A „számítógépes hálózatok műszeré-
sze” szak ebben az iskolaévben méret-
tetett meg először az érettségin. Ezen 
a kétéves, érettségi utáni felépítményi 
szakon 14 fiatalember végzett. A diákok 
komolyan vették a felkészülést, először 
szimulációs programokon gyakorolták 
be a hálózati beállításokat, majd a válla-
lati gyakorlatban is használatos eszközö-
kön mélyítették a tudásukat.

A gyakorlati érettségi feladat úgy volt 
összeállítva, hogy a diákok a rendelkezé-
sükre álló 8 órában be tudják mutatni a 
két év alatt elsajátított tudásukat. A szá-
monkérés első lépéseként egy hálózati 
eléréssel is rendelkező vállalati részleg 
vagy iroda informatika eszközeinek meg-

n számítógépes hálózatok műszerésze

tervezése volt a feladat, miközben a ren-
delkezésre álló pénzösszeg-keretet nem 
lehetett túllépni. A diákok ezután ösz-
szeszereltek egy szerver számítógépet, 
megfelelő kábelek elkészítésével bizto-
sították a hálózati elérést, feltelepítették 
a gépre a hálózati operációs rendszert 
és egyéb szerverprogramokat, valamint 
beállították a megfelelő jogosultságú 
hozzáféréseket is. Egy hálózati szakem-
ber fontos feladata megbízható hálózati 
eszközöket rendelkezésre bocsátani a 
felhasználók számára. A diákok ezt a tu-
dásukat kliensprogramok telepítésével 
demonstrálták: meg kellett oldaniuk lap-
topok vezeték nélküli hálózati elérését 
is, a lehető legkörültekintőbb biztonsági 
követelményeknek megfelelően. Végül 
egy CISCO típusú switch és router kon-
figurálása következett a megadott fel-
tételeknek megfelelően. Természetesen 
az elkészített LAN hálózat működésének 
tesztelése zárta a megmérettetést, mely 
mindegyik tanuló esetében eredményes 
volt. Ezen feladatok végrehajtásával a di-
ákok bizonyíthatták, hogy képesek meg-
tervezni és létrehozni egy működőképes 
számítógépes hálózatot a gyakorlatban 
is.

A diákok hogyan élték meg mindezt? 
Többségük rendszeresen és kitartóan ké-
szült a szakvizsgára. Az arcokon viszont 
felleltük az izgalom jegyeit, de minden 
diák megfelelt az elvárásoknak és jól tel-
jesített. 

Bódis Lívia igazgatóhelyettes

A  gyakorlati érettségire már szept-
emberben elkezdődött a felkészülés 
szaktanórákon, ahol a diákok nemcsak 
elméleti ismereteket szerezhettek, de 
gyakorlati készségeiket is fejleszthették. 
A feladatokat az érettségi vizsga elvá-
rásainak megfelelően állították össze a 
vizsgáztatók. A szakérettségi időtartama 
az egyes szakok szerint változott, így a 
„műszaki és informatikai szolgáltatások 
az elektrotechnikában és gépészetben” 
szakon három napon keresztül 46 diák 
bizonyíthatta megszerzett tudását és 
ismereteit a könyvelés, a hivatalos leve-
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  A  2014/15-ös iskolai tanévben az 
egyre bővülő külkapcsolatoknak kö-
szönhetőn iskolánk, a  dunaszerdahelyi 
Szabó Gyula 1. szám alatt működő Építé-
szeti Szakközépiskola több anyaországi 
partnerintézménnyel alakított ki baráti 
kapcsolatot, amelyek kiváló lehetőséget 
teremttettek egymás szorosabb megis-
merésére és a szakmai ismeretek bővíté-
sére is. 

A „Határtalanul“ pályázat keretében 
iskolánknak lehetősége nyílt viszonoznia 
a magyarországi testvéri és baráti iskolák 
látogatását, ugyanakkor mi is fogadtuk 
annak az iskolának a csapatát, akiknél 
korábban mi vendégeskedtünk.

A paksi I. István Szakképző Iskola a 
miénkhez hasonló szakmai profilú intéz-
ményt iskolánkból egy 10 fős diákcso-
port és két kísérőtanár látogatta meg. 
Ezzel viszonoztuk a paksiak múlt évi láto-
gatását. A diákok „Dunaszerdahely város 
sziluettjének“ mutatós megfestésével 
kiváló szakmai tudásukról adtak tanúbi-
zonyságot a paksi iskolában. A  szakmai 
jellegű események mellett kulturális 
kikapcsolódásra is sor került: múzeum-
látogatásokra, városnézésre, valamint a 
római kori táborhely, Lussonium megis-
merésére. Különösen nagy élményt je-
lentett a paksi atomerőmű és atomener-
getikai múzeum megtekintése. A kötött 
programok után délutánonként és es-
ténként közös futballmérkőzésre, vetél-
kedőre és palacsintasütéssel, halászlé-
főzéssel és nyúlpörkölt elkészítésével 
egybekötött ismerkedő estre került sor, 
amelyek során további lehetőség nyílt a 
közvetlen beszélgetésekre, a diákok kö-
zötti barátságok kialakítására. 

A Medgyaszay István Szakképző Is-
kola, Gimnázium és Kollégium diákjai 
2014 őszén öt napon át voltak a duna-
szerdahelyi Építészeti Szakközépiskola 
vendégei. Iskolánk ez év tavaszán utaz-
tak viszontlátogatásra Veszprémbe.

Csapatunkat Sándor Mátyás igazga-
tó úr fogadta. A veszprémi szakemberek 
tervezésében az ács és bádogos tanulók 
előkészítették a szakmai együttműkö-
désben megvalósítandó pihenőt, hason-
lóan, mint iskolánk Dunaszerdahelyen 
az elmúlt év őszén. Az épület tetejének 
elkészítése volt a közös feladat. Míg a 
tetőn páran dolgoztak, a többiek a prog-
ram logójának elkészítésén fáradoztak. A 
mű befejezése után büszkén álltak össze 
egy közös fotóra a résztvevők.

Repeta határtanul…
A szakmai programok mellett a ven-

déglátók bemutatták Veszprém és a Ba-
laton szépségeit. Az iskolából induló séta 
alkalmával a Dózsa városon végigsétálva 
jutottak el a várba, majd a városközpont-
ba, megállva a nevezetességeknél.

A Balaton sem maradhatott ki a prog-
ramból. A tihanyi apátság szépsége, az 
eléjük táruló látvány, a szép tavaszi idő 
elbűvölte diákjainkat. Balatonfüred re-
formkori városközpontja és a Tagore 
sétány visszaidézte az elmúlt korok han-
gulatát, emlékét. Az aznap estét a Petőfi 
színházban töltötték, ahol Ibsen Vadka-
csa című előadását nézték meg.

Ellátogattunk Budapestre is, ahol 
először a felújított Kossuth teret és az 
országház épületét néztük meg szakér-
tő idegenvezetővel. Az épület szépsége 
mindenkit lenyűgözött. Ezt követően a 
Construma 2015 építészeti kiállítás kö-
vetkezett. Itt elsőként a Medgyaszay 
István Szakképző Iskola, Gimnázium és 
Kollégium tetőfedőinek bemutatóját ke-
restük fel, majd mindenki az érdeklődé-
sének megfelelően nézte meg a kiállítók 
bemutatóit.

Élményekben gazdag pár nap után 
elégedetten avattuk fel Veszprémben az 
elkészült pihenő épületét. Diákjaink szép 
emlékekkel tértek haza a tartalmas na-
pok végén.

Veszprémben és Dunaszerdahelyen 
is a megépített pihenők emlékeztetnek 
az iskoláink közötti együttműködésre. 

A „Határtalanul“ pályázat keretében 
a  győri Kovács Margit Iparművészeti 
Szakközépiskola küldöttségét láttuk 
vendégül. A diákok és tanárok nem vol-
tak idegenek egymás számára, hiszen 
iskolánk februárban már látogatást tett 
a győri baráti iskolában.

A győri Kovács Margit Iparművészeti 
Szakközépiskola 20 diákját és 2 kísérő ta-
nárát Homoly Éva mérnöktanár, iskolánk 
igazgatónője ünnepélyes beszéddel 
köszöntötte. A vendégek megismerked-
hettek Dunaszerdahely belvárosával és 
látnivalóival, megcsodálhatták a  Csalló-
közi Múzeum épületét, a Sárga kastélyt, 
amely a  közös munka elkészítésének 
alapjául szolgált. A négy nap alatt kö-
zösen kirándultunk. Látogatást tettünk 
Nagyszombatba, ahol egy rövid belváro-
si séta során megnéztük a város barokk 
nevezetességeit. A  következő állomás 
Vöröskő vára volt. A  megérkezés során 

a  vár pompás kertje nyűgözte le a  diá-
kokat és tanárokat egyaránt. A  várban 
a reneszánsz és barokk stílus harmonikus 
keveredését figyelhették meg a  diákok, 
mely szintén segítségül szolgált számuk-
ra a  makett elkészítésénél. A  vöröskői 
tárlatvezetés után Pozsonyba utaztunk, 
ahol a  belvárosban kedves győri kollé-
gánk, Pusztai Csaba irányításával tanul-
mányozhattuk az épületeket és műemlé-
keket egyaránt. A következő napon a sok 
új ismeret révén folytatódott a már győri 
látogatásunk során elkezdett makett 
építése. A  diákok a  nap folyamán nagy 
erőfeszítéssel dolgoztak, hogy a  vég-
eredmény tökéletes legyen. A  makett 
átadására az utolsó napon került sor, mi-
kor iskolánk igazgatónője ünnepélyesen 
felavatta a csodás alkotást, megköszönte 
a  közös munkát, és elbúcsúzott a  győri 
diákoktól és kollégáktól. A  közös mun-
ka végeredménye magáért beszél; az 
érdeklődők számára megtekinthető az 
Építészeti Szakközépiskola épületében. 

Akárcsak a győri látogatásunk során, 
ezen alakalommal is nagyon sok élmény-
nyel gazdagodtunk, sok helyre látogat-
hattunk el. A kirándulás során még szoro-
sabb kapcsolatot alakítottunk ki a győri 
barátiskola diákjaival és kísérő tanáraival. 
Bízunk benne, hogy a két iskola közti ba-
ráti kapcsolat a jövőben is megmarad, és 
még találkozni fogunk egymással.

Bízunk abban, hogy a tartalmas 
együttlétek után mindhárom iskolával 
lesznek még közös programjaink. Re-
ményeink szerint a testvériskolai viszony 
egyre aktívabban lehet jelen a  közeljö-
vőben, teret adva így a  magyarországi 
partnerintézményeknek is a határon túli 
magyarsággal való kapcsolattartásra és 
szakmai, valamint kulturális ismeretek 
megszerzésére és további ápolására. Az 
új kapcsolatok nyomán várjuk a folyta-
tást!

Lang László, Sandal Klaudia

n Cspatunk a veszprémi pihenő előtt
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Szakma Sztár Fesztivál
Immár 8. alkalommal rendezték meg a Szakma Sztár Fesztivált 2015. április 26–28-án Budapesten. A szakmák versenyére 

a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 150 külhoni magyar diáknak és tanáraiknak küldött meghívást.  
Iskolánkat, a Szabó Gyula utca 21. Szakközépiskolát 5 diák és egy tanár képviselhette e rangos bemutatón.

      A rendezvény célja az iparos szakmák népszerűsítése, a szakmák erkölcsi megbecsülése, és nem utolsó sorban a szak-
mákat tanuló diákok versengése. Ennek a gondolatnak jegyében született a fesztivál jelmondata is: „A jó szakma felér egy 

diplomával!“ A fesztivált Parragh László, a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara elnöke nyitotta meg, majd ünnepi 
beszédet mondott Orbán Viktor, Magyarország miniszter-
elnöke. Beszédében méltatta a tudás el nem évülő szerepét, 
a pedagógusok munkáját és a szakmák fontosságát. Kiemel-
ten köszöntötte a külhoni vendégeket – köztük a dunaszer-
dahelyi diákokat is. 

Diákjaink alig győzték megtekinteni a 39 képviseltetett 
szakmai standot, ahol a magyar diákok versengtek egymás-
sal tudásban, szakértelemben. Élményekkel gazdagodva tér-
tünk haza erről az exkluzív kirándulásról.  

Németh Emese szaktanár

Önkéntesképző tréning középiskolásoknak
Az ébresztőóra fülsüketítő csörgése már kora reggel az őrületbe kergetett, ezért amilyen gyorsan csak tudtam, kipattan-

tam az ágyból, hogy elhallgattassam. Ezután lassú, kómás léptekkel elballagtam a fürdőszobáig, ahol kimostam szemeimből 
az este folyamán befészkelt  álommadarakat. Reggelizés közben bekapcsoltam a rádiót. Épp a kedvenc dalom szólt, amelynek 
sikerült kiűznie fülemből az óra „csodálatos” reggeli melódiáját. Indulás előtt még gyorsan átfutottam az újságban az időjárás-
jelentést, hogy ha az eső esetleges látogatásra szánja el magát, ne érjen meglepetésszerűen.

Egy teljesen átlagos reggeli készülődésről olvashattunk, amely már szinte bele van kódolva az emberbe. Gyorsan, gond 
nélkül végezzük el rutinfeladatainkat, amelyeket a reggel minden egyes alkalommal elénk állít. De belegondoltunk már, hogy 
milyen lehet, ha történetesen nem halljuk az ébresztőóra csörgését, nem tudunk kipattanni az ágyból, vagy nem olvashatjuk 
el az újságban megírtakat? Szinte elképzelhetetlen, igaz? De vannak, akik számára épp az ellenkezője hangzik idegenül. 

A Pázmány Péter Gimnázium diákjaként rendkívül boldog vagyok, hogy azok közé tartozom, akik részt vehettek április 
30-án egy, a Carissimi Nonprofit Alap által szervezett, középiskolás önkénteseknek szóló kommunikációs és gyakorlati kép-
zésen. Az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskolában megtartott tréningen a budapesti De juRe Alapítvány látás-, hallás- 
vagy  mozgássérüléssel együtt élő munkatársai meséltek nekünk az életükről, mindennapjaikról, érdekes, megtörtént esetek-
ről. Különféle rövid kisfilmeket vetítettek, melyeknek köszönhetően még inkább beleélhettük magunkat a helyzetükbe, illetve 
mindenekelőtt felvilágosítottak bennünket, miként segítsünk, illetve ne segítsünk, ha hasonló társunkkal találkozunk. Nem 
szabad megfeledkeznem a játékokról sem, melyek közben megtapasztalhattuk, milyen bonyolult elmagyarázni, hogy szeret-
jük az állatkerti kiselefántot, miközben egy árva szó sem hagyhatja el a szánkat, és hogy mennyire nehéz hallássérültként meg-
keresni egy diákoktól hemzsegő teremben azt az embert, akinek kedvenc dala a Boci-boci tarka. Személyes kedvencemként 
pedig azt a programpontot emelném ki, amely során bizonyos 
szabályokat követve kellett végigvezetnünk bekötött szemű osz-
tálytársunkat egy akadályokkal megspékelt kötélpályán. 

Nagyon tetszett, hogy első kézből kapott információkkal 
bővíthettük ismerettárunkat, és hogy saját bőrünkön megta-
pasztalhattuk: hallás-, látás-, illetve mozgássérülten élni az éle-
tet nem lehetetlen, de nagyon nehéz. Lenyűgöző, hogy az addig 
felállított értékrendszerünk, mellyel a világot szemléljük, percek 
lefolyása alatt milyen hatalmas változásokon mehet keresztül.

Noha délután „csupán” egy tanúsítvánnyal a kezemben tér-
tem haza, azt a sok mindent, amit ettől a pár órától kaptam, egy 
hatalmas hátizsákba sem lehetne beletuszkolni.

Šárai Erika, Pázmány Péter Gimnázium
Fénykép: Nagy Bendegúz
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Az SZMPSZ által meghirdetett Olvasni jó! irodalmi-törté-
nelmi vetélkedő országos döntője 2015. május 27-én zajlott Ri-
maszombatban, a Tompa Mihály MTNY Gimnázium század-
fordulón épített, egyedi tornatermében. A verseny idei témája 
Molnár Ferenc ifjúsági regénye, A Pál utcai fiúk volt. 

A vetélkedő célja az olvasás megszerettetése, a rendszeres 
olvasóvá nevelés, irodalmi hagyományainak ébren tartása; a 
könyv helyszíneinek gondolatban történő végigjárása, megis-
merése, kreatív megközelítése, illetve a hazaszeretet, az „édes 
grund“ mindennél előbbre való érzésének átélése. A szervezők 
élményszerűvé akarták varázsolni a regény cselekményének 
felidézését.

A vetélkedő szervezői kreatív és a kreatív gondolkodást fej-
lesztő feladatokon keresztül újjáélesztették a résztvevőkkel a 
19. század utolsó évtizedének boldog békeidejét:, az idillt, hogy 
a grund, a haza mindörökké tart;, a gyermeki élet és évek de-
rűjét, amibe a bandaháború is belefért, mert volt még grund, 
amiért harcolni lehetett;, a nehéz hétköznapok még élhető 
mindennapjait, amit átszőtt a hazaszeretet, mint legfontosabb 
életérzés. 

Ebbe a derűs gyermekkorba vág bele élesen, és könyörte-
lenül szeli ketté a gyermekbandák területharcát – kitől is ta-
nulhatták a harcoló felek a terület mindenáron való megszer-
zését éppen a kapitalizmus virágzása idején – a tőke szédítő 
terjeszkedése, az építési területek megszerzésének lázas igye-
kezete, ami nincs tekintettel grundokra, otthonokra, érzések-
re. Ez a szemlélet véget vet a játéknak, a grundnak, ami már 
előszele a Nagy Háborúnak. A grund elvesztése az Éédenből 
való kiűzetés bibliai történetét is felidézheti: nincs otthon, és 
vége a gondtalan játszadozásnak, a felhőtlen golyózásnak, vége 
a gyermekkornak, fájdalmasan elkezdődik valami más, amit 
Nemecsek halála jelez, ami nem lesz már olyan, amilyen eddig 
volt. Ez az érzés jelen van mind a dörzsölt, de a tiszteletet is-
merő vörösingesek, mind a bájosan tiszta Pál utcaiak életében 
egyaránt. 

A grund az élettér volt a századforduló világában, ahol a 
gyermekek megtanulhatták az életet, ahol öröm és bánat, áru-
lás és tisztesség jellemhatárai élesek voltak, a játék véresen 
komolyan megélt valóság, a birtokolt területet, mint a hazát 
védeni tanulták a srácok, ami mind-mind belefért a kamaszok 
életébe, világképébe, gondolkodásába.

Az idilli világban azonban harcok dúlnak a javak birtoklá-
sáért, s hiába a védelem hősiessége, hiába Nemecsek halála, az 
Ééden bezárul, a gyermeki haza feláldoztatik a kapitalizmus 
oltárán. De nem a tisztesség, a szándék tisztasága, az érzés 
nemessége, a barátság szentsége, a haza szeretete, a gyermeki 
ártatlanság –, mert ezek azok az emberi értékek, melyek hagya-
tékok a mai gyermekek számára, ezek a regény felülírhatatlan 
és megfellebbezhetetlen üzenetei, értékei. Ezeket véste az Úr 
után Mózes is kőtábláira. 

A verseny szervezői mindezeket az értékeket különböző fel-
adatok elvégzése révén tették élményszerűvé a versenyző csa-
patok számára. Nem igaz, hogy Molnár Ferenc regénye napja-
inkban nem időszerű, nem igaz, hogy a veretes gondolatok nem 
érintik meg  a 21. század Z-generációját, a kiboldoknak  titulált, 

Édes grund

érzés nélküli digitális bennszülötteket, nem igaz, hogy a mai 
kalandvágyó, élményekért sóvárgó  tizenévesek nem kedvelik 
az olvasást mint nemes szórakozást és mint a tanulás egyik for-
máját. De ehhez elhivatott pedagógus szükséges, aki kedvet, 
érdeklődést és kíváncsiságot tud csiholni tanítványaiban az 
irodalmi művek élményszerű feldolgozása iránt. Az irodalmi 
mű megismerése innen kezdve válik izgalmassá, felfedezéssé: 
a szüzsé egy új világba vezeti ifjú olvasóját, a jellemek törté-
nete lehet a sajátja is, s máris kulcsa van a szöveg szövetének 
felfejtéséhez. Izgalmas és kreatív játék újrateremteni, átírni, 
mindenekelőtt átérezni a kort, más emberek bőrébe belebújva, 
határokon átlépve barangolni a képzelet világában, ami lehetne 
akár a csapatok való világa is.

Ezt az érzésért idézte meg az Olvasni jó! vetélkedő, ami a 
leírtakon túl alkalmat adott a tehetséges tanulóknak, hogy kü-
lönböző szerepekbe éljék bele magukat, hogy kipróbálhassanak 
személyiségeket, szerepjátékokat. Öröm, élmény, ismerkedés 
kísérték a vetélkedő óráit, amelynek minden csapat minden 
tagja győztese volt.

 
Idén a vetélkedőbe 11 alapiskola 14 háromtagú csapata 

kapcsolódott be. A feladatok jellegüknél fogva a többszörös in-
telligencia, valamint a kognitív funkciók használatára épültek. 
A regény egy kiválasztott részletének dramatikus feldolgozása 
sokféle kompetencia egyidejű jelenlétét, illetve  kreativitást 
igényelt a tanulók részéről, amit minden csapat kiválóan oldott 
meg. A 22 pontos teszt átfogó ismeretekről adott képet, amint a 
villámkérdések is. A nevek megfejtése a betűcsoportok alapján 
szintén más kompetenciát igényelt az előzőekhez viszonyítva. 
A helyszínrajz a grundot idézte, a feladat megkívánta a hely 
részleteinek megnevezését. A „ki mondta kinek” feladat a sze-
replők jellemének ismeretén alapult. A nyolcirányú  a figyelem 
összpontosítását kérte számon a versenyzőktől. Minden feladat 
eredménye a  csapatok sikeres együttműködésén múlott. Az 
utolsó versenyszám, a célba dobás – golyózás helyett – még a 
felkészítő tanárokat is megmozgatta, és hangulatossá, élmény-
szerűvé tette a napot.

 A verseny első helyezettje a Farnadi MTNY Alapisko-
la és a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium 
csapata lett. A mások díjon az Almágyi Óvoda és Alapiskola 
csapata osztozott a feledi Szombathy Viktor MTNY Alapiskola 
2. számú csapatával, a harmadik díj tulajdonosa a Sajógömöri 
MTNY Alapiskola 1. és 2. csapata lett. Minden versenyző és 
felkészítő tanár értékes könyvjutalomban részesült. A verseny 
előkészítéséért és lebonyolításáért Csúsz Lászlót és csapatát il-
leti a köszönet.

Ádám Zita
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Idestova egy évszázada annak, hogy 
a Nagy Háború kataklizmáját követően, 
az államhatárok meghúzásával kisebb-
ségbe szorult nemzettest tagjait Fábri 
Zoltán „Újarcú magyaroknak” nevezte. 
Akik ugyan sokat vesztettek, viszont 
Európa felé fordulásukkal, modern 
gondolkodásukkal csaknem ugyaneny-
nyit nyertek. A veszteséglista aztán a 
második világégést követően vált tel-
jessé: a mások számára békeidőt hozó 
kezdeti évek a teljes jogfosztottságban 
teltek, majd a későbbiek folyamán is, 
röghözkötött jobbágyok módján csak 
vágyakozva tekingettünk át a vasfüg-
göny túloldalára. Még a testvérinek 
mondott országokba is csak útlevél-
lel mehettünk, arról nem is álmodva, 
hogy csak úgy – államközi egyezmény 
keretén kívül – önszántunkból tanul-
hatunk vagy dolgozhatunk külföldön. 
Így aztán a legmélyebb döbbenettel 
vettük tudomásul negyedszázaddal 
ezelőtt, a határok átjárhatóságának 
biztosítása után, hogy Pozsonytól alig 
fekszik messzebb a világvéginek tűnő 
Bécs, mint a közeli Dunaszerdahely. Ez 
a tudat egy életre szólóan a lelkünkbe 
égett, akárcsak a vámtisztek bőrönd-
jeinkben, utazótáskáinkban való tur-
kálása, megalázó packázása, amikor 
néhány liter étolajra, félkilónyi kávé-
ra, vagy Uram bocsá’ nem hivatalos 
nyomtatványokra vadásztak. Így aztán 
kezdetben fel sem fogtuk, hogy a meg-
változott történelmi helyzet, a hirtelen 
kitágult világ kitermeli korunk újarcú 
magyarjait. 

Az utóbbi negyedszázad gyerme-
kei hitetlenkedve ingatják a fejüket, 
amikor közlik velük, hogy az elhagyott 
üvegkalitkák, a leszerelt sorompók, 
amelyek mellett alig lassítva suhan el az 
autó, egykoron szocialista végvárnak 
számítottak, ahol a rendszer zsoldosai 
fő feladatuknak az ellenség kiszűrését 
tekintették. 

A történelem igazi fintora, hogy 
épp a sötét időszaknak számító, 
huszáki konszolidáció idején látta meg 
a napvilágot az a generáció, amelynek 
tagjai a lehető legfogékonyabb korban 
– egyetemistaként – érték meg a rend-
szerváltást követő időszakot, akik már 
szabadon dönthettek, hol és hogyan 
kívánnak érvényesülni. 

Farkas György 1969. november 12-
én, Vágsellyén látta meg a napvilágot. 
Érettségi vizsgáját a zselízi magyar 
gimnáziumban tette le 1987-ben. Ezt 
követően a pozsonyi Comenius Egye-
tem természettudományi karán geo-
gráfiát és kartográfiát (térképészetet) 
tanult. 

Az ő generációja számára épp a 
legjobbkor zajlott a bársonyos for-
radalomnak nevezett folyamat: már 
megszabadult a középiskola béklyóitól, 
még nem kellett a szürkeségbe nyomo-
rító munkahely kalodájába bezárva él-
nie. Ami egyben azt is jelentette, hogy 
diplomájának megszerzése után akár 
külhonban is folytathatja tevékeny-
ségét. Farkas György szakmunkája a 
délkelet-közép-európai országok nem-
zetiségi problémáit és a politikai válto-
zásokat, magyarán: térségünk legfon-
tosabb társadalmi kérdéseit tárgyalta, 
ami előre vetítette, hogy továbbképzé-
sére Budapesten kerülhet sor. 

Az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Természettudományi Karán vé-
gezte a doktori iskolát 1995–1998 kö-
zött. Eközben a nemzetiségileg vegyes 
területek népességi, nyelvhasználati 
kérdéseit és asszimilációs folyamatait 
kutatta, az itt szerzett tapasztalatait és 
következtetéseit a szaksajtóban publi-
kálta. 

Doktori szakdolgozata, amelyet A 
nemzetiségi megoszlás térszerkezete 
vegyes lakosságú régiókban címen vé-
dett meg 2003-ban, már előrevetítette 
későbbi kutatási területét. 

Egyetemi oktatói tevékenysége ke-
retében előadásokat tartott, valamint 
gyakorlatokat vezetett a népeség és 
településföldrajz, politikai földrajz, 
szociálgeográfia, új földrajzi kutatási 
irányzatok és módszerek területéről.

Oktatói tevékenységének egyik 
alappillére diplomamunkák és szak-
dolgozatok témavezetői tevékenysége. 
A 2003–2010-es időszakban harminc-
nyolc ifjú kollégája felkészítését segí-
tette elő. Ugyancsak bekapcsolódott 
Ister–Granum (a két folyó latin nevé-
ből) Eurorégió kutatási programjaiba, 
amelynek célja Párkány és Esztergom 
vonzáskörzetének fejlesztése határon 
átnyúló együttműködéssel. A kutatás 
eredményei kutatóintézeti összefogla-
ló kötetekben jelentek meg. 

Farkas György egyike korunk azon 
kutatóinak, aki kisebbségi létből indul-
va, műveltségét anyanyelvi iskolában 
elsajátítva, a sajátjainak szenteli az éle-
tét: megmutatja valamennyiünknek, 
hogy miként éltek és alkottak őseink, 
melyek életünk fontos problémái, ame-
lyekből jövőnkre vonatkozó következ-
tetéseket lehet levonni. 

Farkas György szlovákiai magyar-
ként, magyarországi kutatóként és 
egyetemi oktatóként a tudós módsze-
reivel tárja fel kisebbségi létünk prob-
lémáit, próbál utat mutatni a jövőbe. 
Vele együtt mi is bízunk abban, hogy 
lesz jövőnk. Csakhogy ez nemcsak raj-
ta, hanem valamennyiünkön, mind-
nyájunkon múlik. Ebben felelősségünk 
egy és oszthatatlan!

Ozogány Ernő

Újarcú magyarok
Farkas György geográfus
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Két keréken 
iskolába

Gondolom, nem árulok el nagy titkot, és nem hívom fel a 
figyelmet valamiféle nagy újdonságra, ha kijelentem, hogy a 
mai kor embere – és természetesen ezen belül ifjúsága – egyre 
jobban elkényelmesedik, egyre kevesebbet mozog, és a spor-
tot lassan csak divatként űzi. Az informatikai eszközök, a szó-
rakoztató elektronika rohamos fejlődésével és térhódításával 
szinte egyenesen arányos a sportolás hasonló mértékű sorva-
dása, háttérbe szorulása. Értelemszerűen nem az élsportra, és 
még csak nem is a versenysportra gondolok a fenti megállapí-
tásommal, bár ott is egyértelmű a hanyatlás az elmúlt évekhez 
képest. 

Egy focicsapat edzőjének lassan az lesz a legnagyobb ki-
hívás, hogy összeszedjen egy csapatra való fiatalt, hogy végig 
tudják játszani a bajnokságot. A taktikai elemeket és az egyes 
posztokra való válogatást már jobb, ha elfelejti.

 Engem az általános eltunyulás, a tömegek mozgásigényé-
nek riasztó csökkenése zavar a legjobban. Természetesen nem 
a technikai fejlődést okolom, nem sírom vissza az „ókori” viszo-
nyokat, csak valahol hiányolom a természetes egyensúlyt a ké-
nyelem és a mozgás közt. Gondoljunk csak bele, pár évtizeddel 
ezelőtt az emberek többsége busszal, vonattal járt munkába, 
tehát bizonyos mértékig rá volt kényszerítve a mozgás külön-
böző formájára (a buszhoz, vonathoz el kellett jutnia). A mai 
modern kor embere már távirányítóval nyitja ki a garázst, a ka-
put, nehogy párszor ki kelljen szállnia a kocsiból. A munkahe-
lyén a székéből, telefonon rendeli az ebédjét, és az interneten 
intézi az ügyeit, nehogy el kelljen sétálnia egy vendéglőbe vagy 
a postára. Este a fotel kényelméből kapcsolgatja a televízió csa-
tornáit, nehogy párszor fel kelljen állni, ha más programot sze-
retne nézni.  És ugyebár gyermekeink ebben a közegben nőnek 
fel, nekik már ez lesz a természetes mozgáskultúra. 

A heti két óra iskolai testnevelés – bár sokszor még ez alól is 
kibúvót keresnek – nagyon kevés arra, hogy ezeket a beidegző-
déseket le tudjuk győzni. De akkor mit tehetünk? Mi a megol-
dás? Nyilván, mint minden más esetben, itt sem csak egyetlen 
üdvözítő megoldás létezik, hiszen mindenkinek más az akarat-
ereje, a mozgásigénye, mások a lehetőségei, és természetesen 
más a habitusa is. De első lépésként megpróbálhatnánk a cím-
ben található mondatot alkalmazni. 

Döbbenetes látvány az iskolák környéki autósforgalom a ta-
nítás előtt, illetve után, és sajnos nem csak rossz idő esetén. Itt 
természetesen kitérhetnénk a rossz idő fogalmára is, hiszen az 
esőkabátban iskolába menő tanuló manapság már nagyon rit-
ka látvány. Aki párszáz méterre lakik az iskolától, az gyalogosan 
már nem vág neki az útnak, és biciklivel is ugyanez a helyzet, ha 
már egy-két kilométerről van szó.

Két év múlva ünnepli a bicajosok népes tábora, hogy 
Friedrich Drais von Sauerbronn báró, karlsruhei nemesember 
1817-ben megalkotta az első izommeghajtású, egy nyomtávú 
járművet, a bicikli ősét. A német városban szobrot emeltek a 
tiszteletére, hiszen „kerekekre ültette”  a világot. Érdekesség, 

hogy a város szülöttei közül nemcsak ő, hanem az automobil 
feltalálója, Carl Benz is beírta nevét a közlekedés történetébe.

 Kerékpár szavunkat a világhírű magyar sportember, az első 
magyar úszó, első magyar sportlapalapító és az első Balaton-
átúszók egyike, Szekrényessy Kálmán (1846–1923) alkotta, 
akiben az egyik első hazai kerékpározónkat is tisztelhetjük. A 
„kerékpár” szó azóta elterjedt szinonimái: bicikli, bringa, bicaj, 
bicó, kera, drótszamár.

Az elmúlt közel kétszáz évben óriási fejlődésen ment ke-
resztül egyik legkedveltebb sporteszközünk. Nagy jelentőség-
gel bír, hiszen nemcsak a sportban, a szabadidő eltöltésében, 
de a közlekedésben is nagyon nagy szerepet játszhat. Túlzások 
és elfogódottság nélkül kijelenthető, hogy minden ovis illet-
ve kisiskolás nagy álma a biciklizés megtanulása és a járgány 
egyedüli irányítása. És mégis, ha már tudatosan és rendszere-
sen kellene használni, akkor már eltekintünk tőle. Itt feltételez-
hetően a kényelem és a szülői féltés a meghatározó tényező, 
ami bizonyos mértékben érthető is, mivel a forgalom sűrűsége 
óriási mértékben megnövekedett. 

Minden bizonnyal megérné a fáradságot, ha párszor bicikli-
vel, illetve gyalogosan kísérnénk el gyermekünket az iskolába. 
Így nem csak biztonságot adnánk neki, hogy megszokja és tud-
ja kezelni az út folyamán esetlegesen felmerülő nehézségeket, 
de a szülő is megnyugodna, hogy csemetéje képes egyedül is 
megoldani ezt a problémát. Ha ezt tömegesen tudnánk megva-
lósítani, akkor az ördögi kört is sikerülne megszakítani, hiszen 
az iskolák környéki autósforgalom nagyságában az is közreját-
szik, hogy kevesen járnak gyalog vagy biciklivel. Tehát ha ez 
megváltozna, akkor nagymértékben csökkenne a forgalom is.

Pedagógiai szempontból is nagy hangsúlyt fektetnek a 
biztonságos közlekedésre. Az iskolák rendszeresen látogatják 
a közlekedési pályát, ismerik a kerékpár tartozékait, és tudják, 
mik a feltételei és a szükséges felszerelései a biztonságos közle-
kedésnek. A probléma talán abban keresendő leginkább, hogy 
kevesebbszer éri, éli meg a tanuló a turisztika (gyalogos vagy 
kerékpár általi) örömeit, és ezért csak a fáradság marad meg 
benne mint „élmény”.    

Régen az autók hiánya miatt több is volt a mozgás. Manap-
ság – az autós világban még feltehetően elenyésző azok száma, 
akik családi programként biciklire ülnek vagy túracipőt húznak, 
rövidebb-hosszabb időre nyakukba veszik a természetet, és 
túrákra vállalkoznak. Ennek – természetesen – megvannak az 
infrastrukturális okai is, hiszen nálunk még gyerekcipőben jár 
a kerékpárutak száma és kihasználása. Az Európai Kerékpáros 
Szövetség terve az EuroVelo, teljes nevén az Európai Kerékpár-
út Hálózat  14 hosszú távú, egész Európát átszelő kerékpárút 
kialakítása. Ezen utak teljes hossza több mint 70 000 km lesz, 
melyből több mint 45 000 km már elkészült. Szlovákiát és Ma-
gyarországot a 6-os, a 13-as és a 11-es útvonalak érintik. 

Gyermekeink jövője szempontjából az lenne a legjobb 
befektetés, ha a kisebb régiók, települések és minden kisebb 
közösség nagymértékű összefogással kiharcolná a saját kerék-
párútvonalának kiépítését és az EuroVelóhoz való csatlakozást. 
Ezzel ugyanis lehetővé tennénk, hogy a gyermekek biztonsá-
gosan és nyugodtan sportolhassanak. Nemcsak egy nagyszerű 
lehetőséget adnánk nekik a mozgásra, de óvnánk a környeze-
tünket, életterünket, – és még a pénztárcánkat is.

Varga Árpád
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A vízkeleti Mesevilág óvodába is be-
köszöntött a nyár. Kis lakói boldogan 
élvezik nemcsak a napocska simogató 
sugarait, hanem a sok-sok eseményt is, 
amelyben részük volt.

Hogy mit éltünk át? Melyek azok az 
események, melynek révén gyermekeink 
gazdagabbaknak érezhetik magunkat? 
Volt részünk mesében, mókában, kon-
certelőadásban, sportban, kirándulás-
ban és rengeteg játékban.

Májusban ovisaink lázasan készü-
lődtek az oly nagyon szeretett anyukák, 
nagymamák köszöntésére. Verseket, 
dalokat tanultak az ünnepre. A nézőtér 
megtelt kíváncsi tekintetekkel, hiszen 
minden szülő szereti színpadon látni 
a gyermekét. Pedagógusaink minden 
tőlük telhetőt megtettek azért, hogy a 
gyermekek műsora a legjobban sikerül-
jön, s amennyire csak lehet, kifejezze azt, 
amiért ott összegyűltünk. Az pedig nem 
volt más, mint elmondani az édesanyák-
nak és a nagymamáknak, milyen fontos 
részét képezik életünknek. Elmondani, 
mennyi mindenért hálásak vagyunk 
nekik. Megköszönni az odaadást, a sze-
retetet, amit tőlük kaptunk. Számunkra 
pedig a legnagyobb öröm, ha mosolyt 
látunk a gyerekek és a szülők arcán.

Kedves meghívásnak tettünk eleget. 
Mező Alex, feketenyéki kisfiú a Kicsi Hang 
rajzpályázatán koncertet nyert óvodá-
jának, a községnek, ahol él. Meghívott 
bennünket, hogy a Kicsi Hang műsorán 
egy csodás délelőttöt töltsünk együtt.

Tudatában vagyunk a mese szere-
pével a gyermeki személyiség fejlődé-
sében. Ezért sokszor az egész napot 
arra szánjuk, hogy gyermekeink minél 
jobban átélhessék a mesevilág varázs-
latos vonzását, örömöt, tudást és erőt 
adó szavait, történeteit. Előfordul, hogy 
külső előadót hívunk meg, hiszen erre is 
van igény. Mács Emese a Holle anyó című 
mesével örvendeztette meg a kicsiket. A 
gyerekek megismerkedtek a szorgalmas 
és a lusta lánnyal, sőt a bőrükbe is bújtak. 
Megmutattuk, hogy nálunk minden cso-
da valóra válhat. Nyár elején hóhullást 
varázsoltunk a csoportszobába. Mindeh-
hez nem kellett más, mint egy hófehér 
lepedő és persze sok ügyes, szorgalmas 
óvodás.

Gyermeknapi vigadalomban kétszer 
is volt részünk. Először a községi hivatal, 

majd az óvoda szervezésében csupa vi-
dám szórakozást éltünk át. A kicsiket a 
felfújható gumivár vonzotta, a nagyob-
bak versenyjátékokban vehettek részt. 
A versenyjátékok után jólesett a finom 
jégkrém is.

Másnap sportnapot tartottunk, hi-
szen a mi ovisaink nagyon ügyesek. Ki-
próbáltuk, melyik csoport az erősebb. 
Másnap az ovidiszkón megláthattuk, 
hogy a mi lányaink nagyon jól ropják a 
táncot.

Óvodánk hétköznapjait átszövi a 
mese, a dal, a tánc és a móka: Karika – 
móka című rendezvényünk is nagy sikert 
aratott a gyermekek körében, kipróbál-
hatták a karikában rejlő lehetőségeket.

Kirándulni is nagyon jó! Felkereke-
dett az óvoda, és autóbuszos kirándu-
lásra mentünk Győrbe. Megnéztük az 
állatkert lakóit, és nagyokat ugráltunk 
az Ugriparkban. A vidám gyereksereg 
fáradtan, de élményekkel gazdagodva 
érkezett haza.

Nagy örömmel fogadtuk, hogy a Rá-
kóczi Szövetség jóvoltából ismét sikeres 
pályázatunk volt. Családi napok a Mese-
világ óvodában című pályázatunk nyert 
támogatást. Ennek köszönhetően a mi 
kis Mesevilágunkba még június végén 
bekopogtanak a leendő kis ovisok és a 
helyi magyar alapiskolások, hogy az óvo-
dában egy bábelőadáson közös megle-
petésben legyen részünk.

Itt köszönöm meg a szülők és a helyi 
önkormányzat támogatását is, mely óvo-

dánk zökkenőmentes működéséhez na-
gyon fontos. Legutóbb a papírgyűjtést 
valósítottuk meg a szülők és községünk 
lakosainak segítségével, melynek ered-
ményeként megvásároltunk két újabb 
játszótéri elemet, egy zebrát és egy mo-
tort, gyermekeink nagy örömére. 

A napsugár pedig csak mosolyog 
ennyi esemény láttán! Pedig még nincs 
vége az évnek. Még nem hangzottak el 
Kormos István sorai:

Hej, óvoda,
óvoda!
Ég veled, te kacsalábon
forgó, ékes palota!
Elhagyjuk sok
fényes termed,
többet nem sétálunk benned,
isten veled, óvoda!
Holnap mi már
nemcsak játszunk,
fogócskázunk,
bújócskázunk:
hív a komoly kötelesség,
hív minket az iskola.
Héjjha,
hujjuj,
micsoda!
Utoljára az az apró,
lompos,
loncsos
és bozontos,
piszén pisze kölyökmackó
brummog búcsúzóul hármat,
csak úgy zeng az óvoda:
– Brumma, brumma,
brumma, hó!
Itt maradni
vóna jó!

A csoportszobák majd 2015. júni-
us 27-én népesülnek be újra kedves 
vendégekkel: a szülőket, nagyszülőket, 
hozzátartozókat, ismerősöket hívjuk 
meg a gyerekek hagyományos évzáró 
ünnepségére. A „nagyok” pedig ragyogó 
szemekkel, bizakodva mondják el még 
számos más műsorszámmal körítve a 
búcsúversikét. Mi pedig kellemes szün-
időt kívánunk mindenkinek, de főleg a 
gyermekeinknek kívánjuk, hogy sok-sok 
tartalmas napot töltsenek szüleikkel, 
nagyszüleikkel együtt!

Pékné Lovas Éva igazgatónő

Mosolyog a napsugár, madár dalol, itt a nyár 
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Az I. világháború 1918 őszén, a köz-
ponti hatalmak és azok szövetségesei 
vereségével ért véget. A vesztesek között 
ott volt az Osztrák-Magyar Monarchia is, 
amely a győztes antanthatalmakkal 1918. 
november 3-án írta alá a fegyverszüneti 
egyezményt az itáliai Padova mellett ta-
lálható Villa Giustiban. A fegyverszünet 
aláírásának idején a Monarchia már a 
széthullás stádiumában volt. Miután ok-
tóber 27-én Andrássy Gyula közös kül-
ügyminiszter különbékét kért az ameri-
kaiaktól, ugyanakkor elismerte a cseh, a 
szlovák és a délszláv népek önállóságra 
való jogát, október 28-án a Csehszlovák 
Nemzeti Bizottság képviselői Prágában 
kimondták az önálló csehszlovák állam 
létrejöttét, amelyhez október 31-én a 
túrócszentmártoni nyilatkozattal a Szlo-
vák Nemzeti Tanács is csatlakozott. Zág-
rábban a horvát és a szlovén képviselők 
jelentették be a kiválást, míg Bécsben a 
német nyelvű képviselők Német Ausztria 
ideiglenes nemzetgyűlésévé nyilvánítot-
ták magukat.

A változás szele természetesen Ma-
gyarországot is megérintette. Az „őszi-
rózsás forradalom” Budapesten Károlyi 
Mihályt, az egy héttel korábban létrejött 

Magyar Nemzeti Tanács elnökét juttatta 
hatalomra. A november 1-jén megalakult 
Károlyi-kormány egy olyan független és 
demokratikus köztársaság létrehozását 
tűzte ki célul, melyben az ország nem 
magyar nyelvű lakosai is államalkotó té-
nyezők lettek volna. Ez azonban illúzió-
nak bizonyult. A nemzetiségi ügyek mi-
niszterének, Jászi Oszkárnak hamarosan 
szembesülnie kellett azzal a ténnyel, hogy 
a románok, a szlovákok és a délszlávok 
immár elkésettnek minősítették a ma-
gyar próbálkozásokat – és az elszakadás 
mellett döntöttek. A Károlyi-kormánynak 
számot kellett vetnie azzal is, hogy min-
denféle antantbarát deklaráció ellenére 
a győztes nagyhatalmak az új Magyaror-
szágot is ellenségként kezelik. 1918 őszén 
az antant beleegyezésével, nemegyszer 
katonai támogatásával, román, délszláv 
és csehszlovák csapatok szállták meg a 
történelmi Magyarország keleti, déli és 
északi részeit. November 25-én a szer-
bek Újvidéken egyoldalúan kimondták 
a dél-magyarországi megyék Szerbiához 
csatolását, az erdélyi románok decem-
ber 1-ei gyulafehérvári gyűlése pedig 
Erdélynek a Román Királysággal történő 
egyesülését. Rövid ideig úgy tűnt, leg-

alább a szlovákokkal sikerül megegyezni. 
Persze nem a Jászi által felajánlott auto-
nóm „Tót Impérium” létrehozásában, de 
legalább egy olyan demarkációs vonal-
ban, amelyik többé-kevésbé követte vol-
na a magyar–szlovák nyelvhatárt. Ám az 
1918. december 6-án kijelölt, ún. Bartha–
Hodža vonal sem válhatott valósággá, 
mert Prága megtiltotta Milan Hodžának 
a további tárgyalásokat. Beneš és köre 
párizsi kapcsolata révén elérte, hogy dec-
ember 23-án az antanthatalmak olyan 
ideiglenes határvonalat húzzanak meg, 
amely majdnem megegyezett a jelenlegi 
magyar–szlovák határral. 

A Károlyi-kormány azt az elvet kép-
viselte, hogy tartózkodni kell minden, az 
antant által nem engedélyezett katonai 
fellépéstől, ugyanakkor egyértelművé 
tette, hogy Magyarország határainak mó-
dosításában egyedül az első világháborút 
lezáró békekonferenciát ismeri el kompe-
tens fórumnak. Ezt a naiv pacifizmust a 
mai napig sokan felróják Károlyinak.

***
A békekonferencia Versailles-ban hi-

vatalosan 1919. január 18-án vette kez-
detét. A tanácskozás érdemi részére a 
veszteseket nem hívták meg, ők csupán 
a nekik szánt békefeltételeket vélemé-
nyezhették a konferencia egy későbbi 
fázisában. A legfőbb szerve az öt győztes 
nagyhatalom, Franciaország, Nagy-Bri-
tannia, az Egyesült Államok, Olaszország 
és Japán állam-, illetve kormányfőiből álló 
Főtanács, illetve a külügyminisztereket is 
magába foglaló Tízek Tanácsa volt. Mivel 
a japánokat az európai ügyek nem nagyon 
érdekelték, a békekonferencia legfonto-
sabb politikusai a francia miniszterelnök, 
Georges Clemenceau, a brit miniszterel-
nök, David Lloyd George, az olasz kor-
mányfő, Vittorio E. Orlando és az ame-
rikai elnök, Thomas W. Wilson voltak 
– ők alkották a Négyek Tanácsát. (Igaz, az 
amerikaiak, látva a békekonferencia sok 
elvtelenségét, 1919 decemberében hazau-
taztak, a továbbiakban csupán megfigye-
lőként vettek részt a békekonferencián) 

95 évvel ezelőtt történt

A körülmények kényszerítő ereje
„… kijelentem azt is, Uraim, hogy olyan mesterséges rendelkezésekkel, mint 

amilyeneket a békeszerződés tartalmaz, Európának ebben az általános béke 
szempontjából oly fontos és sokat szenvedett részében nem lehetséges békés po-
litikai helyzetet teremteni.”

(Apponyi Albert, 1920. január 16.) n A békeszerződés aláírása

n A békekonferencia fő döntnökei: Lloyd George, Orlando, Clemenceau, Wilson
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A középszintű testületek közül fontos 
szerepet játszott a francia André Tardieu 
vezette Területi Bizottság, amelynek fel-
adata a határok kérdésének rendezése 
volt. A magyar határok ügyével két al-
bizottság, a román–jugoszláv és a cseh-
szlovák területi bizottság foglalkozott. A 
legfontosabb kérdések éppen ezekben a 
testületekben dőltek el, ugyanis a felsőbb 
szervek, a Külügyminiszterek Tanácsa, il-
letve a Négyek Tanácsa csaknem minden 
esetben rábólintottak a szakbizottságok-
ban tevékenykedő embereik javaslataira.

Magyar szempontból döntő jelen-
tőségűnek bizonyult 1919 februárja és 
márciusa, ugyanis a békekonferencia ek-
kor vitatta meg a magyar határok prob-
lémáját. Az eseménysor Magyarország 
szomszédjainak meghallgatásával vette 
kezdetét. 1919. február 1-jén Ion Bratianu 
miniszterelnök terjesztette a legfelsőbb 
grémium elé a Román Királyság területi 
követeléseit Magyarországgal szemben. 
A román politikus az antant és Romá-
nia között megkötött 1916. évi bukaresti 
szerződést tekintette kiindulási pontnak. 
Ennek értelmében az új magyar–román 
határ Algyőtől Titelig a Tisza folyását 
követte volna. Így Romániához tartozott 
volna például Békéscsaba és Orosháza is. 
Bratianu a siker érdekében simán meg-
hamisította az 1910. évi magyarországi 
népszámlálás Erdélyre és a további elcsa-
tolni kívánt keleti területekre vonatkozó 
adatait. A magyar statisztikák 1,6 millió 
magyar anyanyelvű lakost mutattak ki. A 
román miniszterelnök szerint valójában 
csupán 687 ezer magyar élt a Romániá-
hoz csatolni óhajtott területen. A nagy 
különbség abból adódott, hogy Bratianu 
a mintegy félmillió székelyt nem magyar-
ként, hanem külön etnikumként kezelte. 
Amikor 1920-ban a ténylegesen Románi-
ához került egykori magyarországi terü-
leten népszámlálást tartottak, 1,3 millió 
ember vallotta magát magyarnak, ám 
1919–1920-ban kb. 200 ezer magyar me-
nekült át az elcsatolt területről a „mara-
dék” Magyarországra. Ha ezt figyelembe 
vesszük, nagyjából megkapjuk az 1910. 
évi népszámlálás magyarokra vonatkozó 
adatát.

Ugyancsak rendkívül túlzó igé-
nyekkel lépett a Tízek Tanácsa elé négy 
nappal később a csehszlovák kormány 
képviseletében Karel Kramář minisz-
terelnök és Edvard Beneš külügymi-
niszter. A  csehszlovák verzió szerint 
a  Magyarországtól igényelt területen 
mindössze 650 ezer magyar élt (az 1910-
es magyarországi népszámlálás szerint 
884 ezer). A békekonferencián miniszter-
elnökével szemben fokozatosan előtérbe 
kerülő Beneš azt is állította, hogy az új 

határok megvonása után Magyarorszá-
gon 450 ezer szlovák marad (a valóság-
ban maximum 140–150 ezerről lehetett 
szó). Ami a  területi követeléseket illeti, 
a  csehszlovák küldöttség igényt formált 
a  Pozsony–Vác–Miskolc–Ung vonaltól 
északra fekvő területre, továbbá a  rész-
ben osztrák, részben magyar területen 
áthúzódó szláv korridorra, amely össze-
kötötte volna Csehszlovákiát és a délszláv 
államot. A  külügyminiszter bejelentet-
te, hogy a ruszinok nem kívánnak többé 
magyar fennhatóság alá tartozni, hanem 
önálló államként vagy autonóm terület-
ként Csehszlovákiával akarnak föderációt 
alkotni.

A délszlávok területi követeléseit két 
szerb, Nikola Pašić és Milenko Vesnić, 
valamint egy horvát politikus, Ante 
Trumbić terjesztette elő. A jugoszláv el-
képzelés szerint például olyan települések 
kerültek volna a délszláv államhoz, mint 
Siklós, Villány, Harkány, Darány, Babó-
csa.

Az antanthatalmak szövetségeseinek 
meghallgatása után a területi albizottsá-
gok hozzáláttak a munkához. A magyar 
közvélemény jelentős részében ma is él 
az a téves nézet, hogy az antant a szövet-
ségeseinek minden kívánságát kielégí-
tette – már ami a magyarokkal szemben 
támasztott területi igényeiket illeti. Ez 
azonban nem helytálló vélekedés. A ma-
gyar–román határral kapcsolatban pél-
dául minden delegáció egyetértett ab-
ban, hogy a román területi követeléseket 
nem lehet maradéktalanul teljesíteni. A 
románok követeléseiben központi szere-
pet játszottak a vasútvonalak. Az ameri-
kaiak kivételével valamennyi küldöttség 
szorgalmazta, hogy a románok kapják 
meg a Szatmárnémeti–Nagykároly–
Nagyvárad–Arad vasútvonalat, ellenben 
senki nem támogatta azt a követelést, 

hogy Romániáé legyen a békéscsabai vas-
úti csomópont, valamint a Nagykároly–
Mátészalka–Vásárosnamény–Csap vonal 
is. A vitás kérdésekről végül március 2-án 
egyeztek meg a delegációk.

A jugoszláv–magyar határ kérdését 
március 18-án zárták le. A fent említett 
települések Magyarországnál maradtak, 
akárcsak a Vendvidék, ellenben Muraköz 
Jugoszláviához került.

Sok problémát hordozott magában a 
magyar–csehszlovák határ kialakításának 
kérdése. Ezzel kapcsolatban az albizott-
ság február 27-én kezdte el a tárgyaláso-
kat. A legtöbbet vitatott kérdések a Csal-
lóköz és Kárpátalja hovatartozása, illetve 
a Jugoszláviát Csehszlovákiával összekö-
tő szláv korridor létrehozásának ötlete 
voltak. A csehszlovák területi bizottság 
március 8-án készült el az álláspontjával. 
A Csallóközt és Kárpátalját Csehszlováki-
ának ítélte (annak ellenére, hogy a Csal-
lóköz Magyarországtól való elszakítását 
sokáig csak a testület francia delegáltjai 
támogatták), míg a szláv folyosó létreho-
zásának gondolatát elvetette a szakbizott-
ság. A Külügyminiszterek Tanácsa 1919. 
május 8-án, a Legfelsőbb Tanács május 
12-én hagyta jóvá változtatás nélkül a te-
rületi bizottságok javaslatait. 

Ezzel Magyarország új határai nagy-
vonalakban kialakultak. Ám csak nagy-
vonalakban, mert június 2-án, amikor 
az osztrák békeszerződés tárgyalására 
került sor, Karl Renner kancellár területi 
igényeket fogalmazott meg Magyaror-
szággal szemben a Nyugat-Dunántúlon. 
S a békekonferencia döntnökei – legalább 
részben – teljesítették az osztrák követe-
léseket. Ausztriának ítéltek egy 4312 km2 
kiterjedésű, ma Burgenlandnak nevezett 
területet 351 ezer lakossal. A terület 71%-
a volt német, 13%-a magyar anyanyelvű. 

n A magyar békedelegáció. Előtérben gróf Apponyi Albert
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A konferencia döntését egyedül az olasz 
küldöttség kifogásolta. Nagyjából ezzel 
egy időben módosult a magyar–jugo-
szláv határ is. A békekonferencia májusi 
döntésével elégedetlen Pašić újabb te-
rületi igényt nyújtott be a délszláv állam 
nevében. A  szerb miniszterelnök a  Mu-
ramelléket, a  baranyai háromszöget, va-
lamint Baját és környékét követelte. Kez-
deményezése részben eredménnyel járt: 
a  konferencia a  délszláv államnak ítélte 
a  Muramelléket és a  Drávaközt, a  bara-
nyai háromszög és Baja környéke viszont 
Magyarországnál maradt. A  csehszlovák 
állam is gyarapodott 1919 nyarán. A Leg-
felsőbb Tanács Csehszlovákiának adta 
Ipolyságot, valamint egy Pozsonytól délre 
eső kisebb területet. Elmondható tehát, 
hogy Magyarország új határai 1919. július 
11-én jöttek létre. 

Összegzésként elmondható: ha a dönt-
nökök nem is teljesítették minden esetben 
újdonsült szövetségeseik valamennyi 
kívánságát, a  vitás kérdések döntő 
többségében azok javára hoztak kedvező 
verdiktet a magyarokkal szemben. 

***
Magyarország kormánya csak 1919 

decemberében kapott meghívást a béke-
konferenciára, hogy megismerkedhessen 
az ország számára kidolgozott békefelté-
telekkel. A kései meghívás oka elsősorban 
az országban kialakult zűrzavaros politi-
kai helyzet volt. 1919-ben több hatalmi 
berendezkedés váltotta egymást: Károlyi 
Mihály polgári demokratikus rendszere, 
a  bolsevik Magyarországi Tanácsköztár-
saság, rövid életű átmeneti kormányok, 
majd végül Huszár Károly „koncentrációs 
kormánya“, amelyben a  keresztényszoci-

alisták képezték a  többséget. A  Tanács-
köztársaság bukását követően az ország 
a román hadsereg megszállása alá került, 
amely módszeresen kifosztotta a  fővá-
rost, s csupán az antant többszöri felszó-
lítására húzódott vissza a  Tisza mögé. 
A  románok kivonulását követően, 1919 
novemberében Horthy Miklós Nem-
zeti Hadserege vonult be a  fővárosba. 
A  budapesti antantmisszió vezetője, Sir 
George Clerk szerint csak az ellenforra-
dalmi  Nemzeti Hadsereg és a  november 
24-én megalakult koalíciós kormány 
együttműködése teremtette meg annak 
lehetőségét, hogy Magyarország végre 
aláírhassa a  békeszerződést. Ilyen 
értelemben tájékoztatta a Főtanácsot.

***
A magyar békedelegáció gróf Apponyi 

Albert vezetésével 1920. január 7-én érke-
zett meg rendeltetési helyére, Neuillybe. 
A békefeltételeket tartalmazó jegyzéket a 
küldöttség tíz nappal később kapta meg. 
Ugyanekkor a magyar küldöttség nevé-
ben Csáki István gróf átadta a békekonfe-
rencia titkárságának a magyar álláspontot 
tartalmazó előzetes jegyzékeket, összesen 
húsz dokumentumot, amelyekhez szá-
mos mellékletet csatoltak. Január 16-án 
a magyar békedelegáció elnöke lehető-
séget kapott arra, hogy a Főtanács előtt 
szóban is kifejtse a magyar álláspontot a 
békeszerződés tervezetével kapcsolatban. 
Apponyi híres „védőbeszédére” a francia 
Külügyminisztérium épületében került 
sor. A szakaszonként franciául, illetve an-
golul előadott szónoklat lényege az volt, 
hogy Magyarország területi egységének 
megbontása óriási hiba lenne. Ennek 
alátámasztására Apponyi történelmi, 

n A trianoni béke következményei

földrajzi, nyelvi-etnikai, gazdasági és kul-
turális érveket egyaránt felsorakoztatott. 
Hangsúlyozta ugyanakkor azt is, hogy a 
békeszerződés tervezetében szereplő ha-
tárokhoz való ragaszkodás esetén országa 
népszavazást kér. 

Ám sem a beszéd, sem a különböző 
előzetes és válaszjegyzékek nem 
hoztak érdemi változást az események 
menetében. Igaz, Lloyd George angol 
miniszterelnök Francesco Nitti olasz 
kormányfő támogatásával elérte, hogy 
még egyszer megnyissák a magyar határok 
kérdését. Erre a külügyminiszterek és 
nagykövetek tanácsában 1920. március 
8-án került sor. Hosszú vita után azonban 
megerősítették az eredeti tervezetet. Lord 
Curzon angol miniszterelnök javaslatá-
ra egy kísérőlevelet csatoltak a békeok-
mányhoz, amelyet aláírójáról, a béke-
konferencia akkori elnökéről, Alexandré 
Millerand-ról „Millerand-levél”-nek 
neveznek. Ebben megpendítették azt a 
lehetőséget, hogy „… ha majd a Határ-
bizottságok megkezdték munkájukat, ha 
úgy vélik, hogy a szerződés intézkedései 
(…) valahol igazságtalanok (…) módjuk-
ban lesz erről jelentést tenni a Nemzetek 
Szövetsége Tanácsának.” 

A békeokmányok végleges 
szövegének átvétele után, május 19-én a 
békedelegáció lemondott. Annak ellenére, 
hogy a békeszerződés intézkedéseit 
igazságtalannak ítélte, kijelentette: a 
békét meg kell kötni, mert Magyarország 
nem rendelkezik olyan diplomáciai, kato-
nai és gazdasági háttérrel, hogy az aláírást 
megtagadhassa.

Az utolsó fontos kérdés az volt, kik 
legyenek azok, akik az aláírás hálátlan 
feladatát végrehajtják. A békekonferencia 
ragaszkodott ahhoz, hogy az aláíróknak 
az időközben hatalomra került Simonyi-
Semadam-kormány tagjai közül kell ki-
kerülniük. Hosszas egyeztetést követően 
végül Benárd Ágoston munkaügyi és nép-
jóléti minisztert, valamint Drasche-Lázár 
Alfréd rendkívüli követet, meghatalma-
zott minisztert jelölték ki a hálátlan fel-
adatra. 1920. június 4-én délután fél ötkor 
magyar részről ők látták el kézjegyükkel a 
Grand Trianon palotában azt a békeszer-
ződést, amelyik megfosztotta Magyar-
országot területe és lakossága több mint 
kétharmadától, melynek következtében 
mintegy 3,2 millió magyar kisebbségi sor-
ba került – és amely máig ható traumák 
egész sorát hagyta a közép-kelet-európai 
térségre.

Pelle István
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Pályám története
Egy nyugalmazott pedagógus 

visszaemlékezései

Az 1950-es év válaszutat jelentett számomra. Ekkor kellett 
eldöntenem, hogyan fogom rendezni a további életem, mit is 
fogok csinálni, hol szeretném értékesíteni elnyert tudomáso-
mat.

Az érettségi előtt pszichotechnikai vizsgát tettünk, ami a 
pályaválasztásunk alapját képezte. Kitűnően vizsgáztam, meg-
jegyzéssel: „Bármely egyetemi szakra jelentkezhetnek.”

Serdülő koromban több betegségen átestem, úgy döntöttem 
hát, hogy az orvosi pályát választom. Tanáraim tudatában vol-
tak annak, hogy mint diák tagja vagyok a Csemadoknak, szá-
mításomat áthúzták, és javaslatukban a mezőgazdaságot aján-
lották, az orvosi pályát pedig elvetették. Ezért elhatároztam: ha 
már nem lehetek az emberi test orvosa, legyek a gyermeki lélek 
nevelője és ápolója. Az újságban olvastam, hogy magyar taní-
tókat keresnek, ezért beadtam a kérvényemet az iskolaügyhöz, 
hogy szeretnék tanítani. Rövidesen megkaptam a kérvényemre 
a választ: kineveztek igazgatónak a Lucskai Nem Teljes Magyar 
Tanítási Nyelvű Középiskolába.1 A meglepetésből feleszmélve 
döbbentem rá, milyen terhet vállalok magamra ezzel a kineve-
zéssel. Vállaltam.

1  „A Csehszlovák Köztársaság Alkotmányozó Nemzetgyűlése 1948. április 21-én 
fogadta el az egységes iskolarendszerre vonatkozó alaptörvényt. E törvény ki-
mondta minden iskolatípus államosítását. A nevelés célját pedig úgy határozta 
meg, hogy „család-, nemzet-, szlávság- és emberiségközpontú legyen”. E tör-
vény rendelkezése értelmében a gyerekek állami nevelése hároméves kortól az 
óvodában kezdődött meg. A 6–11 éves korú gyermekek számára létrehozták 
az ötosztályos nemzeti iskolákat, a 11–15 éves korúaknak a négyosztályos kö-
zépiskolát (kezdetben polgári iskola néven emlegették), a 15 évnél idősebbek 
számára pedig harmadfokú iskolákat hívtak létre: a 3 éves alap-szakközépis-
kolát, a 2–3 éves szakiskolákat, a 4 éves felnőtt szakközépiskolákat és a 4 éves 
gimnáziumot.” In: Csicsay Alajos: Iskolatörténet. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 
2002. http://mek.niif.hu/01800/01870/01870.pdf (Szerk.)

65 év
– a (cseh)szlovákiai magyar iskolák emlékei

65 éve, 1950-ben indultak újra a 2. világháború után a szlovákiai magyar iskolák. Az 1945 után megalakult Csehszlovákiá-
ban a felvidéki magyaroknak nemhogy iskolái nem voltak, de állampolgárságuk és joguk sem. Akkor mégis az mondhatta magát 
szerencsésnek, aki jogfosztottan bár, de legalább itthon maradt, és nem deportálták Csehországba, a Szudétavidékre, illetve nem 
telepítették át erőszakkal Magyarországra. Ilyen körülmények között szó sem lehetett a háború előtti iskolák megnyitásáról. A gye-
rekek titokban tanultak magyarul (ha éppen a faluban maradt az iskola egykori tanítónője), de inkább csak az anyák, nagymamák 
tanították magyar betűvetésre a szlovák iskolába kényszerített gyermekeket.

1948. október 25-én fogadták el azt a törvényt, mely rendezte a csehszlovákiai magyarok jogait. Csak ezután kezdődhetett a 
magyar iskolák újjászervezése, mely 1950-re teljesedett ki. A legtöbb magyar iskola ekkor nyitotta meg ismét kapuit, azért innen 
számítjuk a (cseh)szlovákiai magyar iskolák újraindítását. A magyar iskolák újraszervezésére az egykori szereplők (tanítók, taná-
rok, szülők, diákok) visszaemlékezéseivel szeretnénk emlékezni. A megélt, személyes emlékek nemcsak iskolatörténeti szempontból 
fontosak, de jelenős korrajzot is tárnak elénk. Ennek jegyében közöljük az alábbi írást is, változatlanul, úgy, ahogy a szerző még az 
iskolák újraindításának 50. évfordulójára írta meg. Várjuk a további emlékező írásokat! 

(A szerkesztőség)

1950. szept. 19-én jelentkeztem a festői, Huszita templom 
romjai alatt húzódó falucska elöljáróinál Lucskán. A fogadta-
tás meleg volt, azonban Szabó Sándor, a HNB (Helyi Nemzeti 
Bizottság) elnöke és Dolný József titkár tudtomra adták, hogy 
ott ilyen iskola nem létezik, csak szlovák tannyelvű. Nem na-
gyon örültem ennek a döntésnek, és körülnézünk, hogy azt az 
egy osztályt – a jelentkezők száma szerint a magyar iskolába 16 
tanuló volt beíratva, a szlovákba pedig 34 – hová fogjuk elhe-
lyezni.

Minden lehetőség megtekintése után úgy döntöttünk, hogy 
a déli iskolában nyitom meg az új iskolát; abban a helyiségben, 
ahol a szlovák tanítók voltak elszállásolva. Miután a kollégák 
elköltöztek, hozzáfogtam a tanterem berendezéséhez. Után-
járásokkal sikerül szereznem siralmas állapotú berendezést 
Dernő, Kovácsi és Barka iskoláiból, de ennek is örültem. Sze-
rencsémre viszont Szecsányi Károly és Herényi László kollégák 
személyében nagyon jó segítőtársakra találtam, akik mindenben 
segítségemre voltak.

Az 1950/51-es tanévet 1950. szeptember 25-én végre 16 ta-
nulóval, két évfolyammal indítottuk, s egy osztályban elkezd-
hettem a tanítást.

A kezdet nagyon nehéz volt, nem volt semmink: mindent 
be kellett szerezni, de tanítani is kellett. Pedagógiai szakképesí-
téssel nem rendelkeztem, azonban úgy gondoltam, megpróbá-
lom alkalmazni azokat a módszereket, amelyeket a Premont-
rei Gimnázium tanárai alkalmaztak oktatásukban, remélve, 
az eredmények majd jelentkeznek. Igyekezetem sikerrel járt, 
tanulóim, akik bizony igen gyengék voltak, napról napra szebb-
nél szebb eredményeket értek el. Tankönyveink nem voltak, 
minden eszközt bevetettem, hogy a  tananyagot tanulóimnak 
megtanítsam. Nagy segítségemre voltak a  volt gimnáziumi 
tankönyvek.

A buktatókról nem akarok említést tenni, volt belőle elég, 
azonban egy esetet megemlítek. A félévi osztályzás után tudá-
somra jutott, hogy egy ottani magyar nemzetiségű lakos (Sz-
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né) aláírási akciót szervez a  magyar iskola ellen. Megtettem 
a megfelelő lépéseket, melynek eredménye az lett, hogy meg-
szűnt a szlovák középiskola Lucskán, és az 1951/1952-es isko-
lai évet két osztály három évfolyamával kezdhettem, Kulcsár 
Lívia és Ledvinszky László segítségével. Később Kulcsár Líviát 
elhelyezték, és helyette Levendovszky Katalin magyar, történe-
lem és kézimunka szakos tanítónőt kaptam. (Pályakezdésekor 
Katinka magán tanítónőként működött Budapesten.) Ennek 
nagyon örültem, mert megfelelő tantárgyfelosztással, teljes 
erőbedobással végezhettük munkánkat. Az iskolai évet hur-
colkodással kezdtük, a Rozsnyói Gimnázium igazgatója segí-
tő kezet nyújtott, és annyi padot, táblát és más bútort juttatott 
számunkra, hogy megszépültünk. A déli iskola teljesen a miénk 
lett; az elemi iskola az északi iskolába hurcolkodott, ahol az 
óvoda is működött.

A község kultúrszínvonala igen alacsony szinten mozgott, 
ezért igyekezetünkkel azon fáradoztunk, hogy a lakosok kul-
turális műveltségét fejlesszük. Előadásokat tartottunk, minden 
ünnepélyt gazdag kultúrműsorral tarkítottunk. Színelőadáso-
kat szerveztünk nemcsak a tanulóinkkal, de a falu fiataljaival 
is. Megalakítottuk az ifjúsági szervezetet és a Csemadokot, és 
igyekeztünk beférkőzni a lakosok bizalmába. Fáradságunk nem 
is volt hiába. 1951-ben tanulóimmal részt vettem egy járási 
testnevelési versenyen, ahol első helyezést értünk el, amiért az 
Iskolaügyi Minisztérium egy széles skálájú testnevelési segéd-
eszköz-csomaggal (10 pár sí, labdák, mászókötél stb.) jutalma-
zott. Ahol csak tehettem, mindenütt a pénzt kajtattam. A Kerü-
leti Nemzeti Bizottságon (oda tartoztunk) Ragan elvtárs, amint 
meglátott, azzal fogadott: „Nincs pénz, tűnj el!”. Maradtam, és 
célomat mindig elértem. Iskolai segédeszközökből olyan szer-
tárral rendelkeztem, hogy bizonyos segédeszközöket Rozsnyó-
ra is kölcsönöztem.

Az 1952/1953-as iskolai évet 3 osztály négy évfolyamával 
kezdtük. Ebben az iskolai évben elrendelték, hogy a harmadi-
kosok is végeznek, és kikerülnek a középiskolából, és a negyedi-
kesekkel együtt bizottság előtt záróvizsgát tesznek. A bizottság 
tagjait a tanítók, egy szülő és a HNB egy tagja képezte. Így a 
tanulók tanúbizonyságot tettek, először a nyilvánosság előtt, 
hogy a tudásuk miatt nem kell a tanítóknak szégyenkezniük. 
Tanulóinkból kiváló mesterek, szakmunkások és érettségizett 
emberek lettek. Mint utólag megtudtam, az egyik tanulómból 
a VSŽ ( Keletszlovákiai Vasművek) egyik részlegének főmérnö-
ke lett. Egy másik tanulóm a ZDROJ üzlethálózat itteni vegyes 
áru részlegének főnöknői posztját töltötte be.

1953. szeptember 1-jével iskolámat áthelyezték Dernőre. 
Tekintettel arra, hogy besoroztak katonának, az iskolai igazga-
tói posztját Bakos Béla töltötte be. Iskolám segédeszközökkel 
való ellátottsága olyan szinten volt, hogy teljes mértékben meg-
felelt a teljes szervezettségű iskola követelményeinek. Október 
végéig (míg be nem rukkoltam) Dernőn tanítottam, egyben 
konyhafőnöki tisztséget is betöltöttem, majd két évre eltávoz-
tam a katedrától. De nem a tanítástól, hiszen a katonaságnál 
a századunkban sok esetben én tanítottam a tiszturak helyett, 
főleg a matematikát.

A festői szépségű Csermosnya völgyre csak jóval tudok 
visszaemlékezni, habár igen sok viszontagságot kellett leküzde-
nem. Azonban tudatában voltam annak, hogy mit miért és kiért 
cselekszem. Ez vezette minden lépésemet. Lucskán tanítottam, 
a kultúra terén sokoldalú munkát végeztem, idehaza Rozsnyón 

pedig a Csemadokban működtem. Voltam titkár, vezetőségi 
tag, színész, kulisszatologató, a városi hangos híradón keresz-
tül az ún. Csemadok félórák szerkesztője. Közreműködtem 
színdarabok rendezésében, táncok betanításában Lucskán kívül 
Dernőn, Krasznahorkán, Pelsőcön, Tornalján. A Szocialista 
Akadémia (a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatot felváltó 
intézményrendszer) rendezésében tudományos előadásokat 
tartottam Lucskán, Barkán, Csucsomban, Szalócon, Almáson, 
Rozsnyón, Rozsnyóbányán, Nadabulán stb.

Egy fontos momentumot szeretnék megemlíteni a Csema-
dok életéből. A Csemadok roma tagjai azzal a kéréssel fordul-
tak a vezetőséghez, hogy ők szeretnének betanulni egy színda-
rabot. Választásuk a ”Cigány” című darabra esett. Édesanyám 
tanította be a darabot, amit nagy sikerrel előadtak; ez volt vá-
rosunkban az első roma színdarab. A premier után Misovszky 
Dezső és az én felelősségemre – az engedélyt csak úgy kaptuk 
meg – bált rendeztünk. (Ez volt az első roma bál Rozsnyón.) A 
bál zökkenőmentesen zajlott le, éjjel 3 órakor végződött. A Cse-
madok által rendezett színdarabokkal az egész járást bejártuk, 
a járásunkon kívül Kassán, Mecenzéfen, Losoncon, Tornalján 
stb. is szerepeltünk. A „Filmcsillag’’ operettet 42-szer adtuk elő.

1955-ben leszereltem. Hazatérve jelentkeztem az iskola-
ügyön, ahol közölték velem, hogy Rozsnyón fogok tanítani, 
a magyar iskolában. Újra a katedrára állhattam, és ebben az is-
kolában maradtam egészen nyugdíjba vonulásomig. Összesen 
35 évet tanítottam itt, amiből 24 évet igazgatóhelyettesként 
tevékenykedtem.

Városunkban eleinte tanítóhiány volt, ezért kénytelenek 
voltunk a  többi magyar iskolát kisegíteni. Ennek megfelelően 
externistaként tanítottam a bányaiskolában geológiát, az egész-
ségügyin fizikát, a mezőgazdasági iskolában gépészetet.

A 24 éves igazgatóhelyettesi éveim alatt az igazgatói szék-
ben Bocsárszky Pál, György Béla és Tóth Sándor váltották 
egymást. Borcsárszky komoly igazgató volt; mindig tudta, mit 
miért tesz, és a munkája után kinek milyen jutalmat ad. A po-
litikai, társadalmi és pénzügyi dolgokat maga intézte, hiszen 
a tanács tagja volt; a többi, főleg a gyakorlati kivitelezés az én 
vállamon volt. György Béla az előző igazgató ellentéte volt – 
és volt egy rossz szokása, ebből kifolyólag az iskola vezetésével 
kapcsolatos feladatok teljesen rám nehezedtek. Egy szerencsém 
volt: hogy Kissné, a titkárnőnk mindenben segítségemre volt, 
és szívén viselte az iskola sorsát. A  másik helyettes nem sok 
vizet zavart az iskola életében; később át is helyezték a Kisegítő 
Iskolába, ezzel teljesen egyedül maradtam. Az lassan már ter-
mészetes volt, hogy az igazgatói gyűlések után, ha a feladato-
kat időben és pontosan akartuk teljesíteni, más iskolához kellet 
fordulnunk segítségért, mert igazgatóm nagyon ritkán tudott 
beszámolni azokról. Ami a tantestületet illeti, egyesekre lehe-
tett támaszkodni, de másokat állandóan ellenőrizni kellett. Sok 
esetben a fegyelmitől sem riadtam vissza. Ez persze nem jelenti 
azt, hogy elhanyagolták volna a munkájukat, hiszek akkor nem 
érhettünk volna el olyan eredményeket, amiket elértünk.

Tóth Sándor igazgatóval mindössze egy évet dolgoztam, 
mert aztán nyugdíjba vonultam. Amíg együtt dolgoztunk, dol-
gos, következetes és sokoldalú igazgatónak bizonyult. Igyekez-
tem őt mindenbe bevezetni úgy, hogy aztán maga is tudjon egy 
ilyen nagy iskolát vezetni. Javaslatomra Bareán Lászlóné lett 
az igazgatóhelyettes; tudtam, az ő személye biztosíték, hogy az 
iskola jól fog működni. További munkájukról nem tudok nyi-
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latkozni. Bár kapcsolatom az iskolával nem szakítottam meg, 
mégsem figyelhettem meg annyira a dolgok menetét. Az iskolát 
még mindig a sajátomként kezelem, éppen ezért Szendi Klára 
igazgatása alatt 60 darab ifjúsági és más regényt ajándékoztam 
az iskolának – amit még egy köszönő levél erejéig sem nyugtáz-
tak. Nem igényeltem, de jólesett volna.

Az iskola kettészakadása számomra is nagy megrázkódta-
tást jelentett. A legfontosabb azonban az, hogy a két iskola ne 
tekintse a másikat ellenségnek.

E rövid kitérő után visszatérek az iskola életéhez, szeretnék 
mindent megfelelő színben feltüntetni. A hatvanas években be-
vezetik a műhelymunkát mint kötelező tantárgyat. Tekintettel 
arra, hogy ezt én tanítottam, a régi iskola (Zárda) pincéjében 
kialakítottam egy műhelyt, ahol úgy dolgoztunk, hogy erre a 
tantárgyra anyagi támogatást nem kaptunk. Hivatalos úton 
Pozsonyban jártam, így elmentem az Iskolaügyi Minisztéri-
umba, hogy adjanak magyarázatot, miként képzelik ennek a 
tantárgynak a tanítását. Utasításuk így hangzott: „Szerezzünk 
patronátus üzemet, akik majd biztosítják az anyagi ellátást.” 
Minisztérium utasításán felbuzdulva meglátogattam a Vas-
ércbánya (ŽB – Železorudné bane) igazgatóságán lévő volt 
iskolatársaimat; magyarázatomat megértették, és egy kisebb 
teherautónyi hulladékanyagot kaptunk, amivel aztán elkezd-
hettünk dolgozni. Később a dobsinai papucsgyárból is kaptunk 
egy luxusautóra való anyagot, amit Szendy kolléganővel hoztuk 
az iskolába. Csehszlovákiában az 1950-es években bevezették 
az ifjúsági alkotóversenyt, amit rendszeresen év végén rende-
zett kiállításokon értékeltek ki. A versenyen mi is részt vettünk 
több készítménnyel, amelyeket a modellező körben készítettek 
a tanulók az én vezetésem alatt. Az egyik évben a versenyen 
a Hermély testvérek által készített elevátormodell nyerte el az 
első helyezést, így Kassán a kerületi kiállításon ez képviselte 
iskolánkat. (Itt helyezés nem volt, csak dicsérő oklevelet kap-
tunk.) Ezeken a járási versenyeken még Varga kolléga idejében 
is részt vettünk. Később az értékeléstől visszaléptek.

Attól kezdve, hogy elindították a járási fizikai olimpiát, az 
iskolánk minden alkalommal a járás első öt, illetve tíz között 
volt. A kerületi olimpián két esetben második, illetve harmadik 
helyet értünk el. Természetesen sok munkám előzte meg, hogy 
tanulóink reprezentálhatták iskolánkat. Én minden évben az 
értékelő bizottság tagja voltam. Iskolánk tanulói ezen kívül a 
további olimpiászokon is részt vettek. Felkészítő tanárok:

 – matematika: Kecsey, Barreáné, Gyöngyösné;
 – kémiai: Barreáné, Simon;
 – biológia: Zabari, Majercsíkné.

Az eredményekkel mindig elégedettek voltunk, egy esetben 
biológiából is eljutottunk a kerületi versenyre. . Amilyen ver-
senyt csak elindítottak a járásban, iskolánk mindegyiken részt 
vett. Itt nem fogom ismertetni az irodalmi és nyelvi versenye-
ket, mert azok kimerítően szerepelnek az iskola emlékkönyvé-
ben. A járási versenyek közül elsőként az évente megrendezett 
„Takarékossági rajzversenyt” említeném, itt Szernai kolléganő 
irányításával minden évben az elsők között végeztünk. Két 
esetben iskolánkban az értékes nyeremények sorsolását is 
megszervezték.

További versenyek, amelyeknek résztvevői vagy szerve-
zői voltunk (zárójelben a  felkészítő, illetve szervező pedagó-
gusok): elsősegély-nyújtási verseny (Gyöngyösné, Kecseiné), 

herbarisztikai verseny (Zabari, Majercsíkné – Zabari országos 
versenyre is eljutott), ikebana (Majercsíikné, Strausz), gyógy-
növénygyűjtés (Zabari Ledvinszky, Dobránszky, Kristóf ) hul-
ladékpapír-gyűjtés (Varga, Gyöngyösné és az osztályfőnökök), 
vasgyűjtés (Varga és az osztályfőnökök) A gyűjtésből befolyt 
pénzt kirándulásra, könyvjutalmakra stb.

A zárdai iskola osztályaiban nem volt bevezetve a víz, ezért 
a Járási Közegészségügyi Hivatal (OHES) elrendelte annak be-
vezetését minden osztályba. Megtörtént. Ezzel párhuzamosan 
kiépítettem egy modern fizikai szaktantermet; miután meg-
kaptuk a megfelelő padokat, a szaktanterem minden padjába 
bevezettettem a vizet és az elektromos hálózatot, központi 
kapcsolási rendszerrel. Az oktató filmeket a szomszédos fizikai 
szertárból vetítettem. Ezzel egy időben a kémiai szaktantermet 
is kialakítottam. Később megvalósítottuk a nyelvi laboratóriu-
mot, először hordozható formában, később beépített, egymás-
tól elkülönített alakzatban. A szaktanárok az említett szak-
tantermeket teljes mértékben kihasználták. Azonban a nyelvi 
szaktanteremmel bizonyos nehézségek adódtak, mert nem volt 
központilag kidolgozott program kidolgozva, így a tanárok ma-
guk hoztak létre programokat.

A következő átépítés az aulával folytatódott. Megfigyel-
tem, hogy a bolthajtásos mennyezet teljes hosszában megre-
pedt, mert a fölösleges padokat ott tároltuk. Szakemberekkel 
megvizsgáltattuk a mennyezetet, megállapításuk az volt, hogy 
a mennyezet boltíve deszkából készült, ezért nem bírta a terhe-
lést, az átépítés biztonsági okokból szükséges. A pénz bebizto-
sítása után ez is megtörtént, az átépítés 60 000 koronát (Kčs-t) 
emésztett fel. A padlózatot is megvizsgáltattuk, az biztonságos-
nak bizonyult, így az átépítése elmaradt.

Következő lépésünk a tornaterem padlózatának és oldal-
borítójának felújítása volt. Ha jól emlékszem, 40 000 koronába 
került. Az építkezéssel természetesen nem végeztünk, az egyik 
nyári szünet alatt az új épület 6 osztályában kicseréltük a pad-
lózatot vasbetonra, 140 000 koronás költségvetéssel.

A pincében a műhely helyére zuhanyozókat építettünk, a 
műhely az egyik udvari osztályba lett áthelyezve. Innen a mű-
hely egy másik, nagyobb udvari osztályba került, majd amikor 
megkaptuk a szomszédos lakóházat, ott alakítottunk ki egy 
műhelykomplexumot négy helyiségben (elektro-, vas-, fa- és 
kovácsműhelyt). Ez a műhelyrendszer egyedi volt a járásban.

Aki úgy gondolná, hogy az építkezés ezzel befejeződött, na-
gyon téved. Egy alkalommal órám volt az udvari zeneteremben, 
ami a műhely fölött volt, és megfigyeltem, hogy a padlózat a 
közepe táján meghajlott. Azonnal elrendeltem a padok áthelye-
zését a terem szélére, és megtiltottam, hogy a tanulók a terem 
közepén járkáljanak. Az óra után azonnal intézkedtem. Más-
nap a munkások alátámasztották a helyiséget, a nyári szünet 
alatt lebontották a padlózatot, és újra cserélték. Ha az egyik 
munkás a bontás alatt nem kapja el a társát, az a mennyezettel 
együtt, lezuhant volna.

A rozsnyói nagyokosok között volt egy, akinek szemet szúr-
tak a bejárat két oldala fölött lévő szobrocskák. Erre a felső ha-
tóságoktól parancsot kaptunk azok megsemmisítésére. Meg-
kértem a munkásokat, hogy a munkát úgy végezzék el, hogy a 
szobroknak ne essék baja. Ügyesen lebontották, majd elhelyez-
tettem a szobrokat az első pince egyik polcára, és letakartam. 
Amikor az épületből elhurcolkodtunk, és az épületet új iskola 
foglalta el, Grieger igazgató úrnak elmondtam a történteket a 
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szobrokkal, ha netán valamikor szüksége lenne rájuk, tudják, 
hol kell azokat keresni. Így nem értem, hogyan történhetett 
meg az, hogy később „csak véletlenül” találták meg azokat, és 
sikerült visszahelyezni az eredeti helyükre.

A régi iskolánkban négy esetben volt tűz. Először a padló 
gyulladt ki a helyettesi irodában lévő kályha alatt, mert nem 
helyezték azt beton alapra. Még szerencse, hogy a tűz délelőtt 
ütött ki, és ott voltunk. Természetesen kihívtuk a tűzoltókat, 
akik eloltották a tüzet. Egy esetben begyulladt a pincében té-
lire bekészített szén; a tüzet likvidálták, miután a szenet ki-
hordták az udvarra. A harmadik esetben több mint valószínű, 
hogy a gyerekek gyújtották fel a szomszéd épület pincéjében 
összegyűjtött papirost – a tüzet eloltottuk. Az utolsó estben 
reggel négy órakor a takarítónők telefonon jelentették nekem, 
hogy ég az aula. Azonnal riasztottam a tűzoltókat; mire beér-
tem az iskolába, a tüzet likvidálták, csak a jegyzőkönyvet kellett 
aláírni. A tűz oka a kéménybe beépített gerenda gyulladása volt.

Kanala igazgatónő működése alatt úgy határoztuk, hogy az 
idősebb mezőgazdasági munkások számára nyitunk egy esti 
iskolát, ugyanis a fizetésük megkövetelte a szakképesítés el-
nyerését. A gondolatot tett követte, kérvényeztük a megfelelő 
hatóságoknál egy osztály nyitását. Megértették a dolog fontos-
ságát, és engedélyezték azzal a feltétellel, hogy akik majd ott 
fognak tanítani, részt vesznek egy nyári átképzésen – ez meg-
történt Iglón. Több mezőgazdasági dolgozó is itt nyert szakké-
pesítést. Ez az esti iskola képezte a kétnyelvű mezőgazdasági 
iskola alapját Rozsnyón. Később, amikor iskolánk 11 éves lett, 
szintén nyitottunk egy esti gimnáziumi osztályt, hetente há-
romszor a délutáni órákban folyt az oktatás. Sok rozsnyói dol-
gozó ilyen formában jutott az érettségi bizonyítványhoz.

A cigány tanulókról való gondoskodás külön említést 
érdemel. Iskolánkat több mint 100 cigány tanuló látogatta, 
akiknek hiányzásáról állandó kimutatást kellett vezetni, amit 
havonta kellett leadni a fölöttes hatóságnak JNB-n (Járási 
Nemzeti Bizottságon). Volt olyan, amikor magas volt a hiány-
zási arány, ezért természetesen porondra állítottak azzal, hogy 
Berzétén a tiszta cigány osztályos iskolában jobb a hiányzási 
arány. Válaszom az volt: „Elvem az igazmondás, hamisítani 
nem fogok, mert ha Berzéte így mutatja ki, akkor hazudnak. De 
ha önök azt kívánják tőlem, hogy hamis adatokat mutassak ki, 
hát megtehetem.” Erre a beszélgetést befejezték, és én a jelenté-
seket csalás nélkül továbbítottam.

Külön cigány osztályaink is voltak, ide kerültek azok a ta-
nulók, akiknek bizonyos mentális defektusai voltak. Itt termé-
szetesen eltérő módszerekkel oktattak a tanítók, az eredmé-
nyekkel elégedettek voltunk. Ezek tanulók a nyári szünet alatt 
3 hetes táborba mehettek. A nyaralásuk teljesen ingyenes volt, 
ráadásul minden tanuló kapott 1500 korona ruházati hozzájá-
rulást, hogy tisztán jelenhessen meg a nyaraláson. Ez egy kivá-
ló akció volt, sajnos fantasztikus energiát kellett kifejteni, mire 
megszereztük a megfelelő számú tanulót.

A roma leányok számára évente főzési tanfolyamot szer-
veztünk, állami költségeken. A tanfolyam egy záróvizsgával ért 
véget, ahol egy külön bizottság előtt kellett tanúbizonyságot 
tenniük a főzési készségükről. Természetesen, amit készítettek, 
azt a jelenlévők elfogyasztották. A tanfolyamot Gyöngyös kol-
léganő vezette, a főzés, beszerzés és elszámolás az övé volt, a 
többi pedig az enyém.

A cigány tanulók különleges bánásmódban részesültek az 
oktatástól kezdve a családlátogatásokon és osztályfőnöki órá-
kon át a tanulás ellenőrzése, felzárkóztatás stb. Voltak humoros 
esetek is, de olyanok is, amin bizony sírni lehetett – sajnos még 
kismamánk is volt. A rendőrség, ha kértük, azonnal cseleke-
dett. Volt cigány aktivistánk is, aki, ha kellett, elkísérte a tanítót 
a családhoz. Ez a problematika a tantestületi értekezleten min-
dig egy külön pontot jelentett.

A hatvanas években bevezették a tanulók közlekedési is-
mereteinek oktatását. Ennek a célja az lett volna, hogy a több 
órás kurzus végén vizsgáznak az előírásokból, amelynek alap-
ján kapnak egy igazolványt, ami feljogosítja őket arra, hogy a 
közlekedés egyenrangú résztvevői legyenek. A kurzus gyakor-
lati és elméleti részből tevődött össze. A kurzus előadói Kristóf, 
Simon, Zabari, Dobránszky és a Sväzarm (a hadászati sportok 
államilag támogatott szervezete – szerk.) oktatója volt.

Érdemes megemlíteni a következő szakköri tevékenységeket 
is, melyeket a pedagógusokon kívül szülők, polgári személyek, 
volt tanulóink vezettek (zárójelben a szakkör vezetője):

 – filatelisztikai szakkör (Harviscsák István);
 – turisztikai szakkör (Dittel és Román Tibor, az utóbbi 

egykori diákunk, aki részt vett egy indiai és Japánbeli 
turista körúton, amelyről vetítéssel egybekötött elő-
adást is tartott a tanulóknak);

 – Sakk-kör (Fábri Jenő);
 – elsősegély-nyújtási szakkör (Gyöngyösné, kórházi 

nővérkék)
 – tánckör (Bareán házaspár, Hermély Lajos)
 – filmvetítési és filmes szakkör (Dobránszky).

A  végzős tanulók részére évente orvosi előadásokat szer-
veztünk, általában Pataki doktor segítségével különböző 
témákban: szexuális nevelés, párválasztás, gyermeknevelés, 
kérdezz – felelek délután stb.

Amikor a  Pionír utcai iskolát elkezdték építeni, a  Járási 
Nemzeti Bizottság elnökétől, Dávid elvtárstól ígéretet kaptunk, 
hogy az új iskola – a körülményeinkre való tekintettel – a miénk 
lesz. Sajnos az ígéret csak ígéret maradt. Egyben olyanok is el-
hangzottak, hogy ezzel az iskolai építkezés Rozsnyón befeje-
ződött, több építkezés nem lesz. Ezért úgy döntöttünk, hogy 
hozzáfogunk a zárdai iskolánk kiszélesítéséhez. Szereztem egy 
kivitelezőt, akivel megbeszéltem a lehetőségeket úgy, hogy nem 
nagy befektetéssel iskolánk 2 szakteremmel és 12 osztály fel-
építésével kibővül. Ezzel iskolánk 22 tanteremmel gyarapodott 
volna. A tervek elkészültek, amiért 120 000 koronát fizettünk, 
Kivitelezőt is találtunk, azonban pénzhiány miatt az építkezés 
elmaradt, a tervrajzok pedig porosodtak.

Közben történt egy fordulat: elkezdték építeni az új iskolát, 
mire végleg lemondtunk a  hozzáépítésről. Később némi vál-
toztatással az elkészült tervrajzok alapján végezték a  kisegítő 
iskola részére a  hozzáépítést olyan formában, ahogyan ma is 
láthatjuk.

1981-ben kineveztek az új iskola építkezési felügyelőjének az 
iskolaügy oldaláról, természetesen pótmunkaként, a helyettesi 
teendők teljes végzése mellett, nem úgy, mint a  Píonír Utcai 
Iskolánál, ahol egy helyettes csak ezt a munkát végezte. Egye-
dül azt engedélyezték, hogy az óráimat úgy osszam be, hogy 
hetente 2 napom szabad lehet, továbbá az órarendet úgy szer-
kesszem meg, hogy ha kell, lehessen órát cserélni. Ezen funkci-
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ómból adódóan rendszeresen részt vettem az üzem ellenőrzési 
napjain, jelen voltam az egyes épületrészek átadásánál, tervez-
tem a bútorok beszerzését, utaztam Kassa, Eperjes, Ágcsernyő 
között.

A  megrendeléseket vagy én hoztam, vagy az adott üzem 
szálította. Egy esetben Csernyőről autóval hoztam padokat és 
katedrákat, máskor a  vasútállomásról fuvaroztam a  berende-
zést.

Az általam átvett berendezés mindig hiánytalanul megvolt. 
Egy esetben, amikor távol voltam, az igazgató vette át a bútort; 
az eredmény az lett, hogy két szekrény eltűnt. Az esetet meg-
reklamáltam, sajnos eredménytelenül. A  megrendelt bútoro-
kat, tekintettel arra, hogy raktárhelyiségünk nem volt, a  régi 
iskolánk tornatermében helyeztük el. Az egész terem zsúfolásig 
megtelt. Örültem ennek a megoldásnak, mert minden zár alatt 
volt minálunk. 1982 augusztusában végre átköltözhettünk az 
új iskolába. A szervezés az én nyakamon volt. Két teherautóval 
hurcolkodtunk, úgy, hogy azok állandóan mozgásban voltak. A 
szülő egyik csoportja fel-, a másik lepakolta az érkező bútort, és 
az egyes bútordarabokat előre megjelölt osztályokban tárolták, 
ezzel biztosítottuk a helyiségek zökkenőmentes berendezését. 
Egy momentumot szeretnék megemlíteni a hurcolkodásból: 
Az utolsó fuvar széthordása után megvendégeltük a szülőket, 
ki hol talált magának helyet a folyosón, ott ült le. Evés közben 
az egyik bányász-szülő megjegyezte: „Nem félek a munkától, 
mert a bányában kiveszem belőle részem, azonban ha még egy 
fuvart kellene lepakolni, meggondolnám, hogy csináljam vagy 
ne!” Tisztelettel néztünk minden jelenlévő szülőre, és nem 
győztünk hálálkodni a munkájukért.

Az épület átvétele külön bizottság jelenlétében zajlott le. 
Sajnos az épületet 220 kollaudációs (haszonba vételi) hibával 
vettem át, melyeket egy fél év leforgása alatt mind eltávolítottak 
– nem néztem el nekik egy hibát sem, volt olyan hiba is, mely-
nek értéke 24 000 koronát tett ki. Természetesen ez mind a cég 
rovására lett számlázva.

Ez után az Új Szó egy riportot készített az épület átadásá-
ról, ahol többek között én úgy nyilatkoztam, hogy a munkások 
az átadásnál képletesen szólva tartották a mennyezetet, hogy 
átadhassák az iskolát. Persze, ezt csak mellékesen említettem, 
hiszen 220 kollaudációs hiba nem csekélység. Meglepetésemre, 
erre a kijelentésemre rákapott a Szabad Európa rádió, és egy 
hétig kürtölte az iskolánk átadását, természetesen a nevemet 
és az igazgató nevét említve, a kijelentésem pontos szövegével. 
Ez számunkra egy nagyon jó riportot jelentett. Természetesen, 
pártunknak ez nem tetszett: behívattak, de egy félórás beszél-
getés után ők is elismerték az igazságot, csak fájlalták azt.

Az átadás után következett a jutalmazás; a járástól az egész 
elvégzett munkámért kaptam 400 korona jutalmat. Nehéz ezt 
elhinni, de ez az igazság.

A költözködés után az egész iskola vagyonát be kellett lel-
tározni. Erre a munkára kaptam segítséget Tököly Gáborné 
személyében, akivel együtt végeztük a felelősségteljes munkát. 
Három hét alatt a teljes leltározás elkészült. Készítettem egy ki-
mutatást a magam számára is úgy, hogy minden helyiségről kü-
lön leírtam az összes benne lévő leltári tárgyat és számát. Ezzel 
megkönnyítettem magamnak a későbbi leltárazásokat. Termé-
szetesen a tudtom nélkül semmit nem volt szabad áthelyezni 
más helyiségbe, az esetleg változást azonnal bejegyeztem. Ezen 

kimutatás segítségével az egyes év végi leltározásokat egy hét 
leforgása alatt megejtettük.

Ha valaki azt gondolná, hogy a kollaudációs hibák eltávolí-
tásával minden rendben volt, az téved. Tudva lévő, hogy a hibák 
elhárítási munkálatai iskolánk jótállási idejét túlhaladták, ezért 
az ilyen hibákat már nekünk kellett finanszírozni. A jótállási 
idő lejáratával olyan hibák ugrottak ki, amire még álmomban 
sem gondoltam volna. Csak egyről teszek említést: a fizikaszer-
tár és a szaktanterem villanyvilágítása felmondta a szolgálatot. 
A  hiba keresésénél rájöttünk, hogy a  munkások, munkájuk 
megkönnyítésének érdekében a tervektől eltérően a vezetéket 
a tető „Ipa“ rétege alatt húzták, ami aztán átázott, és rövidzárlat 
keletkezett. Egy külön vezeték lésítésével távolítottuk el a hi-
bát. Átépítettük a tornaterem világítását, az iskola elektromos 
hálózatának központi kapcsolórendszerét, az iskola háztartási 
ismertetek szaktermének sparheltjeit, az iskolakonyha (annak 
is felelős vezetője voltam) berendezését. Befedtük vízszigete-
lő anyaggal – Sklobittal – az egész iskolát, mert átázott (itt is 
hibákra bukkantunk), új kerítésbetétekkel átépítettük az egész 
sportrészlegünket. Az épület mögött lévő iskolakert kerítéseit 
a tanulók segítségével én építettem, a hegesztést egy szülő vé-
gezte. Rendeltem két üvegházat, amit sajnos nem volt, aki fel-
építsen az elemekből, így átadtuk az almási iskolának. A műhe-
lyeket egy gépteremmel tettem üzemképessé, amit csak a tanító 
használhatott. A fizikatermet Gáspár László szülő segítségével 
egyetemi szintű modern teremmé építettem, ahol a  tanítás 
a legmodernebb módszerekkel valósulhatott meg. A rajzterem 
modernizálásának érdekében 20 db rajzállványt rendeltem, 
amit Szernai kolléganő teljes mértékben kihasznált. Két ter-
münk könyvtárként szolgált. Külön helyiségünk volt az irattár 
részére, ahol még az 1800-as évekből is voltak dokumentumok. 
Mindennek megvolt a maga helye, még gyógynövényszárítónk 
is volt.

1968–1984-ig voltam az iskola nevelési tanácsadója is, ezzel 
kapcsolatban mindenféle iskoláztatáson vettem részt, minden 
ezzel járó feladatot teljesítettem. Két esetben Osztraván vol-
tam tanulmányi kiránduláson a  tanulókkal, szülők kíséreté-
ben. A Járási Pszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó Központ 
igazgatója, Fabíni úr rávett, hogy készítsek egy pedagógiai 
felolvasást (pedagógiai szakpályázatra írott és előadott mun-
ka – szerk.). A terv az volt, hogy a központ 10 éves fennállása 
alkalmából kiadott emlékkönyvbe is bekerül a „Szakorientáció 
a klasszikus tantárgyak keretén belül” című, 65 oldalas tanul-
mányom. Írásom egy-egy példányát átadtam az igazgató úrnak, 
és Czakó úrnak, a Járási Pedagógiai Központ vezetőjének is, aki 
azt betette az íróasztala fiókjába, azzal, hogy majd továbbítja 
a járási pedagógiai felolvasásra. Persze a járási fordulóra meg-
hívót nem kaptam, így nem vettem rajta részt. Amikor meg-
reklamáltam a dolgot, megtalálta ott, ahová tette, de én sajnos 
a  felolvasáson már nem vettem részt. Kárpótlásul megígérte, 
hogy az elkövetkező járási pedagógiai napon az egyes szekciók-
ban felolvashatom a tanulmányomat; erre Rőcén került sor. Az 
emlékkönyvbe az írásom rövidített formája került be. (Lásd az 
Emlékkönyv 199. oldalától). Ezenkívül még két könyvben sze-
repelnek pedagógiai írásaim, azonban ezek nem voltak olyan 
horderejűek, mint az említett munkám. Pedagógiai tanácsadói 
tagként is működtem. 1984-től ezt a funkciót a helyettesek már 
nem tölthették be, ezért átadtam Szendy Katalin kolléganőnek.

Dobránszky Zoltán, nyugalmazott pedagógus, Rozsnyó
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Nyilas Misi Ösztöndíj Program  
– Magyar Református Szeretetszolgálat

A Magyar Református Szeretetszolgálat 2015/2016 tanévben nyílt pályázati rendszerben  
és független szakmai zsűriztetés segítségével indítja el Nyilas Misi Ösztöndíj Programját! 

A Nyilas Misi Ösztöndíj Program keretében rendszeres anyagi támogatást 
biztosítunk magyarországi, kárpátaljai, erdélyi, felvidéki és délvidéki oktatási 

intézményekben tanuló olyan kiemelkedően tehetséges magyar tanulók számára, 
akik szerény anyagi lehetőségekkel rendelkeznek. 

Pályázni az erre a célra kialakított internetes oldalon keresztül 
(http://legyenfolytatas.jobbadni.hu/) lehet majd. 

A pályázat feltételeiről hamarosan küldünk értesítést, és a Szeretetszolgálat honlapján (www.jobbadni.hu) 
is lehet tájékozódni 2015. augusztus 1. után. 

A pályázni magyar és határon túli magyar nyelvű oktatásban résztvevő, valamely hagyományos művészeti ágban, sportban 
vagy tudományokban kiemelkedően tehetséges 5–12. évfolyamon tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű diák tud. 

A pályázatot vagy a gyermek, vagy törvényes képviselője adhatja be, ösztöndíj-támogatás céljából. Célunk, hogy 
lehetőséget teremtsünk ezzel az ifjúság számára arra, hogy tehetségüket kibontakoztassák, és céljaikat elérhessék. Lehet a 

pályázó sportoló vagy művész, kiváló matekos vagy leendő vegyész – a tehetséget fogjuk értékelni és támogatni! 

A program hivatalos indulása: 2015. szeptember 15. 
A pályázatok leadásának várható határideje: 2015. október 15. 

Reméljük, hogy a Nyilas Misi Ösztöndíj Program felkeltette Ön és az intézmény érdeklődését!  
Részleteket hamarosan a Szeretetszolgálat honlapján és Facebook oldalán teszünk közzé. 

További információval kapcsolatban Fejér Zsófia tud segítséget nyújtani a +36303038051 mobilszámon 
vagy a fejer.zsofia@jobbadni.hu  e-mailcímen.

Ringató módszertani tanfolyam
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

2015. szeptember 14–18. között módszertani tanfolyamot szervez.
Helszín: Óbarok-Nagyegyháza, Hangistálló 

Tanfolyamvezető: Dr. Gállné Gróh Ilona 
Azokról a településekről várjuk az óvodapedagógusok, pedagógusok jelentkezését, ahol még nincsenek Ringató 

foglalkozások, a tanfolyam elvégzése után Ringató csoportokat szerveznének, bekapcsolódnának a Cseperedő programba. 
Az SZMPSZ sikeres pályázatának köszönhetően a tanfolyam teljes költségét (szállás, étkezés, továbbképzés díja)  

a szervezők biztosítják. 
Beiratkozási díj: 15,00 EUR 

Jelentkezési határidő: 2015. június 30. 
Bővebb felvilágosítást ad az érdeklődőknek az SZMPSZ Óvópedagógusok Társulásának elnöke, Berky Angelika az angelika.

berky@gmail.com  címen vagy a 0908798339 telefonszámon. 
További információk:  www.ringato.hu , www.hangistallo.hu
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Bartók Béla, a nagy magyar zenetu-
dós, művész a mai Szlovákia területén 
csak két helyen jegyzett le magyar nép-
dalokat: Ipolyságon, illetve városunkban, 
Nagymegyeren. 1910-ben két alkalom-
mal is megfordult városunkban, ekkor 94 
dallamot jegyzett le. 

Bartók emlékét Nagymegyeren 
1992-től a város főterének neve, illet-
ve az itt felállított mellszobra (Lipcsey 
György alkotása) őrzi. 2010. március 10. 
óta magyar tanítási nyelvű alapiskolánk 
is a Bartók Béla tiszteletbeli nevet viseli. 
Összetartozásunkat erősíti az iskolai ün-
nepségek elején felcsendülő, névadónk 
népzenei motívumaira épülő indulónk 
és az iskolazászlónk. 

Bemutatkozó írásunk címadó sza-
vait Bartók Béla írta le Geyer Stefinek 
1907-ben (In: Ujfalussy József szerk.: 
Bartók breviárium. Levelek – írások – 
dokumentumok. Zeneműkiadó, Buda-
pest1974.123.old.). Iskolánk is ennek 
jegyében végzi munkáját, ennek szelle-
miségében indítottuk el a 2014/15-ös is-
kolai évet is, 25 osztályban 500 tanulóval. 

A Bartók Béla Alapiskola fő célkitűzé-
se a használható tudás átadása, a szemé-
lyiség kibontakoztatása, a készségek és 
kompetenciák fejlesztése. Fontos, hogy a 
tanulók a szilárd alapokat, a kulcsfontos-
ságú kompetenciákat nagy biztonsággal 
birtokolják, hogy ezzel segítsük őket ta-
nulmányaik sikeres folytatásához.

Az iskolai és iskolán kívül folyó szé-
leskörű oktató-nevelő munkájának 
mozgatórugói a módszertani és tan-
tárgybizottsági munkaközösségek. Ezen 
munkacsoportok a Szlovák Oktatásügyi 
Minisztérium rendeleteiből, leirataiból, 
utasításaiból kiindulva és a pedagógu-
sok kreatív ötletei alapján kidolgozzák 
egész évi munkaterveiket, s ezzel meg-
határozzák az iskolában folyó oktató-ne-
velő munka irányvonalát, tartalmát. 

Kiemelt feladatnak tartjuk tanulóink 
kommunikációs készségeinek, szlovák 
nyelvi kommunikációjának és az értő ol-
vasásnak a fejlesztését, valamint fizikai 
erőnlétének megszilárdítását. Az Oktatá-
si Minisztérium által kiutalt művelődési 
utalványoknak köszönhetően szakkörök 
formájában megvalósítjuk a tehetség-
gondozást és a gyenge előmenetelű, 
hátrányos helyzetű tanulók felzárkózta-

„A Természetnek, a Művészetnek, a Tudománynak nevében…“

Bartók Béla Alapiskola – Nagymegyer

tását. Gyógypedagógus, pszichológus, 
iskolai asszisztens és az elhivatott kollé-
gák segítségével biztosítjuk a különle-
ges gondoskodást igénylő gyermekeink 
fejlődését. 

A 2007/2008-as iskolai évtől nulladik 
osztály működik azzal a céllal, hogy fej-
lesszük kisdiákjaink részképességeit, 
hogy felzárkóztassuk és felkészítsük őket 
az első évfolyam feladatainak elvégzé-
sére. A 2010/2011-es iskolai évtől pedig 
speciális osztályban is tanulhatnak a 
szakember által besorolt tanulók

Hogy tanulóink jól érezzék magukat 
az iskolánkban, és az igazi „második ott-
honukká“ váljon, az oktatáson kívül szá-
mos vonzó, érdeklődésüknek megfelelő 
programot szervezünk számunkra: mint 
az erdei iskola, sítanfolyam, úszótanfo-
lyam, jelmezbál, családi sportdélután, 
adventi alkotóműhely, húsvéti alkotó-
műhely, a Becsengettek és a Suli újságok 
szerkesztése, a Bartók Béla Iskolanapok 
rendezvénysorozata, szakmai napok, be-
szélgetések híres és érdekes személyek-
kel, beíratással egybekötött játszóház. 

Az eredményes munka elengedhe-
tetlen feltétele a megfelelő munkakö-
rülmények biztosítása mind a tanulók, 
mind a pedagógusok számára. Tanter-
meink szépek, tágasak, világosak és a ta-
nító nénik ötletességének köszönhetően 
esztétikusak. Évről évre új bútort kap 
egy-egy osztály, és segédeszköz-állomá-
nyunk fokozatosan bővül korszerű tech-
nikai eszközökkel – interaktív táblákkal, 
oktatási szoftverekkel, tabletekkel. Mind-
ezek megvalósításában számíthatunk a 
szülők önzetlen segítségére. 

Az oktatás mellett a legfőbb felada-
tunk a tanulók nevelése. A tananyag 
adta lehetőségeket kihasználva foglal-

kozunk tanulóink családi életre való ne-
velésével, drogmegelőzéssel, közleke-
dési neveléssel, óráinkba beiktatjuk az 
environmentális nevelés elemeit. Egyre 
több szót kell ejtenünk a környezetvé-
delemről, az egészséges életmódról. Ezt 
hivatottak szolgálni a természetben vég-
zett gyakorlatok, az ember és a termé-
szet védelme című elméleti és gyakorlati 
foglalkozás, az egészségvédelmi nap, a 
tisztasági verseny, a papírgyűjtés, a gesz-
tenyegyűjtés.

Fontosnak tartjuk és törekszünk a 
szülőkkel való kapcsolat erősítésére, 
ápolására. A szülői értekezletek, fogadó-
órák mellett bevezettük a konzultációs 
délutánt, mely a gyermek–szülő–peda-
gógus kapcsolatnak fontos láncszeme 
lett. A nyitott órák alkalmával pedig be-
tekintést engedünk a szülőknek a taní-
tás-tanulás folyamatába is. 

A tehetséggondozás is évről évre 
meghozza gyümölcsét. Szüleikkel együtt 
büszkék vagyunk diákjaink sikereire, akik 
szép eredményeikkel öregbítik iskolánk 
jó hírét nemcsak itthon, de sok esetben 
a határon túl is. 

Büszkék vagyunk arra, hogy tanuló-
ink évről évre a Tompa Mihály Vers- és 
Prózamondó Verseny, a Szép Magyar 
Beszéd, a Simonyi Zsigmond helyesírási 
verseny, az Erzsébet Vetélkedő, az Ipolyi 
Arnold Népmesemondó Verseny, a Bí-
borpiros Szép Rózsa népzenei vetélkedő, 
a Regis Hungaria történelmi verseny, az 
Európa az iskolában c. verseny, a Kengu-
ru országos matematikaverseny, a Kár-
pát-medence 2014, a Katedra versenyek 
országos, valamint a technikai és termé-
szettudományi olimpiák kerületi döntői-
nek sikeres résztvevői.  

Büszkeséggel tölt el bennünket az a 
tény is, hogy az oktatást-nevelést szak-
képzett, korszerű tanítási technikák el-
sajátítására nyitott, gyermekcentrikus 
pedagógusok végzik, akik tudják, hogy 
céljaik elérésében fontos a célokhoz ve-
zető út minősége. Tudjuk, hogy munkánk 
során több útra is szükség van, alkalmaz-
kodnunk kell minden gyermek egyedisé-
géhez, hogy a lehető legtöbbet hozzuk 
ki belőlük, hogy fejleszthessük egyéni 
képességeiket, mert csak így valósulhat 
meg a minőségi oktatás, mely előkészíti 
a tanulókat a további fejlődésre. 

Az iskola vezetősége
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