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Pedagógusfórum n Tehetséggondozás

„Tehetség szabadon”
Magyar Templeton Program

A Magyar Templeton Program, a Templeton World Charity Foundation finanszírozásával, az European SocialFund társfinanszírozásával és a MATEHETSZ
szakmai együttműködésével 2015. szeptember 15. és 2017. február 28. között valósul meg.
A kísérleti program fő célja a magyar (magyarországi és határon túli) kivételes kognitív (megismerési, tudás, tudományos területek) tehetségek fejlesztése és támogatása a
10–29 éves korosztályban.

Háromszáz magyar kivételes tehetségnek segít a fejlődésben és ad új lehetőségeket számukra. 200 fő 10–19 éves
feltörekvő tehetséget és 100 fő 20–29
éves, már alkotó fiatal példaképet válogatnak be a programba. Ők a Magyar
Junior Templeton Felow-k akik az egyéni szükségleteikhez és a program lehetőségeihez rugalmasan igazított 1 éves
fejlesztő és támogató programokban
vehetnek részt: softskill képzések, tudományos kutatások segítése, személyiségfejlesztés, nyelvtanulás, számítógépes
ismeretek, pályaválasztási tanácsadás,
külföldi utazások, ösztöndíjak, pénzügyi
és vállalkozói képzések, start-up képzés,
társadalmi felelősségvállalásra nevelő
programok, országos/nemzetközi tehetségnapon való részvétel, írások, ötletek
terjesztése, tudományos publikációk,
nyári kiválóságok tábor, innovációs és
kutatólaboratóriumok látogatása.
Szakmai és szociális fejlesztésüket a
legkiválóbb mentorok, a ma kiválóságai
segítik: a Magyar Tudományos Akadémia tagjai, kutatók, tudósok, egyetemi
professzorok, az üzleti élet meghatározó
szereplői.
A beválasztási folyamatban felfedezett, de a programból kimaradt cca. 2000

fiatal számos további, a MATEHETSZ
által nyújtott tehetséggazdagító programba, előadásra kap lehetőséget.

Jelentkezés, csatlakozás a
programhoz:
A 10–19 éves fiatalok a www.
templetonprogram.hu honlapon tölthetik ki az online teszteket, amely a beválogatás első lépése.
Amit a tesztekről tudni érdemes: A
mérés során 4 különböző kognitív területet mérő online tesztet kell a fiataloknak kitölteni, mely összesen 1–1,5 órát
vesz igénybe, egyéni tempótól függően.
A 4 teszt között (akár többnapos)
szünetek tartására van lehetőség. A teszt
kitöltéséhez zavartalan körülményeket és internet-hozzáférést kell biztosítani. A munkamemória teszt esetén a
teszt engedélyt kér a szükséges program
(Inquisit) letöltéséhez és futtatásához, de
ehhez, illetve a tesztek kitöltéséhez nem
kell (a program felelősei kérik, ne is legyen) tanári/szülői segítség.
A teszteredményeket anonim módon
tárolják, és minden tesztkitöltőnek küldenek az általa megadott e-mail címre
értesítést arról, hogy eredményeik alap-

ján bekerültek-e a beválogatási folyamat
második fordulójába (a legjobb 2000 fiatal közé).
A teszt elérhető, kitölthető 2015.
szeptember 15-től 2015. október 20ig.

Az első kör eredményeiről 2015.
november 15-ig e-mail-ben kapnak értesítést a diákok. Kizárólag azoktól kérnek személyes adatokat (pl. nevet, iskola
nevét), akik bekerültek a második körbe
(legjobb 2000 tesztkitöltő). Ezen diákok
Tehetségpontjának kapcsolattartó pedagógusát értesítik arról, hogy diákjuk bejutott a második fordulóba.
A 20–29 éves korosztályban az online
teszt nem a program weboldaláról érhető el. E korosztály esetében a beválogatás
egyik fontos szempontja az elért eredmények és a jelentkező fiatal motivációja.
Ebben a korosztályban a jelentkezéshez
szükséges linket a tehetséggondozásban
aktív szerepet vállaló szakemberek, illetve a tehetségpontok képviselői és kapcsolattartói juttatják el a program iránt
érdeklődő fiataloknak. A beválogatás
egylépcsős, a pályázati anyagokat 2015.
szeptember 15-től 2015. október 20-ig
lehet az egyedi linken található felületre
feltölteni.
Amit a tesztekről tudni érdemes: egy
online adaptív IQ tesztet kell kitölteni,
amely kb. 20–30 percet vesz igénybe,
egyéni tempótól függően. A teszt kitöltéséhez zavartalan körülményeket és
internet-hozzáférést kell biztosítani. A
pályázat részét képezi az online kérdőív
kitöltése, és egy motivációs videó vagy
slideshow elkészítése és feltöltése.
A jelentkezés részét képező adaptív
IQ teszt eredményéről a kitöltés után
azonnal visszajelzést adnak. A beválogatási folyamat eredményeiről minden pályázónak 2015. december 20-ig e-mailben külön értesítést küldenek.
A felvidéki magyar fiatalok tájékoztatását a programról a Felvidéki Tehetségsegítő Tanács segíti a http://www.
szmpsz.sk/szmpsz/index.php?handle
r=home&action=foreignIndex&pack
=ftt/index.html#20150918_templeton
honlapfelületen, a Pedagógusfórum
facebook oldalán, illetve a szlovákiai magyar sajtón és az elektronikus hírportálokon keresztül.
A Magyar Templeton Program elérhetősége: www.templetonprogram.hu
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A tehetségnek is kell a cégér
„Nem elég kiemelni és segíteni egy tehetséges
személyt, láthatóvá is kell tenni. Jóllehet egy tehetség nem joghurt, amelyet jól csengő névvel kell a
piacra bevezetni, de egy tehetség esetében is az a
fontos, hogy mire jutunk vele a munkaerőpiacon.
Mitől lesz két hasonló személy közül az egyik
sokkal sikeresebb?
Miért van, hogy néha a tehetségtelenebb emberek jutnak előbbre?”
A fenti címmel jelent meg az idézett szöveg a La femme 2015. évi
különszámában, amely a két évvel ezelőtt indított 50 tehetséges magyar
fiatal program keretében mutatja be a 2015-ben arra érdemes 50 fiatalt
és mentoraikat.
A feltett kérdésekre sokan, régóta keresik a választ. Megválaszolásukra is sokan vállalkoztak, és sokféle elméletet is gyártottak. Úgy gondolom,
azoknak van igazuk, akik azt fogalmazzák meg, hogy minden tudás annyit
ér, amennyit a birtokosa hasznosítani tud belőle. A hasznosítást azonban
tanulni, gyakorolni kell. A hasznosítható tudást is sokféleképpen lehet
megszerezni, és a megszerzett/hasznosítható tudás mérésére is különféle
módszerek, alkalmak, helyszínek vannak. Mert a mai iskolában/világban
mindent mérünk, mindent mérnek. Mintha az egész világ egy nagy mérőműszer lenne!
Verseny versenyt ér az iskoláinkban (és az egész világon), iskolák
versenyeznek a minél több és minél jobb versenyeredményekért – mert
versenyeztetik őket –, csak éppen az iskolákat versenyhelyzetbe hajszoló
intézmények és feletteseik nem ismerik el, nem számítják be a versenyeredményeket! Legfeljebb egyet-kettőt. Nemrég olvastam sikeres gimnáziumunk értékelő megjegyzésében, hogy még a minisztérium által kiírt tantárgyi olimpia jó eredménye sem számított be az iskolát értékelő megyei
pontrendszerbe. Akkor mit várjunk azokkal a versenyekkel kapcsolatban,
amelyek magyar iskoláink számára szerveződnek, és mivel anyanyelven
folynak, sok-sok sikeres diákot és sok szép eredményt mutatnak fel?! De
versenyeztetünk, mert régóta tudjuk, hogy egyre szürkülő iskoláinkban a
verseny nem cél, hanem eszköz. A minőségi tanítás eszköze, mert általa
lehet azt a szakmai pluszt közvetíteni az érdeklődő tanulónak, amelyet az
osztályban az átlagos (vagy az alatti) többséggel lehetetlen megtanítani,
megértetni. Fontosak a jó versenyek, illetve iskolán kívüli bemutatkozó
alkalmak, mert itt mérheti meg magát a diák, megnézheti, mennyit ér a
tudása, tudja-e a mindennapitól eltérő környezetben is hasznosítani azt.
Ha a tanulónak sikerült megtartania iskoláskorára, sőt serdülőkorára is gyermeki kíváncsiságát, és mindez tudásvággyal is párosul, elég egy
szikra, és felébred a kutatás iránti igénye is. Tehetségsegítő tapasztalataim
alapján örömmel jelentem: iskoláinkban sok ilyen tudásvággyal megáldott
tanuló ül. Arról már nem vagyok meggyőződve, hogy mindenki mellett
áll olyan tanár, aki szabadidejét sem sajnálva segít ezeknek a diákoknak
tehetségük kibontakoztatásában. E tekintetben iskoláink is két fő típusra
oszthatók.
Vannak iskolák, ahol már az iskola vezetése is árgus szemekkel figyeli,
hová megy, milyen eseményekre (versenyekre, konferenciákra) jelentkezik a tanuló, nem a pedagógus által, hanem egyéni felkészülőként vagy
szülői, mentori segítséggel. Ezekben az iskolákban „kötelező” kísérőtanárt
állítanak a diákhoz, kötelezően be kell írni a szakos tanár nevét felkészítőnek. Noha a diák tudja, hogy tanára nem tett hozzá, sőt mivel a téma
mélységeit nem ismeri, presztízsből változtat (azáltal inkább ront, mintsem javít) valamit a pályamunkán. Sajnos sem a tanár, sem az iskolavezetés nem ébred rá, hogy ezzel nem emelkedik, inkább romlik a tanár és az
iskola hírneve.
Szerencséje van annak a tehetséges tanulónak, aki támogató családba
született, és különösen nagy ajándék neki az élettől, ha olyan pedagógussal találkozik, aki segíti a fejlődősét, irányítja felkészülését a különböző
versenyekre, diákkonferenciákra. Az már csak ráadás, ha nemcsak egy
ilyen pedagógus van a környezetében, hanem az iskola is a tehetséggondozás és tehetségsegítés légkörét sugározza. Szerencsére ilyen iskoláink is
vannak, jó lenne, ha a mai megszorító körülmények között számuk növekedne. Nagy szükség van rájuk!
Szanyi Mária
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Pedagógusfórum n Országos tanévnyitó 2015/2016

A szlovákiai magyar iskolák országos tanévnyitója
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége immár 16. alkalommal szervezte meg országos tanévnyitó ünnepségét, melynek augusztus 29-én a gútai
Nagyboldogasszony Római Katolikus
Plébániatemplom adta méltó helyszínét.
A rendezvény a hagyományok szerint, ökumenikus istentisztelettel kezdődött. Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke a
felvidéki magyarság legfőbb értékei, az
anyanyelv és kultúra ápolására és megőrzésére hívta fel a figyelmet. Elek László,
komáromi római katolikus esperes pedig
az erkölcs által vezérelt bölcsesség fontosságát emelte ki, melynek az anyanyelven való ismeretszerzésben van meghatározó jelentősége.
Az ökumenikus istentisztelet a nemzeti imánk, a Himnusz eléneklésével
zárult, majd Fekete Irén, az SZMPSZ Komáromi TV elnöke, az SZMPSZ Központi
Irodájának vezetője köszöntötte a megjelent vendégeket. A tanévnyitót a magyar állam képviseletében megtisztelte
Potápi Árpád János, az EMMI nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Haraszti
Attila, a Nemzetpolitikai Államtitkárság
főosztályvezető-helyettese, és Szilágyi
Péter, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának kabinetfőnöke.
A tanévnyitón megjelent Venyercsan Pál,
Magyarország pozsonyi nagykövetségének képviseletében, és Csáky Csongor, a
Rákóczi Szövetség főtitkára.
Üdvözölhettük a testvérszervezetek
képviselőit is, akik Erdélyből, Kárpátaljáról, Horvátországból és Ausztriából érkeztek. Képviseltették magukat a hazai
magyar politikai pártok is: a Most–Híd
parlamenti képviselői, Érsek Árpád és Vörös Péter, az MKP részéről pedig Szigeti
László, az Országos Tanács elnöke, valamint A. Szabó László oktatási alelnök.
Részt vettek e jeles ünnepségen a hazai
felsőfokú oktatási intézmények vezetői,
szakmai és civil szervezetek küldöttei,
számos polgármester és iskolaigazgató,
valamint rengeteg szülő, pedagógus és
diák.
Az ünnepség megható része volt a
magyar iskolába induló gútai elsősök bevonulása az óvó nénik és az elsős tanító
nénik kíséretében, majd a kicsik kedves
kis műsora. A leendő elsősöket megáldották a jelenlevő történelmi egyházak
képviselői, és a gyerekek apró ajándék
formájában átvehették Csáky Csongortól, a Rákóczi Szövetség főtitkárától a
RSZ beiratkozási ösztöndíját.

Jókai Tibor, az SZMPSZ elnöke tanévnyitó beszédében kiemelte az iskolák és
pedagógusok elsődleges feladatát, a közösséget összetartó szellem átörökítését,
hogy a nemzethez tartozás érzése szilárdan, erősen éljen tovább a felnövekvő
generációkban.
Potápi Árpád János államtitkár üdvözlő szavaiban hangsúlyozta, hogy
a felvidéki magyar iskolák mindenkor
megbízható partnerként tekinthetnek a
magyar kormányra. A jövőben is a pedagógusok és diákok segítségére lesznek
a minőségi, használható tudás megszerzésében, az oktatás színvonalának
emelésében, hogy a fiatalok az identitástudatukat megerősítve szülőföldjükön
találják meg a boldogulásukat. A minőségi oktatást nyújtó felvidéki magyar iskola pedig – a szlovák iskolákkal felvéve
a versenyt – nemcsak nagyobb lehetőségeket, hasznosítható tudást és piacképes
diplomát, s ezzel együtt jó munkahelyeket tud biztosítani, de a nemzet megmaradásának is zálogává válik azáltal, hogy
a felvidéki magyar szülők továbbra is magyar iskolába íratják gyermekeiket.
A gútai születésű Madarász Róbert,
a komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont igazgatója ünnepi beszédében
rámutatott arra, milyen magatartást kell
tanúsítanunk a felvidéki magyarságot
veszélyeztető, láthatóan készülődő viharban: a hitre építve kell biztonságos
szigeteket kiépíteni, melyben kulcsfontosságú a pedagógus személye, aki a
szülőföld megtartó erejére alapozva neveli a jövő új reménységeit.

Q	Pályakezdő pedagógusok

Felemelő volt azoknak a fiataloknak
a név szerinti bemutatása, akik ebben
az évben kezdik pedagógiai pályájukat.
A pályakezdő pedagógusoknak Jókai
Tibor és Potápi Árpád János is gratulált. Gálfi Mária nyugalmazott tanárnő
megszívlelendő útravalóval látta el a pályakezdőket, s hangsúlyozta: a jó tanár
legfontosabb ismérve nem a tudása és
szakképzettsége, hanem az embersége.
Kalácska József, a Felvidéki Magyar
Pedagógus Díjjal kitüntetett nyugalmazott gimnáziumi tanár a tanévnyitó
résztvevői nevében felhívást intézett a
magyar diákokhoz, pedagógusokhoz
és szülőkhöz olyan útmutató gondolatokkal, hogy közösségünk célja az ös�szefogás és összetartás legyen iskoláink
megmaradása érdekében, hogy a pedagógusok zavartalan körülmények között
nevelhessék, taníthassák és irányíthassák
tanítványaikat érvényesülésük és boldog
jövőjük érdekében.
A magasztos hangulatú tanévnyitó
ünnepélyességét emelte a Józsa Mónika
karnagy által vezényelt galántai Kodály
Zoltán Daloskör közreműködése, Szalay
Szilvia és Paszmár János szólóénekével,
valamint Nagy István orgonajátékával.
Az ünnepi tanévnyitót, amely a Szózat eléneklésével ért véget, a Pátria Rádió élő adásban közvetítette.
A templomból kijövet a meghívottakat gazdag megvendégelés várta a gútai
kultúrházban, ahol kellemes élőzene
mellett folytathattak kötetlen beszélgetést a felvidéki magyar iskolák iránt elkötelezett résztvevők.
Lacza Aranka alelnök, SZMPSZ KoTV
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Kisebbségi létünkben…
,,Nem ismerek bölcsebb és igazabb fajvédelmet, mint a valódi tehetség, az
ígéretes fiatalság megbecsülését, pártolását, okos, szerető fölemelését.”
(Juhász Gyula)

Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a szlovákiai magyar iskolák 16. tanévnyitó ünnepségén Gútán, ebben a szépen fejlődő dél-szlovákiai kisvárosban!
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége már negyedszázada tevékenykedik civil szervezetként a hazai magyar oktatás és nevelés, a magyar iskolát,
óvodát látogató diákok és az ott dolgozó
pedagógusok érdekében.
A nemzet megmaradásának alappilléreit az évezredek óta továbbörökített
hagyományaink, épített örökségünk,
egyedi, különlegesen szép anyanyelvünk, gazdag művészetünk, de legfőképpen értékőrző intézményeink alkotják. Az iskolának és a pedagógusoknak
elsődleges feladatuk, hogy a közösséget
összetartó szellem átöröklődjön, hogy
a nemzethez tartozás érzése szilárdan,
erősen éljen tovább a felnövekvő generációkban.
Kisebbségi létünkben nagyon ritkán
adódott felhőtlenül nyugodt, alkotó légkör, amelyre pedig a lélekformálásnak
oly nagy szüksége lenne. Megfogalmazhatunk egymásnak lélekerősítő gondolatokat, erős biztatást, építhetünk szellemi
fellegvárakat, ígérhetünk hazát a magasban, de a mindennapok alattomos intézkedései iskoláink ellen dolgoznak. 1990
óta még soha nem volt ennyire megszorító, kisebbségi sorsrontó a törvényi háttér. Tavasszal a rozsnyói pedagógustalálkozó után gyorsan megtapasztalhattuk,
hogy jóhiszeműségünk hogyan ütött
vissza. Hasztalan volt több tízezer magyar tiltakozása, a hatalom arrogánsan
és határtalan cinizmussal, emberi mivoltunkat sértve és megalázva élt jogaival.
Erőnk csekélynek bizonyult, és ami még
megmaradt, az is szétforgácsolódik.
Mert olyan tanévet kezdünk, amikor
az első osztályban megfelelő óraszám híján gyengülhet az anyanyelv alapjainak
elsajátítása. Ez anyanyelvünk sorvadásához, a közgondolkodásból való kiszorulásához vezethet. Iskoláink gondosan,
hozzáértéssel kialakított arculata a szabad óraszám drasztikus csökkentésével
elvész, versenyképességünk a szlovák
iskolákkal szemben eltűnik.

Az iskolatanácsok hatásköreinek
megnyirbálása a demokrácia tereinek
szűkítését jelenti: nemkívánatosak a
közösséget érintő helyi döntések. Úgy
tűnik, felesleges, zavaró tényező a hatékony, a helyi közösség érdekeit szolgáló
párbeszéd, egymás véleményének elfogadása, a kölcsönös egyetértés.
Mi magunk is sokszor a számok hálójában vergődünk, és jelenlegi helyzetünkre a képlékenység jellemző. Míg
februárban annak örültünk, hogy több
mint 100 tanulóval gyarapodott a magyar iskolát választók száma, és egy új
iskolaközpont kezdi meg a működését
szeptembertől, augusztus végén az döbbentett meg bennünket, hogy két iskola
bezárja kapuit, felfüggeszti működését,
mert elfogytak a tanulók. A két egymásnak ellentmondó állítás nagyon elgondolkodtató. Végtelenül elszomorító,
ha egy magyarok által lakott település
magyar iskola nélkül marad, mert annak újraélesztése többszörös energiákat
emészt fel, még akkor is, ha sikerül.
Lehet, hogy sokakat megviselnek
a csatározások, elgyengülnek, elerőtlenednek. Nehéz szembenézni önmagunkkal és megmagyarázni soraink riasztó fogyását.
Mi hát a teendő? A közösség feladta
önmagát? Nem lát értéket a magyar iskolában? Hiányzik a követendő példák
nyomán születő elhatározás? Mikor következik el az ocsúdás, a gondolkodás
ideje, mely cselekvéssé érik?! A biztató
szavak fontosak a léleknek, de tettek nélkül nincs holnap.
1990-ben Rozsnyón Pedagógusszövetségünk megfogalmazta az önkormányzati intézményfenntartás szükségességét, azzal indokolva, hogy saját
iskoláink sorsát ne bízzuk másra, ha magunk is meg tudunk birkózni a feladattal.
Ami nem tér vissza: a kő, miután elhajítottad; a szó, miután kimondtad, az
alkalom, miután elszalasztottad; az idő,
miután elmúlt.
Van-e még út, van-e még lehetőség
előttünk?

Kell, hogy legyen, de ehhez építkeznünk kell, stratégiát kialakítani közös
gondolkodással, reális tervezéssel, kultúránk, múltunk szellemi alapjain, a jövő
érdekében!
Az új iskolaévben minden eddiginél
jobban kell segítenünk és erősítenünk
egymást. Okos, bátor érvekkel meggyőzően támogatni a bizonytalankodókat, a
feladásra hajlókat.
Voltak és vannak előttünk példák a
kitartásra, az összefogásra, emberi, nemzeti méltóságunk megőrzésére, csak
követnünk kell őket. Tény, hogy ezek az
utak sohasem egyszerűek. A küzdés az
egyén feladata, ahogy a közösségé is. A
pedagógusok felelőssége, hogy segítsék
a szellem növekedését, teremtsenek feltételeket mind a gyökerek mélybe eresztésére, mind a szárnyak növekedésére.
Mi, az országos tanévnyitó ünnepség
résztvevői ezt üzenjük az európai népeket összesimító Dunától a napfényes
Csallóköz, Mátyusföld, Ipolyság tájain át,
a kincses Gömörország dombjai között,
a termékeny Ung- és Bodrogközben élő
magyaroknak a szőke Tiszáig:
Éltessük a hitet, a reményt, hogy feladatot teljesítünk, fontos küldetésünk
van a világban! Feladatunk, hogy elkötelezett, boldog, anyanyelvére, nemzeti
kultúrájára büszke, értelmes, a szülőföldjén és a nagyvilágban egyformán boldoguló fiatal nemzedéket nevelni.
Higgyük, hogy küldetésünk olyanokat alkotni, amin nem fog az idő!
Kívánok minden pedagógusnak és
diáknak sikeres és eredményekben gazdag 2015/2016-os tanévet!
Jókai Tibor elnök, SZMPSZ
Elhangzott a szlovákiai magyar iskolák
tanévnyitóján,
Gúta, 2015. augusztus 29.
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Birokra kelni a zúgó áradattal…
Elhangzott a szlovákiai magyar iskolák tanévnyitóján, Gútán 2015. augusztus 29-én.
Vannak szent helyek a világon. Kitüntetett terek, ahol érezni az isteni kegyelem kiáradását, ahol forrása van a jónak,
a szépnek, az igaznak, a szentnek. A
templomok ilyenek, s én úgy gondolom,
hogy bizonyos értelemben az iskolák is.
Források törnek ott elő az Élet vizével,
hogy a szomjunkat olthassuk, s jövőnk
legyen. Népek és nemzedékek életének
olyan rögzített, biztos pontja az iskola, amely továbbviszi a tudást, kultúrát,
közösséget kovácsol, erkölcsöt formál,
s megalapozza a következő generációk
értékrendjét, szorgalmát, képességeit.
Kutatóműhely is egyben, hiszen nemzedékek vonulnak itt át fürkésző és értő tanártekintetek előtt, akik, ha jól figyelnek,
megsejthetik a jövőt.
Mi lesz velünk? – sokan feltették már
ezt a kérdést. Most még hét ágra süt a
nap, de vihart és mindent elmosó özönvizet jósolnak a jelek értői. Kevés gyerek
születik, sokan adják fel őseik nyelvét,
kultúráját, kevés a pénz az iskolát megtartani, csökken az anyanyelvi órák száma, túl sok a külföldön maradó, a kivándorló, a vándorbotot ragadó… Bizony,
vihar készül, bárkát kéne ácsolni. Olcsó,
de egyszerű hajót, mely felülemelkedik
az áron, s megment minket az alattomos,
láthatatlanul körülölelő, majd a mélybe
húzó fullasztó áradattól.
Úgy mondják, hajdan, a Pannon-tenger visszavonulása után ezen a vidéken
is számtalan folyó kanyargott, sebes sodrással áradva, hömpölyögve, magával
ragadva mindent, ami az útjába került. A
régi komáromiak úgy tudták, hogy egyszer egy óriási kőszikla emelkedett ki a
habokból, s útját állta a zúgó áradatnak.
A tajtékos hullámok nekifeszültek, próbálták elsodorni, de végül elcsendesedve megtörtek rajta, s lerakták terhüket.
Az apró homokszemek, morzsalékok a
megszelídült vízben leülepedtek, s létrejött Európa legnagyobb folyami szigete,
a Csallóköz.
Bizony, kellenek ilyen szilárd szegletkövek, mozdíthatatlan, erős bércek,
amelyek megtartanak. A komáromiak
templomot építettek rá, a Szent Rozália-templomot, s ma is hiszik, hogy ez a
város legszilárdabb pontja. Mi is csak a
hitre építhetünk. Remélnünk kell, hogy a
rosszból is jó sarjad, hinnünk kell a szeretet végső győzelmében, s tanárként a
magyar ifjúságban is, a jobb és szebb jö-

vőben. Karjainkat kitárva kötelességünk
útját állni az enyészetnek, s homokszemet homokszem mellé rakva erős várat
építeni belőle Istenünknek, hazánknak,
népünknek!
Itt Gútán, ahol a Kis-Duna és a Vág ös�szesimulva ölelik a számunkra oly drága
anyaföldet, s a Csallóköz más részein is,
ahol hajdan Tündér Ilona lejtette táncát,
mást is megtanultak őseink. Fát ültetni, dús növényzetet telepíteni oda, ahol
omlékony a part. Tanuljunk tőlük! A mélyen kapaszkodó gyökerek megtartják az
egészen laza talajt is, s dús lombot és bő
termést hoznak a szorgalmas gazdának.
A jó tanárnak is tudnia kell, hogyan kell
egyre mélyebbre vezetni az anyaföldbe
az érdeklődés hajszálgyökereit, egyre
jobban elmerülve abban a gazdagságban, a csodálatos, tápláló és megtartó
erőben, melyet az évszázadok hoztak létre munkával, vérrel, verejtékkel az önnön
porukból. A pedagógus nevel, növel, biztat, megmutatja a láthatót, s megsejteti
a láthatatlant. Megtanítja, hogy embernek lenni nem adottság, hanem feladat.
Megtanítja, hogy a szülőföld megtart, s
néha azt is, hogy a szülőföldet meg kell
tartani. A régi iskolamesterek még úgy
vélték, hogy a jó tanár „önvérébe mártott
tollal írja az ember- és hazaszeretet nagy
himnuszát”. Kedves jövendő kollégák:
ilyenek legyetek!
Vannak idők, mikor minden erőfeszítés, óvintézkedés feleslegesnek látszik.
Nem véletlenül van itt, a gútai templomban a jobbomon, Nepomuki Szent János
szobra. A folyók, hidak, vízimolnárok, a
vizek fenyegetettségében élő emberek
védőszentje ő. Mert néha kéretlenül és
alattomosan eljön a pusztító ár, és kön�nyedén elmossa egy élet munkáját is.
Éppen 50 éve történt, hogy Csicsó és
Kulcsod között, a Ladocsi rámpánál átszakadt a töltés, s a betörő víz elérte és
elmosta Gútát. Házak ezrei dőltek romba, tízezrek hagyták el otthonaikat, posvány és enyészet uralta az egész vidéket.
Veszni látszott minden. Az elkeseredést
azonban felváltotta az összefogás, a sajnálkozást pedig a segíteni akarás, az önzetlenség. Az ár levonulta után újjáépült,
és szebb, korszerűbb, élhetőbb község
lett, s két évvel később a városi rangot is
elnyerte. Az emberek lelkében keletkező
sebek idővel behegedtek, s nyilvánvalóvá vált, hogy van mit köszönni az árvíz-

nek: az újjáépülést, az összefogás és kölcsönös segítség megtapasztalását.
Igen, mindenkor közösségben kell
gondolkoznunk. Saját üstökénél fogva
senki nem emelheti ki magát, együtt kell
menetelnünk előre. Sziklaszilárdságú
alapokra kell támaszkodnunk, hittel és
reménnyel kell a jövőre tekinteni, s tehetségünkhöz mérten munkálkodnunk
egymásért, egymást segítve, vállvetve a
közös célért. Ez pedig szépen összecseng
a tanári hivatásban rejlő abszurditással:
hiszen a tanár akkor válik naggyá, ha a
tanítvány több, jobb és nagyobb lesz,
mint maga a tanító.
Tanárok, tanítók, nevelők, növelők,
felvidéki magyar pedagógus kollégák,
nagy a mi felelősségünk! Világok teremtői lehetünk, vagy ha úgy tetszik, társak
Isten teremtő munkájának földi folytatásában. Édenkertet telepíthetünk még
a sivatagba is, ahol együtt él békésen a
„párduc a gödölyével” – vagy a végítélet
hírnökeivé is válhatunk. Megtarthatjuk
vállunkon a reménytelenség hálójába gabalyodott közösséget, vagy játszi
könnyedséggel messzi országokba lökhetünk egész generációkat is. Sok múlik
rajtunk, hiszen a nemzet napszámosaként mi lehetünk az eljövendő nemzedékek látói, értői, és talán a formálói is. Én
hiszek benne, hogy szorgalmas munkával, bölcs szavakkal, hiteles, példamutató
és megszentelt élettel meg tudunk tartani minden talpalatnyi földet, kiejtett magyar szót, értéket és mindent, ami fontos,
ami csak kell a szabad és boldog élethez
– itt, a szülőföldünkön.
Úgy mondják, minden kornak megvan a maga harca. A mi korunk nagy
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delmeit a törvények, rendeletek, ilyenolyan alapelvek dzsungelében, a pénz
és arrogancia ellen kell vívnunk a túlélésért. Ingatag talajon, talán ingoványban
menetelünk. Aki nem emeli fel a fejét,
az nem jut levegőhöz, megfullad. Lehajtott fejjel nem látni a célt sem. Emelkedik az ár, egyenesedjünk hát ki, s lassan
el kéne kezdeni bárkát is ácsolni. Közösen, céltudatosan, együtt munkálkodva.
Nincs egyszerűbb, kevesebb erőfeszítést
igénylő módszer, s tisztában vagyok azzal is, hogy a lankadóknak mindig elérhető közelségben van egy csónak is.
Könnyű rá felszállni, s Kharón, az alvilág
révésze olcsón számítja a fuvart a hömpölygő áron keresztül a túlpartra. Vissza
azonban nem hoz senkit, erre alaposan
megtanított minket viharos felvidéki magyar történelmünk.
Néhány héttel ezelőtt olyan temetőben sétáltam, ahol itteni emberek neveit
vésték a kövekre. Kitelepített, megalázott, idegen földre kényszerített véreim
ők. Úgy mesélik, kezdetben akácfa koporsókban temetkeztek a száműzött öregek, de haza már úgy sem jutottak.
Láttam gyökérszakított családot is, ahol
az unoka nem értette a nagybajuszú,
szikár nagyapa nyelvét, s az önigazolás
délibábjától megszédülve évezredes köteléket szaggatott szét. Láttam gazdag
országokban szolgaként gürcölőket is,
illúziók után mozduló családokat, kiknek a szíve mégis az ősi földhöz ragadt,
s ezért időről-időre hazatérnek – mert itt
valahogy mélyebbről lehet boldognak
lenni… S láttam gyávákat is.
Sokfélék vagyunk, s mégis egyek.
Magyarok. Ne féljünk ezt kimondani!
Nekünk ez a sors jutott, s ez a feladat is.
Tanítók legyünk és tanítványok. Csillogó
szeműek, jövőbe tekintők, Isten országát
építők, szeretetre éhesek, békét keresők
– s legyünk bátrak is…
Tisztelt hölgyek és urak! Ne féljünk
hát birokra kelni a zúgó áradattal! Ne
restelljük azt a bizonyos bárkát közösen
építeni, szüntelenül segítsük egymást!
Nincs felesleges diák, feláldozható iskola, nincs vesztegetni való idő sem! A felvidéki magyar tanítólét, a hétköznapok
küzdelmei fájdalmasan végigszántanak
ugyan rajtunk, s rögös az út is, de minden csallóközi gazda tudja, s elmondom
én is: a barázdák mélyén, a rögök között
mindig új élet, új jövő, új remény sarjad!
Bízzunk és dolgozzunk hát!
Madarász Róbert igazgató,
Marianum MTNY Egyházi Iskolaközpont,
Komárom
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Új iskolát indítunk
Ma történelmi pillanat részesei vagyunk. Új iskolát indítunk. Közösen. Álmodtunk egy nagyot, és az álom valóra válik. Igaz, még csak a legelején vagyunk, és
lesz bőven tennivaló az elkövetkező hónapokban, években, de hittel vallom, hogy
az összefogás ereje megoldja majd a gondokat.
Óriási felelősség van a vállunkon. Bizalmat kaptunk Önöktől. Nagy az elvárás
minden szinten.
Újat kezdünk, és az elsők feladata a legnehezebb. Mi vágunk utat a csátéban,
mi készítjük elő, tisztítjuk meg az ösvényt az utánunk jövőknek. Szívesen tesszük.
Nem kérkedve, fáradtságot nem ismerve. Őseink hite, az Önök bizalma, Jézus szeretete, a Szentlélek egyesítő ereje és a jó irányban történő változás lehetősége a
motiváló erő.
Tiszteletem és köszönetem mindenkinek, aki bele mert vágni ebbe a vállalkozásba!
Első szent királyunk államot alapított. Mi iskolát indítunk. A párhuzam egyértelmű. István királynak az államalapításhoz szüksége volt a korabeli családok erejére,
hűségére, odaadására. Így tudott a magyar közösséggel, nemzettel államot szervezni. Nem biztos azonban, hogy mindenki egyetértett minden lépésével a jövő
útjának keresésében. Az idő viszont igazolta a nemzetért folytatott mindenkori
cselekvésének helyességét.
Mi is így vagyunk ezzel. Hinnünk kell egymásban. Akkor leszünk erősek, ha
együtt maradunk. A családokra, a közösségre, az egymás iránti bizalomra kell építeni. Az áldozatkészség, az ügy iránti elhivatottság pedig a legfontosabb. Minél
többet tudunk adni önzetlenül, annál jobb lesz az eredmény. Meggyőződésem,
hogy hittel és kitartással elérjük céljainkat.
Ettől függ Szepsiben magyarságunk jövője.
A mai ünnep, a tanévnyitó, az elmúlt közel három év sok előkészítő munkájának eredménye. Előfordult, hogy akadályok, megoldhatatlannak látszó problémák gördültek elénk, és van a mai napig bőven gondunk, de mindig kaptunk,
kapunk égi jeleket. A dolgok megoldódnak. Előre tudtunk lépni minden esetben,
az összefogás és az égi kegyelem jegyében. Hadd említsek meg egy-két dátumot,
amelyekről hisszük, hogy nem véletlenek. Az iskolaügyi minisztérium a kassai főegyházmegye kérvényére 2014. április 28-ai hatállyal adott engedélyt iskolánk
megalakulására. Salkaházi Sára Boldoggá avatási dekrétumát XVI. Benedek pápa,
ugyanezen a napon, 2006. április 28-án írta alá. Az utolsó minisztériumi engedély
pedig, amely a tantermek bérbeadásával kapcsolatos, 11-én került aláírásra. Bármennyire is hihetetlen, Sára testvér is 11-én született. Sokan azt gondolhatnák,
hogy ez csak véletlen, de mi nem a véletlenekben hiszünk, hanem a gondviselésben.
Mi a fő cél?
Egy olyan magyar tannyelvű, keresztény értékeket közvetítő iskolaközpont
működtetése, építése, amely összefogja az itt élő magyarokat. Anyanyelvi oktatást
biztosít, és az egyházak segítségével, támogatásával erős hitű közösséget formál,
változtat a kialakult helyzeten. A minőségi oktatás a jó tanároktól függ. A tanári
kar és az alkalmazottak közössége erős motorja kell, hogy legyen ennek az intézménynek. Lámpások vagyunk. Ránk figyelnek az emberek, de főleg a gyerekek.
Ezért fontos, mit mondunk, mit teszünk, hogyan élünk. A jó példa nevel a legjobban. A mi feladatunk lesz formálni személyiségüket, felnyitni szemüket, szeretettel
nevelni őket.
Kedves gyerekek, diákok! Tárt karokkal és tiszta szívvel várunk Titeket!
A szlovákiai magyar iskolák országos tanévnyitójáról, Gútáról, ezt az üzenetet
hoztuk Nektek: „…Tanuljatok szorgalmasan, kitartóan, hiszen nagy akarat nélkül
nincs nagy tehetség sem. Keressétek azokat, akik sokat várnak tőletek, mert igénytelen
emberek között nem fogtok fejlődni.
Németh László szerint a kisebbség egyik ismérve, hogy különb.”
Tegyük a dolgunkat! Mindenki a saját helyén, legjobb tudása szerint. Írjunk történelmet, hogy a kezdő csapat mellé még sokan oda álljanak, és a pillanatnyilag
még hitetlenkedők is erősítsék sorainkat! Bízom ennek a közösségnek az erejében!
Sok erőt, álhatatosságot és hitet kívánok mindenkinek!
Nagy István igazgató
Elhangzott a Salkaházi Sára Egyház Iskolaközpont megnyitóján. Szepsi, 2015. 9. 1.
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„Útravaló”

üzenet a pályakezdő pedagógusokhoz
Különleges és felemelő ez a pillanat, amikor a múlt
szembenéz a jövendővel. Harminchat esztendő a katedrán
keresi a tekintetét azoknak, akik néhány nap múlva teszik
meg első lépéseiket választott életútjukon.
Az egyik oldalon az, aki ”már az élet vizét átszűrte, átlépett a hordalékon, és zsebében hordja a fényes köveket”,
a másik oldalon azok, akik éppen a keresésükre indulnak.
Hogy ne kelljen olyan hosszan keresgélni, egy ilyen
fényes követ azonnal átnyújtok nektek. Ennek a kőnek az
van a lapjára írva: műveltség, képzettség, szakismeretek.
De ha megfordítom, egyetlen szót olvasok le róla: „emberség”.
Visszatekintve életpályámra, hittel állítom: mindig
azok a pedagógusok voltak sikeresek, akik mindkét oldalát
elolvasták a kőnek, sőt aszerint is éltek. Gondoljatok csak
Jókai Anna remek elbeszélésére, amelyet tanítói emlékei
alapján írt. A címe: Magyaróra. Arról szól, hogy a tanítónő hosszabb ideje ápolja már beteg édesanyját, mellette
neveli gyermekeit, anyagi gondokkal küzd, éli mindennapi
életét, mint sokan mások. Egy ébren töltött gyötrő éjszaka után bemegy a hetedikbe magyarórát tartani. Mikor az
osztály elé áll, észrevesz egy-egy kék foltot a gyermekarcon, egy vörösre sírt szempárt, egy a szokásosnál is halványabb arcocskát… és beszélgetni kezdenek. Mennyi
nyomorúságos sors bontakozik ki, s mindez összecseng a
saját életével!
Aztán elkezdik az új tananyag tárgyalását: A mellérendelő és alárendelő összetett mondatok. Az egyikben a
tagmondatok egyenrangúak, a másikban viszont függenek egymástól, főmondatok és mellékmondatok kapcsolódnak össze. Ez nagyon-nagyon fontos! Nagyon-nagyon
fontos, ismétli a tanárnő, megáll egy pillanatra, a gyerekek
szemébe néz, majd mindnyájan elkezdenek kacagni. Kacagni úgy, ahogyan csak azok tudnak, akik értik egymás
szavát.
Hogy Jókai Annánál maradjunk, mindez annak a jegyében, hogy „a lelke mélyén mindenki simogatásra vágyik”.
Kívánom Nektek, és az ország valamennyi kezdő és
már gyakorló pedagógusának, hogy áldás, fény és derű
kísérje napjait az új tanévben!
Gálfi Mária, nyugalmazott pedagógus,
Móra Ferenc Alapiskola, Nemesócsa
Elhangzott a szlovákiai magyar iskolák tanévnyitóján, Gúta, 2015. VIII 29.

Üzenet a magyar iskolákba
a Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó
Ünnepsége alkalmából
Tisztelt Szülők, Kollégák, Diákok!
Gútáról szól az üzenet, amely város ebben az évben emlékezett
az akkor még falut elpusztító 1965-ös dunai árvízre. Gúta összefogással és összetartással virágzó várossá lett az eltelt ötven év alatt.
Felvidéki magyar iskoláinkat a közeljövőben az árvízhez hasonló
megsemmisítés veszélye fenyegeti.
A hazai magyarság széles rétegeinek összefogására és összetartására lesz szükségünk iskoláink megmaradása érdekében úgy, hogy
zavartalan körülmények között oktathassanak és nevelhessenek az
ifjúi lelkek építőmérnökei és építőművészei – a pedagógusok, s minden diákot irányíthassanak megtalálni azt, amiben ki tud teljesedni,
amiben sikeres tud lenni, hogy megtalálja azt az utat, amelyen nemcsak boldogul, de boldogan, mosolyogva tud járni.
Ti pedig kis, nagy és még nagyobb diákok naponta a megismerés és a többlettudás vágyával lépjétek át iskolátok küszöbét, ahol
egy csodálatos logikával bíró nyelven kapjátok a tudást, csiszolódik
az elmétek, megtanultok eligazodni a világban, összhangban lenni
önmagatokkal úgy, hogy ne kelljen folyton azt tennetek, amit mindenki tesz. Tanuljatok szorgalmasan, kitartóan, hiszen nagy akarat
nélkül nincs nagy tehetség sem. Keressétek azokat, akik sokat várnak tőletek, mert igénytelen emberek között nem fogtok fejlődni.
Németh László szerint a kisebbség egyik ismérve, hogy különb.
A gyermekét anyanyelven taníttató szülő is különb, mert Comenius
szellemében helyesen cselekedett, mert tudja, hogy munkája és hivatása által különb a felvidéki magyar pedagógus is, aki nem zsebtanár, hanem szívtanárként anyanyelven tanítva a diáknak és a közösségnek többletet nyújt, a szégyenletesen alacsony követelményt
túllépve tesz rendet az ifjúi fejekben, lelkekben.
A kollégák szeretettel neveljenek, oktassanak Istennek, nemzetnek, hazának, tudománynak! Ne úgy tekintsenek önmagukra, mint
a nemzet napszámosaira, hanem szolgálatot teljesítő példaképre,
tudatosítva, hogy öröm fakad abból, ha az ember másokért él!
Becsülve a múltat, óvva a jelent, remélve a jövőt, Zrínyi Miklós
Szigeti veszedelem című eposzában megfogalmazott szavaival élje
mindennapjait felvidéki közösségünk:
„Ez a’ hely s ez az vár légyen dicsőségünk,
Avagy madár gyomra mi koporsóhelyünk.
Mindenképpen emberek s vitézek legyünk,
Ugy marad meg örökkén az mi szép hirünk.”
Kalácska József, Felvidéki Magyar Pedagógus Díjas tanár
Elhangzott a szlovákiai magyar iskolák tanévnyitóján, Gúta, 2015. VIII 29.
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XXIV. Jókai Mór Nyári Egyetem
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetségének nyári továbbképzései
töretlen népszerűségnek örvendenek
nemcsak a Felvidék, hanem az egész Kárpát-medence magyar pedagógusai körében. Komárom mellett Kassa is otthont
adott a nyári szünidőben művelődni vágyó érdeklődő tanároknak.
A 24. alkalommal megrendezett Jókai Mór Nyári Egyetem idén közel 300
pedagógust vonzott Komáromba, hogy
részt vegyenek a már megszokott és
az újdonságnak számító, a gyakorlatban hasznosítható minőségi képzések
valamelyikén. A Selye János Egyetem
dísztermében július 6-án megrendezett
ünnepélyes megnyitón elsőként Grezsa
István, a magyar Kormány miniszteri biztosa köszöntötte a résztvevőket, majd a
jelenlevő politikai pártok képviselői, A.
Szabó László, az MKP oktatásügyi szakpolitikusa és Érsek Árpád, a Most-Híd
parlamenti képviselője szóltak a pedagógusokhoz. Molnár Árpád református lelkipásztor és Elek László katolikus esperes
pedig áldást kértek minden jelenlevőre.
Jókai Tibor, az SZMPSZ elnöke megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a
nyári egyetemek megújulásaként idén
az akkreditált képzések mellett megnövekedett számban olyan képzések is
megjelentek, melyekre a pedagógusok
nem a kreditpontok gyűjtése céljából,
hanem kimondottan önmaguk művelése végett, a megszerezhető tudásért jelentkeztek.
Az ünnepélyes megnyitó, s egyúttal a
nyári egyetem első előadója Lackfi János
költő, műfordító volt, aki Kötelező kelkáposzta vagy hab a tortán? avagy Apám
kakasa és talpra madár címmel tartott
előadásában az irodalomoktatás időszerű kérdéseit és dilemmáit osztotta meg a
jelenlevő pedagógusokkal. Az író a rendkívül könnyed stílusával teljesen magával ragadta a közönséget, akik megtudhatták, hogy a mai modern világban
csakis a csúcstechnika és az internet segítségével lehet a diákok érdeklődését
az irodalom felé fordítani. Jó példákkal
illusztrálta a kötelező olvasmányok átalakításának lehetőségeit, a kreativitás fontosságát és a klasszikus versek modern
megközelítési módjait.
A hét további napjaiban kiváló magyarországi és hazai szakemberek irányításában 11 szakcsoportban folyt a magas

Q	A XXIV. Jókai Mór Nyári Egyetem megnyitójának közönsége
színvonalú munka. A nagyszámú érdeklődés miatt több csoportban további
két alcsoportra bontva zajlott a képzés.
A megszerezhető kreditpontok miatt az
akkreditált képzések bírtak ekkora népszerűséggel: az élményszerű vizuális nevelés, a projektalapú oktatás, valamint
az interaktív és dinamikus matematika.
Az érdeklődő pedagógusok a szlovák
nyelv kommunikatív tanítása, továbbá a
karének és karvezetés szakcsoportokban
is képezhették magukat. Örvendetes,
hogy a nem akkreditált képzések iránt is
megfelelő volt az érdeklődés. Az érzelmi
intelligencia és önismereti tréning, valamint a labdázz velem csoportok mellett
a nyári egyetemek történetében teljesen
újnak és hiánypótlónak számított a versés prózamondás játékos fejlesztésének
lehetőségeit feltáró szakcsoport.
A szakmai képzések mellett a pedagógusok számtalan kiegészítő program
közül válogathattak kedvükre valót. A
lelkes közönség nagy élvezettel hallgatta
a Memória társulat koncertjét, és ugyancsak elmaradhatatlan volt a komáromi
történelmi városnézés, melyre nemcsak
a külföldi – magyarországi, vajdasági,
erdélyi és kárpátaljai – pedagógusok jelentkeztek be, de a hazai, távolabbi régióból való tanárok is szívesen részt vettek
rajta.
Már hagyománynak számít, hogy a
nyári egyetem keretében sor kerül egy
tanulmányútra. Az idei úti cél Sopron

volt, a hűség és a szabadság városa. A
pedagógusok szakavatott idegenvezetők segítségével ismerkedhettek meg a
történelmi belvárossal: láthatták a híres
Tűztornyot, a Kecske-templomot, és sétálhattak a műemlékekkel teli hangulatos kis utcákban.
Hatalmas élményt nyújtott mindenkinek a komáromi református templomban megtartott magasztos hangulatú
ünnepi ökumenikus istentisztelet és az
ének-zene szakcsoport résztvevőinek,
valamint a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusának léleksimogató,
csodálatos hangversenye. Az egész heti
tanulás és tapasztalatcsere végeztével a
pedagógusok egy közös ünnepi zenéstáncos búcsúvacsorán vettek részt.
A nyári egyetem értékelő záróren
dezvényére a Duna Menti Múzeum dísztermében került sor. Mint minden évben,
idén is itt mutatták be egy kiállítás keretében szebbnél szebb alkotásaikat az élményszerű vizuális nevelés szakcsoport
résztvevői. Az egyhetes rendezvényt
Fekete Irén, az SZMPSZ Komáromi Területi Választmányának elnöke zárta annak
reményében, hogy minden pedagógus
maradéktalanul feltöltődött szellemileg,
és a gyakorlati oktatásban felhasználható minőségi ismereteket szerzett.
Lacza Aranka
A szakcsoportok beszámolóit lapunk következő
számában olvashatják. (Szerk.)
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II. Rákóczi Ferenc nyári egyetem, Kassa

Q	Tanulmányi kiránduláson a Szepességben, Márkusfalván a Máriássy kastély előtt
Az SZMPSZ idén is párhuzamosan
két helyszínen szervezte a pedagógusok nyári egyetemét, Komáromban és
Kassán, július 6–11-én. Kassán a hagyományokhoz híven a Szakkay József Szakközépiskola Kollégiuma adott helyet a
rendezvénynek, ahol két szakcsoportban tanulhattak új pedagógiai módszereket a résztvevők.
Budapestről érkezett Láng Éva, az OFI
munkatársa, aki akkreditált kooperatív
tanulási formákat gyakorolt a pedagógusokkal egy héten át. A pedagógusok
módszertani kultúrájának fejlesztése
mellett elméleti és gyakorlati foglalkozásokon sajátították el a kooperatív
tanítás és tanulásszervezés alapjait. A
gyakorlati képzés folyamán a hatékony
tanulás, hagyományos és újszerű tanítási
módszerek és eljárások értelmezését a
kooperatív tanítás formáit és a tanulás
szervezését tanulhatták a pedagógusok.
A Kalandok és Álmok Pedagógiai Műhely munkatársai, Kovács Nikolett és Prohászka Szandra, a Fegyvertelen játszótárs
című erőszak-megelőzéssel foglalkozó,
nem akkreditált képzést vezették. Mindannyian nap mint nap találkozunk azzal
a ténnyel, hogy nő az erőszakos cselekedetek száma iskoláinkban, lakókörnyezetünkben. A szakemberek egyre több
olyan gyerekkel találkoznak, aki nem fogadja el a határokat, és az érzelmei kezelésében nagyon impulzív. A nyári egyetem folyamán bemutatott foglalkozások
egy mozgáson alapuló program szerint
készülnek. A gyakorlatok izgalmasak,
szórakoztatóak, és lehetőséget kínálnak
a gyerekeknek, hogy erősségeiket, szociális készségeiket, kreativitásukat egy
biztonságos környezetben tegyék próbára. A foglalkozások nemcsak az agres�szív gyerekekre, hanem az agresszivitás

áldozataira és célpontjaira is irányulnak.
Kiváló képzésvezetőink felkészítették a
pedagógusokat az erőszakot megelőző
foglalkozássorozatok tervezésére, vezetésére és értékelésére.
A résztvevő 30 pedagógus összesen
16 iskolából érkezett, a szlovákiai résztvevők mellett Erdélyből és Kárpátaljáról
is jelentkeztek a kassai szakcsoportokba.
Ennek köszönhetően a módszerek tanulása közben alkalom nyílt a közös megbeszélésekre, szakmai és baráti kapcsolatok építésére is.
Mindannyian új tudással gazdagodtak, használható tapasztalatokat, új módszereket és értékes ismereteket vihettek
haza. Hisz a magyar nyelvű oktatás színvonalának fejlesztése kulcsfontosságú a
határon túli oktatási intézményeink megmaradása szempontjából. Most, amikor
iskolabezárások,
osztálycsökkentések
valós veszélyeivel kell szembesülnünk,
el kell gondolkodnunk a lehetőségeken,
amelyekkel iskoláink létéért küzdhetünk.
Tettekkel kell helytállnunk, felelősséggel
oktatnunk és nevelnünk a mai kor elvárásainak megfelelve.
Olyan fiatalokat kell nevelnünk, akik
nem elégszenek meg a globális világ
szépen becsomagolt termékeinek a
fogyasztásával, hanem hisznek a kiválóságukban, a szorgalmukban, hogy
cselekvő emberként, kemény munkával
ők is értékteremtőkké válhatnak, akik
megbecsülik az elődök által létrehozott
értékeket.
A kassai nyári egyetemet II. Rákóczi
Ferencről nevezték el, erről az SZMPSZ
OV döntött néhány éve. Rákóczi városa
Kassa – itt nyugszik a nagy fejedelem a
Szent Erzsébet Dóm kriptájában – de a
kassaiak ugyanúgy sajátjuknak tekintik

Márai Sándort, akiről kedden este Ötvös
Anna mesélt Márai Sándor örök szerelmei: Lola és Kassa címmel.
Szerdán a Szepesség kincseit fedezhették fel tanulmányútjuk során, ahová Balassa Zoltán helytörténész kísérte a csoportot. Zsigrát, Szepesolaszit,
Márkusfalvát, Szepesdarócot és Lőcsét
látogatták meg.
Csütörtökön este Máté Lászlóval az
első világháború történéseiről beszélgethettek a résztvevők, aki bemutatta
Nagyapám Isonzón című könyvét.
A megnyitón Nyéki Miklós, a Kassai
Református Egyház beosztott lelkésze
zongorázott, majd Szesztay Ádám, Magyarország Kassai Főkonzulja köszöntötte a résztvevőket. A zárórendezvényt
pedig a Csáky Palota udvarán Major Imre
borkóstolóval egybekötött előadása tette emlékezetessé.
A szakmai programok mellett igyekeztünk bemutatni a várost, és a kísérőrendezvények lebonyolításába bevontuk
a kassai magyar közösség aktív tagjait is.
Reméljük, hogy a képzések résztvevői megérezték az őszinte kassai vendégszeretet, és jövőre is visszatérnek
városunkba!
Hanesz Angelika szervező, SZMPSZ

Q	A Fegyvertelen játszótárs képzés
foglalkozásain
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Testvérszervezetek Nyári Akadémiái
A Kárpát-medencében elsőként az idén 25 éves Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetsége szervezte meg a pedagógusok nyári egyetemét, amely azóta is töretlen sikerrel és eredményességgel működik (idén volt a 24. évfolyama). A felvidéki továbbképzések gyakorlatát más határon túli szervezetek
is követték, így ez év nyarán került sor a 23. Bolyai, és a 19.
Szabadkai Nyári Akadémiára.
A testvérszervezetek képviselői a kezdetektől fogva látogatták egymás rendezvényeit, és ez a hagyomány azóta sem
szakadt meg. Pedagógusszövetségünk küldöttsége idén is jelen volt mindkét Nyári Akadémia megnyitóján, ahol üdvözletet mondott Jókai Tibor, az SZMPSZ elnöke is: hangsúlyozta
az oktatók összekötő, híd szerepét, rámutatva az elszántsággal végzett munka eredményességére.
A 23. Bolyai Nyári Akadémia képzése, „A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán” átfogó témakörre
irányult.

A közoktatásban a kommunikációs készségek fejlesztése
igen gyakran az anyanyelvi és idegen nyelvi tanórákra korlátozódik. Fontos tudatosítani a pedagógusokban, hogy minden tantárgy oktatása lehetőséget teremt a kommunikációs
készségek elsajátítására, fejlesztésére, melyhez segítséget
nyújthat az új, multidiszciplinárisan alkalmazható módszerek megismertetése – fejtette ki Ferencz Salamon Alpár programigazgató a továbbképzés-sorozat főhetének megnyitóján.
Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke rámutatott azon
kulcskompetenciák fejlesztésének fontosságára, melyek között – nem véletlenül – első az anyanyelven, második az idegen nyelven folytatott kommunikáció. Lászlófy Pál István, az
RMPSZ tiszteletbeli elnöke Mártán Áron erdélyi katolikus
püspök szellemi örökségének tükrében önvizsgálatra bátorította a pedagógusokat.
Az akadémia fő támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma volt. A magyar intézmények képviseletében dr.
Nagy Éva, a Nemzeti Oktatási Minisztérium Kisebbségi Államtitkárságának kabinetvezetője, dr. Zsigmond Barna Pál,
Magyarország csíkszeredai főkonzulja és dr. Kaposi József, az
OFI főigazgatója adták át intézményeik üdvözletét.
A több helyszínen zajló akadémia szovátai megnyitója
dr. Ungvári Zrínyi Imre, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem
tanárának A kommunikatív létforma komplexitása című előadásával, majd Csillag Ferenc, a budapesti Pető András Főiskola oktatójának Hogyan mondjam el? című előadásával
folytatódott.
Mintegy 300 vajdasági és Kárpát-medencei pedagógus
részvételével vette kezdetét a 2015. augusztus 10-től 14-ig
tartott XIX. Szabadkai Nyári Akadémia az Észak-bácskai
Magyar Pedagógusok Egyesületének a szervezésében. Az
ünnepi megnyitón, a szabadkai városháza dísztermében elsőként De Negri Ibolya, az akadémiát szervező Észak-bácskai
Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke köszöntötte az
egybegyűlteket.

Az idei szakmai továbbképzés előadásait „Értékformálás
az oktatásban” téma köré fűzték. Fő kérdések: Milyen lehetőségei, esélyei vannak az oktatásnak, az iskolának, hogy értékteremtő szerepet töltsön be? A mai világ igényeit hogyan
elégíti ki az oktatási rendszer? Miről/kikről szól az oktatásnevelés ügye: emberekről, gyerekekről, tanárról? – Nekünk,
vajdasági magyar pedagógusoknak kisebbségi létünkből
adódva feladataink, kötelességeink megtöbbszöröződnek,
mert a lélek munkáját végezzük, és a jövőnek dolgozunk –
emelte ki köszöntő beszédében De Negri Ibolya elnök as�szony.
Az ünnepi megnyitón felszólalt Maglai Jenő, Szabadka
polgármestere, aki örömét fejezte ki, hogy ismét Szabadkán
rendezték meg ezt a színvonalas továbbképzést.
Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár is köszöntötte
a megjelenteket: „Aki a tanári pályát hivatásának tekinti, az
tudja, hogy az oklevél megszerzésével nem fejeződhet be a
tanulás, sőt, ez csak az alap, amelyre a további években építkezni kell. A pedagógusnak formában kell tartania magát, haladnia kell a korral, a szakterületeinek újdonságai mellett meg
kell ismernie az új pedagógiai elemeket, az új módszertani
megoldásokat, és ezeket alkalmazni is tudnia kell. Csakis így
lehet megfelelően helytállni az első naptól a nyugdíjig. Ezeket az ismereteket több forrásból is meg lehet szerezni, de
minden bizonnyal a leghatékonyabbak a szervezett szakmai
továbbképzések.” – fogalmazta meg az oktatási titkár.
Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke köszönetét
fejezte ki a szervezőknek, amiért idei témával egy újabb alkalmat adnak az értékformálásra. Az értékre, amelynek központi
témája az oktatásban csakis a gyermek lehet.
A XIX. Szabadkai Nyári Akadémia megszervezéséhez
Magyarország biztosította az anyagi támogatást. Mivel személyesen nem tudott jelen lenni a megnyitó ünnepségen,
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár köszöntő szavait levélben küldte el.
A Kárpát-medencei pedagógusszervezetek üdvözletét Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének
elnöke tolmácsolta.
A továbbképzésen idén kilenc szakcsoportban folyt a
munka (Óvodapedagógia, Osztálytanítók, Magyar nyelv és
irodalom, Történelem, Természettudomány, Matematika,
Pedagógia, Pedagógia 2 és Testnevelés), amelyek alkalmával
a pedagógusok számos témakörben szerezhettek új ismereteket neves hazai és külföldi szakemberektől.
Az ünnepélyes megnyitó után dr. Varga László: „A reflektív pedagógus az értékteremtés szolgálatában” című nagy sikerű előadását hallgathatták meg a résztvevők.
A megnyitó után a szabadkai Ivan Sarić középiskolában
folytatódtak az előadások.
A szervezők a tanulás mellett szabadidős programokat –
társas est, irodalmi est – és egy egész napos kirándulást is
szerveztek a résztvevőknek. Megtekintették Péterváradot,
Karlócát és a temerini Vindulo borászatot.
Fekete Irén
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Mint egy nagy család
A vízkeleti kisiskola
Az Angyalok tisztása
Tudja hol van? Járt már ott? Szeretteit is elvinné oda?
Ahol „...az élet legsúlyosabb perceiben is derű és békesség van a homlokodon..., ahol belerakják a kincseket a szívedbe. A legnagyobb kincseket, amiket
ember számára megteremtett az Isten. A jóságot, a szeretetet és a békességet.”
(Wass Albert: Az angyalok tisztása)

Vízkelet takaros falu a Mátyusföldön.
Rendezett porták, utcák, terek. A bérlakások felépülésével még erősebb a falu
megtartóereje, amelyet a falu központjában álló, több mint hatvanéves múltú
magyar iskola is növel.
A hagyomány szerint Vízkelet legrégibb iskolája leégett. 1871-ben községi
iskolát építettek. Az I. világháború után a
falunak szlovák iskolája volt. 1938-ban a
községet visszacsatolták Magyarországhoz, ennek következtében 1939-ben az
egyosztályos szlovák elemi iskola megszűnt, helyette magyar iskolát nyitottak.
1945-től 1950-ig Vízkeleten nem volt
magyar iskola. 1967-ben új iskola épült a
teljes szervezettségű szlovák iskola számára, de a község lakosainak a követelésére a magyar iskola alsó tagozata is itt
kapott tantermeket, melyek a mai napig
benépesülve működnek.
Aki először tér be iskolánkba, semmivel sem találja hivalkodóbbnak más falusi iskolánál. Sokaknak azonban többet
jelent egy egyszerű falusi kisiskolánál,
hiszen itt alapozhatták meg a tudásukat. Valóban! Hatalmas udvara ajándék

az odajáró gyermekeknek, nyugalma,
csendje optimális körülményeket teremt
a tanulni vágyóknak. Sugárzik belőle a
nyugalom, ami első pillanatban elvarázsolja az odaérkezőt. Az épület falai szinte árulkodnak a régmúltról. A gyermekek
iskolába jövet valamiféle varázslatos
világba igyekeznek, s nálunk mindenki szeret iskolába járni! Nem késnek el,
nem sírnak, örömmel járnak hozzánk. Ez
a fajta magatartás a nevelőre is jótékony
hatással van, s motivációt jelent minden
egyes nap. Az, amit az iskolában látnak,
számukra tényleg csoda. S nekünk az a
feladatunk, hogy feltárjuk ezt a csodát, a
tudás kapuját! Ez a kapu az út első szakasza, mely az ismeretek világába visz. A
mi feladatunk az, hogy ezt a kaput minél
szélesebbre tárjuk, s megmutassuk azt
a fajta világot, melyben értékekkel teli
élet, biztosabb jövő áll tanulóink előtt.
A mi iskolánk az ősi hagyományok
és új ismeretek, értékek kohója, magyar
ajkú gyermekeink azonosságtudatának arculatformáló műhelye. Személyiségüket úgy próbáljuk alakítani, hogy
kiegyensúlyozott, érzelmileg gazdag,

káros szenvedélyektől mentes felnőtt
emberekké váljanak. Tesszük mindezt
úgy, hogy közben megtartsák önbecsülésüket, megőrizzék magyarságukat, hagyományaikat, identitásukat. A Vízkeleti
Alapiskola versenyképes mind a pedagógusok színvonala, mind a technikai
felszereltség tekintetében más iskolákkal szemben. Ez abból is fakad, hogy az
iskola az elnyert szlovákiai pályázatok
mellett Magyarországról is számtalan
támogatásban részesül, ami mögött
persze temérdek fáradhatatlan pályázati
munka áll.
Iskolánk többszörösen is speciális
helyzetben van. Két tanteremben két
összevont tanulócsoport működik. A
gyermekek ott töltik napjuk jó részét.
Az iskola minden tanulója napközi otthonos. Olyanok vagyunk, mint egy nagy
család! Ez nagyon jó légkört, kiegyensúlyozott hétköznapokat eredményez.
A gyermekek odafigyelnek egymásra,
segítik a kisebbeket, összefognak a problémák megoldásához. Ilyen összefogó
közösségben készülünk az összes iskolai
műsorra.
Ősszel és nyár elején zsibongókat tartunk a szülőknek és gyerekeknek, ahol
tábortűz mellett ismerkedhetnek, júniusban erdei iskolát és úszótanfolyamot
biztosítunk a tanulók számára. Évente
kétszer ellátogatunk a Komáromi Jókai
Színházba, farsang idején nagyszabású
télbúcsúztatót rendezünk. Nagyon szoros az együttműködés a helyi óvodával, a
szlovák iskolával, a Csemadokkal, a Szülői Szövetséggel és a Polgármesteri Hivatallal. Az osztálylétszámok is kedvezőek,
így a lehető legintenzívebben taníthatjuk a gyerekeket.
Iskolánk szempontjából az sem mellékes, hogy a gyerekek műsort adnak az
iskolai és a falubeli ünnepeken, ahol a
szülő büszkén nézheti, mire képes kislánya, kisfia. Az a szülő, aki hozzánk íratja
gyermekét, tudatában van, hogy ennyi
önbizalom-növelő fellépéshez nem igen
jut a gyerek a városi iskolában, esetleg
más, nagy iskolában. Nem jut rá annyi
figyelem, mint itthon.
Minden kisiskola fenntartása nehézségekkel jár, de megoldható. Azonban
az iskolát nem lehet pusztán gazdasági
alapon mérlegelni. Ezek a gyerekek itt jól
érzik magukat szüleik közelében, kön�nyen beilleszkednek az iskolai kiscsoportokba, és az átlagosnál sokkal nagyobb
figyelmet, törődést kapnak a pedagógusoktól, ami kihat a viselkedésükre is.
Itt minden adott ahhoz, hogy harmoni-
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kusan fejlődjön a személyiségük. Úgy
érzem, a kisiskolákban a ráfordítás idővel
megtérül az emberi értékekben, a társas
kapcsolatokban.
Iskolánk célja a gyermekek magyar
nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által. E munkánk a magyarság ös�szetartozása jegyében értékteremtő. A
vízkeleti magyar iskola azt sugallja: jó
és érdemes magyarnak lenni. A magyar
iskolába járó gyerekek számára állandóvá válik az ismerkedés a magyar kultúrával, a magyar múlttal, a Kárpát-medence tájaival, a világ magyarságával és
a nyelvvel. Úgy neveljük magyarnak a
tanulókat, hogy tudomást szerezzen a
tizenötmilliós közösséghez való tartozásáról. Később ennek tudatában méri föl
helyét a világban és érdeklődik a magyar
nemzet kultúrája, múltja és jelene iránt.
A magyarság értékeinek tudatosítására,
identitásuk megerősítésére törekszünk.
A magyar ajkú embereknek meg kell
érteniük, hogy saját érdekükben áll magyarságuk gondozása. Szlovákiában élő
felvidéki magyarnak lenni azt jelenti:
két kultúrában otthon lenni, ami olyan
adottság, amelynek birtokában sokkal
jobban megállhatják helyüket az életben, mint azok, akik csupán egyetlen
kultúra szellemében nevelkednek.
Az iskolánk mellett működő Csibészek egy irigylésre méltó társulat. Minden évben nagyszabású műsort szervez.
A műsorban szereplő 10 előadásra több
mint 100 néző kíváncsi. Elsősorban az
előadások minőségét érdemes megemlíteni, amely állandó szinten tartja a közönség érdeklődését. A közönség pedig
megtölti a vízkeleti kultúrház nézőterét,
éppen ezért értő, jó közönségről beszélhetünk, amely igencsak otthonosan érzi
magát iskolánk kis közösségének világában. Ennek a közönségnek köszönhető,
hogy falunkban van jövője a magyar iskolának.
A nemzethez való tartozást megélni leginkább közösségben lehet, így a
magyar iskola a vízkeleti magyar gyerekek közössége. A pedagógusok idejüket
nem kímélve fáradhatatlanul szerveznek
programokat, ajtajuk mindig, mindenki
előtt nyitva áll. A gyerekek tudják, hogy
rájuk mindig számíthatnak, ha segítségre van szükségük.
A beíratási programjaink sikeresen
zajlanak. A játszóház módszer alkalmazásával a szülők már az iskolaválasztás
előtt megismerkedhetnek a pedagógusainkkal, a többi szülőtárssal. Mindezt

olyan légkörben tehetik, ahol kialakult
a pedagógus és a szülők közti bizalom,
a közösséghez való tartozás öröme. Két
éve, a beiratkozás után büszkén közöltük
a jó hírt. A tavalyi iskolaévben 11 magyar
ajkú kisdiákkal lettünk többen. Ez a szám
vízkeleti viszonylatban bizony több mint
10 éves rekordot jelentett.* Köszönöm
azon családoknak, akik úgy döntöttek,
hogy iskolaköteles csemetéjüket magyar
iskolába íratják! Így társunkká váltak abban a sorsküldetésben, amelyben történelmi küzdelemről és emberi viaskodásról is szó van.
A 2015/2016-os tanévet szeptember
2-án Tündéravatással kezdtük. Hálával
tartozunk a kis tündéreket adó szülőknek
magyarságuk megtartásáért. A mi tündéreink is otthon felejtik a felszerelést,
nincs házi feladatuk, előfordult már verekedés, kiabálás és minden olyan dolog,
ami egy iskolás életében megjelenhet.
Azonban minden kellemetlenséget vagy
rosszaságot elhomályosít, hogy – bár az
igazi szárnyuk hiányzik – olykor-olykor
teljesen tündérekké válnak. A pedagógusok összetétele már évek óta majdnem változatlan. Az iskola igazgatónője
Egri Natália, aki egyben az egyik összevont osztálynak is a tanító nénije, Erdélyi
Tünde tanító néni a másik összevont osztály tanító nénije, Hajdú Ilonka pedig a
napközit vezeti. Mi mindent megteszünk
a magyar iskoláért. Ezért védjük, óvjuk és
támogatjuk megmaradását. Ha nehéz,
Reményik Sándor Templom és iskola c.
versének sorait hívjuk segítségül:
„Ti nem akartok semmi rosszat,
Isten a tanútok reá.
De nincsen, aki köztetek
E szent harcot ne állaná.
Ehhez Isten mindannyitoknak
Vitathatatlan jogot ád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát! “
Erősítjük egymást és a szülőket is,
hogy ne inogjunk meg magyarságtudatunkban minden apró idegen próbálkozásra, ahogy azt tették már néhányan.
Egri Laszab Natália igazgatónő
*

Itt tartjuk fontosnak helyretenni egy téves információt: a Pedagógusfórum 2015. márciusi
számában a 8. oldalon a következő szöveg
jelent meg: „Oda kellene figyelni Vízkeletre,
mi okozta a tavalyihoz képest 50%-os csökkenést.“ Nos, jelentjük: nem csökkenés, hanem
örvendetes növekedés jellemzi iskolánkat –
erre pedig érdemes odafigyelni! Reméljük, ezt
az eltévelyedő szülők is észreveszik, és ők is
bizalommal lesznek irántunk!

14

Pedagógusfórum n Óvodai élet/Kommentár

Újra együtt
a Mesevilág
óvodában
Hamar elrepült a nyár, ismét kitártuk a
Mesevilág óvoda kapuit. Szeptemberben, mint
minden évben, most is több meglepetéssel
vártuk a gyerekeket.
Az óvodába autóval érkező anyukák és
gyerekek örömmel vették a birtokukba az
óvoda előtti parkolót, amely biztosítja a szülők
számára a biztonságos parkolást, várakozást,
ki- és beszállást. Nemcsak használhatóbb lett,
hanem megszépült, élhetőbb térré alakult az
óvodánk környéke, javítja a faluképet is.
A második meglepetésre sem kellett sokat
várni – ez az óvoda épületébe lépve érte a bejövőket. A frissen, hófehérre meszelt mellékhelyiségek faláról az általunk festett mesemacik
mosolynak a gyerekekre, megmutatva, hogy
bizony ők is naponta mosnak fogat!
A harmadik meglepetés, amelynek kicsi és
nagy egyaránt örül: óvodánkban minden gyerek egész napos óvodai foglalkozásban részesülhet. Ebből ered a negyedik meglepetésünk:
egy mosolygós, gyermekeket szerető új óvó
nénit kaptunk. Bár még csak rövid idő telt el
a nyári szünet óta, már otthon érzi magát az

Kinek jó ez?
Csodaszép, barna bőrű, copfos roma kislány
volt, csupa hajdísz és masni. Mikor elsősként átlépte az iskola küszöbét, alig beszélt, toldalékokat nem
rakott a szavakhoz. Kissé vadóc volt, szeretett kötözködni, a verekedéstől sem riadt vissza. Rendesen
járt iskolába, otthon örültek, ha „nem volt útban”,
s rettegtek, ha jött az iskolai szünidő, mert „idegbajt kapnak” a gyerek/ek/től. Bár a tanulás nem volt
az erőssége, nagyon szépen rajzolt. A tanító néni,
és délutánonként a nevelőnő is sokat foglalkozott
vele, próbálták nevelni, javítgatták hibás beszédét.
Az első osztályt sajnos ismételte – otthon, az ingerszegény környezetben, négy testvér mellett nem
igazán foglalkoztak vele. Amikor másodszor járta
az elsőt és megszokta az iskolát, a kötelezettségeket,
javulni kezdtek az eredményei. A délutáni tanulás,
a sok olvasás meghozta gyümölcsét: a kislány feljavult, az elsős tanító néni is csak dicsérni tudta, s a
bizonyítványa is elég jó lett. Rajzai mindig ott díszelegtek a faliújságon a legszebbek között, s nemegyszer az újságba is bekerültek.
Sajnos, iskolánkban épp a napközi esett a pénztelenség és a reformok áldozatául. Nincs több leckeírás, délutáni olvasás, csak a kötelező tanítás napi
5-6 órában. Vajon mi lesz a kis copfossal? Ki tanul,
ki ír leckét vele, kivel gyakorolja majd az írást, olvasást? Otthon senkit sem érdekel az előmenetele,
gondja, baja. S ő csak egy a sok közül. Nem vagyok
biztos benne, hogy az elsősorban pénzhiányból fakadó drasztikus intézkedéseknek egyszer még nem
lesznek súlyos következményei…

Futó Mária

óvodánkban, és a szülőknek sem idegen, hiszen falunk lakója, így sokan ismerik őt.
A nagyokat, a Katica csoportot érte az ötödik meglepetésünk, az átrendezett csoportszoba. Mennyi változás! Mindezt a községi
hivatalnak és az óvoda alkalmazottjainak köszönhetjük!
És a mesevilág óvoda ismét megtelt gyerekekkel. Az elballagott gyermekek nélkül kicsit
hiányosnak éreztük az óvodásaink csapatát,
de olyan sok mesélnivalóval érkeztek a gyerekek, és olyan lelkesen keresték a polcokon és a
mosdóban a dolgaik helyét, hogy már nem is
maradt időnk a kisiskolásokon morfondírozni. Viszont abban reménykedünk, hogy a tanító nénivel egy délelőtt ellátogatnak hozzánk,
és az itt maradt társaiknak elmesélik, milyenek az új, iskolás élményeik!
Eltelt az első hónap az óvodában, tele az
első napok izgatott élménybeszámolóival,
megtörténtek a várva várt viszontlátások, újra
találkozhattunk egymással – óvó nénik, gyerekek, szakács néni, takarító néni. Nagyon jó volt
ismét átélni, hogy a régi óvodásaink örömmel
üdvözöltek minket, szinte mindannyian odaszaladtak, átöleltek, a bátortalanabbak mosolyogva köszöntek és mondták: én is itt vagyok!
Jókedvűen, várakozással tele érkeztek az óvodába – hiszen már nagycsoportosok lettek!
Hol vannak már a valamikori félős, pityergős,
elanyátlanodott csemeték! Mindannyian megnőttek, megokosodtak, az első egy-két óvodás

év nem telt el nyomtalanul. Várták már a viszontlátást, hogy mesélhessenek a nyári élményeikről, hogy újra felidézhessük a közösen
játszott játékokat, és hogy ismét együtt legyenek a megszokott kis játszótársaikkal.
Megérkeztek ám a megszeppent kicsik is
– már ők is óvodások! Örülünk nekik, hogy
ilyen „kis aranyosak”, és annak is, hogy egy
új világot nyitunk meg számukra, kipróbálják
magukat egy új közösségben, ahol számos új
dolgot fognak megtanulni. Ezek az első önálló
kis lépéseik, amelyeket igazán csak a szülők
támogató biztatásával, de a személyes jelenlétük nélkül tesznek meg. Elindulnak azon az
úton, mely során lassacskán egyre több és egyre tágabb közösségek tagjává válnak. A kezdeti nehézségek után ők is örömmel veszik majd
tudomásul, hogy egy ovis csoport tagjai lettek.
Milyen jó is együtt lenni! Ehhez kapcsolódva sok-sok szokást és játékot építhetünk
be a csoport életébe. A közös játékokkal,
éneklésekkel, zenélésekkel teremtünk kö¬zös
nyelvet, jó hangulatot. Várnak ránk a már hagyománnyá vált bensőséges óvodai és egész
községünkre kiterjedő rendezvényeink, és
biztos vagyok benne, hogy ebben az iskolai
évben is jól érezzük majd magunkat együtt.
Óvodánkban az idén is történnek majd olyan
érdekességek, amelyek lekötik a gyermekeket,
és tetszeni fognak, amíg együtt vagyunk, amíg
anyukáknak dolgozniuk kell.
Pékné Lovas Éva óvodaigazgató,
Mesevilág óvoda, Vízkelet

Ismerd meg a
szlovák nyelvet

Ami az étkezést illeti, már a vacsora érdekes volt. Buktát kaptunk. A reggeli egy karaj
kenyér valamivel megijesztve, s rajta 3 karika
uborka – az alsó tagozatos gyerekeknek biztosan elég volt, de a 18 éves fiúnak fél fogára sem
volt elegendő.
A zsűri munkáját csak dicsérni tudom.
Szerintem (III. kategória) objektíven értékelték a diákok teljesítményét. Ennél sokkal meglepőbb volt a kiértékelés. A szervezők elhagyhatták volna az olyan megjegyzéseket, hogy:
„Ha nincs itt a tanító néni, eltesszük a köszönő
levelet a trezorba, s majd jövőre átveheti”.
Az sem volt világos, hogy a szervezők
miért adnak egymásnak köszönő leveleket,
hiszen a verseny szervezése munkájuk része.
Nem értem, miért kell ezt a versenyt 3
napra szervezni, ha nincs rá pénz. Legyen
a verseny 1 napos. De olyan helyen, ahová a
verseny napján mindenki odaér 9 órára, s úgy
jöjjön haza a versenyről a tanár és a diák, hogy
érezze a megbecsülést, tiszteletet, s mindenki
számára, aki eljutott az országos döntőre, felejthetetlen élmény legyen ott lenni.
Annyi aláírást gyűjtő politikusunk, menő
vállalkozónk van, akik némi anyagi támogatással segíthetnék az országos verseny szervezését, ha szegény minisztériumunknak erre
már nem futja.
Bár PaedDr. Halász Anita azzal búcsúzott,
hogy jövőre újra ugyanitt, bízom benne, hogy
ez nem így lesz!
Válent Katalin

(és még mást is)
Egy hetet adtam magamnak. Eldöntöttem,
hogy ha egy hét után is savanyú lesz a szőlő,
megírom a cikket. Írom.
Diákommal boldogan indultunk el Kassáról Érsekújvárba, mert nem minden évben
sikerül egy szakközépiskolásnak az országos
versenyre eljutni. Tudtuk, hogy nem leszünk
aranysávosak, de már az a tudat, hogy országos döntőbe jutottunk, büszkeséggel töltött el
bennünket. Ez kb. addig tartott, míg meg nem
érkeztünk a verseny színhelyére, az érsekújvári szakközépiskolába. Nagyon meglepődtem,
mikor az érsekújvári kolléganők kijelentették,
hogy már pedig én x és y, számomra ismeretlen tanárokkal leszek egy szobában. Miután
megbeszéltük, hogy mégis inkább a két kassai
(akik ismerik egymást) lakjon együtt, jött a
következő meglepi. Az 5. emeletre kerültünk,
de zuhanyozni stb. a 3. emeletre kellett járni.
Majdnem sírva fakadtunk, mikor megláttuk a
szobánkat: az ágyak matracai mocskosak, foltosak, kb. 100 évesek, a bútorok össze-vissza
tákolva, arról már nem is beszélve, hogy első
este a kedves diákok ötpercenként dörömböltek az ajtónkon.
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Kaszás Attila Versmondó Fesztivál
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége, a komáromi Jókai Mór Alapiskola, Komárom városa és a Városi Művelődési Központ 2015. június 13-án már
nyolcadik alkalommal rendezte meg az
országos Kaszás Attila Versmondó Fesztivált, mely a Jókai Napok része.
A rendezvényt a Komáromi Jókai
Színházban Fekete Irén, az SZMPSZ
Komáromi Területi Választmányának
elnöke, az SZMPSZ Központi Irodájának vezetője nyitotta meg, képekben is
megidézve Kaszás Attila fájdalmasan
rövid életútját. A versenybe benevezett tanulók és kísérőik, illetve a zsűri
tagjai mellett jelen volt Kaszás Margit,
a művész édesanyja, Stubendek László polgármester, Keszeg Béla alpolgármester, Jókai Tibor, az SZMPSZ elnöke,
Szénássy Tímea, a városi oktatási és kulturális bizottság elnöke, Mátyás Katalin,
a Jókai Mór Alapiskola igazgatója és Varga Anna, a Városi Művelődési Központ
vezetője. Kaszás Attila szobránál koszorúkat, egy-egy szál virágot helyeztek el a
főszervezők, a különdíjak felajánlóinak
képviselői és a résztvevők.
Az immár nemzetközi méreteket öltő
fesztiválon a hazaiak mellett vajdasági,
kárpátaljai, csángóföldi és magyarországi versmondók is felléptek. Pozsonytól
Nagykaposig mintegy 40 hazai iskola
kapcsolódott be a megmérettetésbe. Ebben az évben szlovákiai magyar költők
műveiből kellett verset választaniuk a
szavalóknak. Három kategóriában ös�szesen hetven versenyzőt hallgatott meg
a 12 tagú bírálóbizottság Pápai Erika budapesti színművész elnökletével. A zsűri
tagjai voltak: Egri Kati és Lajos András
színművészek (Budapest), Horváth Sándor színművész (Móricz Zsigmond Színház, Nyíregyháza) Dolmány Mária elnök
és Tóth Zsóka alelnök (Magyar Drámapedagógiai Társaság), Kiss László, a Magyar Versmondó Szövetség elnöke, Pápai
László rendező (Sopron), Jókai Ágnes és
Szikra József színművészek (Győri Nemzeti Színház), valamint Szabó Viktor
színművész és Miklós László (Komáromi
Jókai Színház).
Az I. kategóriában 15 iskola 26 tanulója versenyzett, a II. kategória volt a
legnépesebb, 19 iskolából 30 tanuló vett
részt, a 9 bejelentkezett középiskolát pedig 14 tanuló képviselte.
A jelentkezők magas számára való
tekintettel a fesztivál négy helyszínen,

5 csoportban zajlott: a komáromi Tiszti pavilon helyiségeiben, a Duna Menti
Múzeum dísztermében, a múzeum Zichy palotájának előadótermében, valamint a Jókai Mór Alapiskola aulájában.
A versmondók a délelőtti elődöntőben a kötelező és a szabadon választott
költeményt is elmondták, majd a zsűri
arany-, ezüst- és bronzsávba sorolta őket.
A délutáni döntőbe mindhárom kategóriából az aranysávba sorolt versenyzők jutottak. A verseny magas színvonaláról tanúskodik, hogy ebben az évben
24 tanuló jutott a legjobbak közé. Itt az
egyesített zsűri valamennyi résztvevő
előtt ismét meghallgatta a döntőbe került versenyzőktől azt a verset, amelyet
a délelőtti előválogatón jobbnak ítéltek.
Érdemes megemlíteni, hogy ez szinte
mindenkinél a kötelező vers volt. Így
nemcsak a tehetséges fiatal versmondók
ünnepe volt ez a nap, hanem a szlovákiai
magyar (kortárs) költészeté is.
A bírálóbizottság a fődíj és a különdíjak odaítélésénél is „nehéz helyzetben”
volt, erről az aranysávos minősítést elért
versenyzők magas színvonalú, igényes
előadásmódjukkal gondoskodtak. A
verseny befejezése után a bírálóbizottság tagjai az elhangzott produkciókat
egyénenként értékelték, a versmondókat
értékes szakmai tanácsokkal, útmutatásokkal látták el.
Mialatt a zsűri tanácskozott, a budapesti Vajk-szigeti Általános iskola 6. évfolyamának Vajk-játszók nevű csoportja
mutatkozott be a közönségnek. Holdfia című műsorukat – Kányádi Sándor:
Apokrif ének feldolgozását – Ledő Attila
rendezte.

Q	A szereplők Kaszás Attila szobránál

A végső eredményhirdetésre a Jókai
Napok záróünnepségén, a VMK nagytermében került sor; gazdára találtak a
névre szóló emléklapok, értékes könyvjutalmak, a különdíjak. A zsűri a fődíjat,
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Kaszás Attila Szellemi Hagyatékát Ápoló Közhasznú Alapítvány
által alapított Kaszás Attila díjat a III.
kategória versenyzőjének, a komáromi
gimnázium tanulójának, Melecsky Kristófnak ítélte.
A különdíjakat Katona Eszter (Pozsony), Holocsy Zsóka Zsófia (Szenc),
Gál Réka Ágota, Gál Ádám Vajk (Hetény), Haris Katarina (Naszvad), Lakatos
Áron, Stirber Bianka (Komárom) és Szabó Mária Denisza (Csángóföld) vihette
haza. A verseny első három helyezettje
meghívást kapott a Győrben megrendezésre kerülő Radnóti Miklós szavalóversenyre, amelynek résztvevői a magyarországi szavalóversenyek győztesei.
A rendezvényhez anyagi támogatást
nyújtott a SZK Kulturális Minisztériuma, a Felvidéki Tehetségsegítő Tanács,
Komárom városa. Különdíjakat ajánlottak fel: az MK Emberi Erőforrások
Minisztériuma, a Jókai Mór Alapiskola,
a művész komáromi barátai, tisztelői és
gimnáziumi osztálytársai.
A VIII. Kaszás Attila Versmondó
Fesztivál az ígéretes versmondóknak ad
lehetőséget a bemutatkozásra. Színvonalas szervezésével az egyik legnépszerűbb,
legtöbb iskolát és tanulót Komáromba
vonzó, nemzetközivé vált rendezvény
teljesíti célját: az új és a visszatérő versenyzők bizonyítják, hogy tehetségekben
nincs hiány, vannak, lesznek követői a
népszerű művésznek, Kaszás Attilának.
Vörös Mária
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A föl-földobott kő sorsa
Dusza János akadémikus,
anyagkutató
Föl-földobott kő, földedre hullva,
Kicsi országom, újra meg újra
Hazajön a fiad.
Ady Endre költeménye hajszálpontosan mutatja a hazaszeretettel megáldott-megvert magyar sorsot: bárhova is
sodródik az ember, mindig sóvárogva vágyik a szülőföldjére, ha egy mód van rá,
vissza is tér oda. A szerencsésebbek csak
villanásnyi időre hagyják el, a sors kegyeltjeinek az is megadatik, hogy hozzá
még csillagsorsot is magukénak tudhatnak. Nincs mit csodálkozni Dusza János
professzor, egyetemi tanár, akadémikus
kiegyensúlyozottságán és derűs természetén: sikerült neki, ami csak nagyon
keveseknek: a szülőföldjéről csak a legszükségesebb időre eltávozva – oda fölföldobott kőként folyamatosan visszatérve –nemzetközileg is jelentős pályát
befutnia, a tudományt és magyarságát
egyaránt szolgálnia.
Szakmenedzserként óriási szerepe
van abban, hogy az Európai Unió fejlesztési alapjaiból több tízmillió eurós
támogatást kapott a Szlovák Tudományos Akadémia kassai Anyagkutató Intézete, biztosítva ezzel, hogy az intézmény
a jövőben is kontinensünk élvonalába
tartozzon. Több mint háromszáz megjelent szakcikkével, hét könyvével komoly
szaktekintélynek számít a különleges kerámiák kutatásának területén. Egyetemi
tanárként Szlovákiában és Magyarországon is oroszlánrészt vállal a jövő tudósgenerációinak szakmai felkészítésében.
A Szlovák Tudományos Akadémia elnökségi és a Magyar Tudományos Akadémia
köztestületi tagjaként hídszerepet tölt be
a két ország kulcsintézményeinek kapcsolatában. A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács elnökeként pedig kisebbségi
értelmiségünk gazdagítása mellett tette
le a voksát. Szerteágazó tevékenysége
persze azzal jár, hogy amolyan száguldó
tudósként kénytelen megosztani az idejét Kassa, Pozsony, Budapest és számos
európai nagyváros között.

Számára természetes, hogy a csúcsra anyanyelvi iskolába járván jutott el,
egyetemi tanulmányait is beszámítva,
aminek érdekes hozadéka, hogy – amint
mosolyogva bevallja – napjainkban is
akadnak gondjai a szlovák stilisztika magasabb régióival. Sebaj, értelmes emberek között – ahol ő mozog – ez nem okoz
gondot. Valamennyien jól tudják, hogy a
helyi születésű londoni utcaseprő is sokkal jobban bírja az angolt Dusza Jánosnál, mégis – az államnyelv ismeretéről
szóló szirénhangokat hangoztatók számára talán furcsa módon – a szlovákiai
magyart hívták meg vendégkutatónak a
Queen Mary Universityre, illetve az Európai Bizottság kutatóintézetébe, a hollandiai Pettenbe.
A fétisállítók meglehetősen gyakran
hagyják figyelmen kívül, hogy kis hazánkban sokszor a többségi nemzet tagjai is hadilábon állnak anyanyelvükkel,
amit meglehetősen sajátos körülmények
között magam is megtapasztalhattam.
Negyedszázaddal ezelőtt az ország
egyetlen nemzetközi kongresszusi és
művészeti központja igazgatóhelyettesi állásához titkárnő is dukált. Igyekvő,
megbízható, kiváló munkaerő, apró kis
hibával: „biszidovala” („beszedovala”),
azaz kelet-szlovákiai nyelvjárásban beszélt. Ami még érdekesebb: így is írt,
sajátos módon „átdolgozva” a diktált leveleket. Kénytelen voltam megtanítani
a helyesírásra: tanító néni módján piros
ceruzával kijavítottam az általa gépelt
szöveget, amit aztán újra le kellett írnia.
A fiatalabb nemzedék számára érdemes
közölni: ekkor a számítógép még ismeretlen volt a hazai irodákban, ehelyett
napjainkra szinte teljesen eltűnt mechanikus eszközt, írógépet használtunk. Egy
év alatt sikerült elérnem, hogy a lediktált
szöveget akár látatlanban is aláírhattam.

A fiatal hölgyek időnként kiesnek a
munkából, alkalomadtán szülési szabadságra mennek. A sors iróniája, hogy
következő titkárnőm „muvila”, vagyis a
nyugat-szlovákiai, erdőháti (ún. záhorák)
nyelvjárást bírta. Ugyanaz a helyzet,
azonos végeredménnyel. Az „államalkotó nemzethez” tarozó jó humorú munkatársaim dőltek a röhögéstől, nem kis
öniróniával megjegyezve, azon gondolkodnak, hogy a mélynemzeti párt vezetőinek a figyelmébe ajánlanak, mint azt
a magyart, aki a szlovák lányokat anyanyelvükre tanítja. A sors újabb fintora,
hogy mindez nagyjából abban az időben
történt, amikor a jogfosztást követelő
tömeg a törvényhozás kapuját bezúzta.
E hölgyek esetét látva logikus a kérdés:
nem jártak volna jobban, ha magyar iskolában végeznek?
Dusza János Sajógömörön született 1952. október 14-én. Számára természetes volt, hogy a gömörhorkai, a
sajógömöri és a pelsőci magyar iskolában tanul, ahonnan a tornaljai gimnáziumba vezetett az útja. Érettségi után
a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatta tanulmányait, ahol
1977-ben szerezte meg diplomáját kutatófizikusi szakon.
Ragaszkodása a szülőföldhöz már
egyetemista korában megnyilvánult:
amint hazai tájakra ért, lehúzta a vonat
ablakát, hogy mélyet szippanthasson
a hamisítatlan hazai levegőből. Ilyen
mély kötődés mellett természetes volt
számára, hogy hazajön, és szülőföldjéhez minél közelebb helyezkedik el. Első
– és napjainkig utolsó – munkahelye a
Szlovák Tudományos Akadémia kassai
Anyagkutató Intézete lett. Szakterületéül
a különleges tulajdonságú kerámiákat és
kerámia bevonatokat – elsősorban a szilícium nitridet – választotta. Tudva lévő,
hogy ezer Celsius-fok fölötti hőmérsék-
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leten a legkeményebb fémek is olyan
szerkezeti változást szenvednek, amelynek következtében elvesztik eredeti mechanikai tulajdonságaikat, így alkalmatlanná válnak megmunkáló eszközként
való alkalmazásra. Amennyiben nagy keménységű, kopásállókerámia-bevonatot
kapnak, nincs akadálya az extrém körülmények közötti használatuknak. Dusza
János kutatásai eredményeit épp ezen a
területen érte el.
A világszínvonal eléréséhez, az élvonalban maradáshoz elengedhetetlen
a legkiválóbb kutatóintézetekkel való
folyamatos kapcsolattartás. Erre először
1987-ben nyílt alkalma, amikor német
tudományos ösztöndíjjal egy évre a
stuttgarti Max Planck Intézetbe került.
Munkája eredményességnek fényes
bizonyítéka, hogy ezt követően már
Humboldt-ösztöndíjasként dolgozhatott. Eközben közeli kapcsolatba került a
szakma német, osztrák és angol legjobbjaival, ami lehetőséget nyújtott számára
a későbbi együttműködésre, és amelynek eredménye a már említett tevékenysége a londoni Mária Királynő Egyetem
európai anyagkutató intézetében, illetve Seibersdorfban, az Austria Research
Centerben. Ezeknek az egy–másfél éves
programoknak a fő hozadéka, hogy –
föl-földobott kő módján visszatérvén

– megszerzett tapasztalataival a szülőföldjét gazdagította. Minderre a koronát az anyaintézménye számára elnyert
támogatások jelentik, ezzel biztosítva,
hogy Kassa a jövőben is az anyagkutatás
egyik európai fellegvára marad.
Szakmai fejlődésével összhangban
emelkedett a tudományos ranglétrán:
1980-ban szerezte meg a természettudományok doktora – RNDr – fokozatot, két
év múltán a PhD-t, 1995-ben lett a műszaki tudományok nagydoktora – DrSc
–, a következő évben a Kassai Műszaki
Egyetem docensévé nevezték ki. Profes�szori kinevezését 2004-ben vehette át.
Pedagógiai tevékenységét Kassán kívül a pozsonyi Műszaki Egyetemen, Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és az Óbudai Egyetemen, a
linzi Kepler Egyetemen és a Wildaui Főiskolán fejti ki.
A jövő kutatóinak felkészítése során
kilenc doktorandusz végzett a keze alatt,
és hat posztdoktor témavezetője, konzulense volt.
Szerteágazó munkásságának további hozadéka, hogy egy tucatnál is
több hazai, európai és világszervezet
tevékenységében vesz részt: többek között a Szlovák Tudományos Akadémia
elektrotechnikai, anyagtudományi és

technológiai kollégiuma (elnök), az Európai Szabványügyi Bizottság és a World
Academy of Ceramics tagja, valamint az
Európai Szerkezet-integritási Társaság
TC-6 Ceramics részlegének az elnöke.
Több tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának a munkájában is részt vesz.
Nemzetközileg jelentős tevékenységének elismeréseként több díjban és
kitüntetésben is részesült: a Szlovák Tudományos Akadémia 2005-ben és 2009ben a „Az év tudósa”, 2008-ban Akadémiai-díjban részesítette, megkapta a
Pavol Jozef Šafárik Egyetem emléklapját,
tavaly pedig a Budapesten, az Országházban vehette át a Gábor Dénes-díjat.
Számára legalább ilyen fontos, hogy
szűkebb pátriája is elismerte jelentőségteljes munkásságát: Tornalja város díszpolgárává avatta; ahol ifjúkorát töltötte
– és korábban édesanyjához, édesapjához járt haza, napjainkban pedig még
mindig hazavárja az ott élő nagybátyja
–, Gömörhorka honlapján a szülőföld
szeretetének mélységével mutatja be
életútját. A tudósét, aki kisebbségi magyarságát öntudatosan vállalva jutott fel
a csúcsra, aki a következő évekre számtalan tervvel készül az általa kiépített, nemzetközileg jelentős kutatóintézetben.
Ozogány Ernő
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Cimbora – egész napos iskola
A Pongrácz Lajos Alapiskolában,
Ipolyságon 2014 szeptemberében indult
a „Cimbora“ egész napos iskolaprogram.
Pedagógiai nézőpontból általában azt
a formát nevezzük egész napos iskolának, ahol a tanítás és a szabadidős tevékenységek váltakoznak, így rugalmasabb
napirend alakítható ki, ami egyenletes
terhelést jelent a tanulók számára. A
gyermek életében a nap folyamán bizonyos rendszer alakul ki, ennélfogva
a megszabott időközönként ismétlődő
tevékenységekhez, programokhoz a tanuló könnyebben tud alkalmazkodni. A
gyermek ugyanúgy délután megy haza,
de nem viszi haza az iskolatáskáját, és
házi feladatot sem kap. Az iskolai foglalkoztatás kereteibe a tanuláson kívül
belefér a tehetséggondozás, a felzárkóztatás és a testmozgás is.
Az egész napos iskolában a gyermek
az iskolában – tanítói segítséggel – tanul meg tanulni. A házi feladatokat az
első hónapokban az adott tantárgyból
a tárgyat tanító pedagógussal készítik
el a gyerekek. Így ő nemcsak tanít, hanem segíti az órára való felkészülést is.
Ez nagyon sok előnnyel jár, hisz a tanító
azonnali visszajelzést kap az elsajátítás
mértékéről, az esetleges hibákról, és ezek
alapján nyomban korrigálhat. Nagyon
fontos a folyamatos ismétlés. A tanulók
mindennap felidézik az előző napon tanultakat, a hét utolsó napján pedig az
egész héten tanultakat. Pénteken hazavihetik az iskolatáskát, tankönyveiket,
füzeteiket, és szüleiknek bemutathatják,
amit a hét folyamán tanultak. Otthon
nem tanulnak a gyerekekkel, csak átismétlik a heti anyagot. Az üzenőfüzetbe
minden héten bekerül a heti tananyag,
illetve az is, amit ismételni kell. A szülők hétvégén nézhetik át gyermekeik
ellenőrzőjét is. Az egész napos iskolában inkább a szöveges értékelésen van a
hangsúly, érdemjegyet főleg a hét elején
kapnak a tanulók, amikor a már elsajátított tananyagból felelnek.
Iskolánkban az elmúlt tanévben az 1.
évfolyamban bevezetett új iskolaprogramnak megfelelően 7.55-től 15.30-ig
egyenletesen elosztva váltották egymást
a tanítási órák, a tanulási képességekhez
igazított tanórákra való felkészülés és a
pihenést szolgáló szabadidős programok.
A nap beszélgetőkörrel kezdődött,
ahol a gyermekek mesélhettek magukról.
Mivel a 6–7 éves gyermekek tartós figyelme 20–25 perc, ezért az órák kezdetben

rövidebbek voltak, s hosszabbak a szünetek. Körülbelül egy hónap elteltével értük el a 45 perc időtartamú tanítási órát.
Időnként azonban a teljes időtartamú
tanítási órába is mozgásos, lazító játékot
iktattunk be. Ez tulajdonképpen az előkészítő időszak volt, amely szeptember
elejétől október közepéig tartott. Ez alatt
a hat hét alatt játékos feladatokkal és
gyakorlatokkal igyekeztünk a gyermekek
számára megkönnyíteni az óvoda–iskola közti átmeneti időszakot. Ekkor nem
tanítottunk betűt, nem olvastunk össze
és nem másoltunk, hanem előkészítő
gyakorlatokat végeztünk a gyerekekkel:
ismerkedtünk az irányokkal, formákkal,
megtanultuk a helyes légzést, a ceruzafogást, és folyamatos szókincsbővítés
is folyt. Az alapozó szakasz után került
sor a komolyabb tanulásra, amikor már
a betűkkel és a számokkal ismerkedtünk.
A tananyag nem napokra, hanem hetekre volt bontva. Egy hét alatt legfeljebb
két új betűvel ismerkedtek meg a tanulók. A betűtanítás tehát itt sokkal lassabb
tempóban történik, mint a hagyományos
osztályokban, de a
későbbiekben
a tanulók sokkal könnyebben olvasnak
majd össze. Természetesen, már
a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt
fektettünk az értő olvasásra.
Két pedagógus dolgozott a gyerekekkel, megosztva egymás között a feladatokat. Az osztályfőnök, Bóna Tímea
reggeltől foglalkozott a gyermekekkel, az
osztály nevelőnője, Fabian Anikó délelőtt kapcsolódott be az oktatásba. Folyamatosan bent volt az órákon, oda tudott figyelni azokra a tanulókra, akiknek
további gyakorlásra vagy segítségre volt
szükségük. Amennyiben szükséges volt,
külön foglalkozott velük, kis csoportban
dolgoztak együtt, míg az osztály többi tanulója az osztálytanítóval tanult.
A délelőtti foglalkozások után a tanulók megebédeltek, majd másfél–két óra
pihenés következett. Jó idő esetén a gyerekek az udvaron sportolhattak, rossz
időben pedig az osztályteremben játszhattak vagy különböző egyszerű kézműves foglalkozások közül választhattak.
Cimbora – ahogy én láttam… Az
egész napos iskolaprogramról már évekkel ezelőtt olvastam. Később, amikor
Magyarországon a felső tagozatban is
kötelezővé tették az egész napos oktatást, még többet lehetett hallani róla. Sok
nyilatkozat jelent meg a témával kapcsolatban, pedagóguskollégák osztották meg
az olvasókkal személyes tapasztalataikat.

Pedagógusként mindig szeretettem
a kihívásokat. Az egész napos iskolaprogram pedagógusi pályám egyik legnagyobb kihívása volt. Vállalnom kellett
a felelősséget, hogy 25 gyermeket úgy
tanítok meg írni és olvasni, hogy csak az
iskolában, otthoni gyakorlás nélkül tanulják meg a betűket felismerni, összeolvasni, mondatokká fűzni. A betűtanulás
mellett pedig vállaltam, hogy megtanulunk másolni, 20-ig számolni, és bővítjük
az óvodából hozott szlovák szókincsünket.
25 tanulóval nagyon nehéz volt. Meg
kellett tanulnom türelmesebbnek lenni,
el kellett fogadnom, hogy 25 gyermekkel
nem lehet gyorsan haladni, igazodnom
kellett a gyerekek egyéni képességeihez, és úgy kellett differenciálnom, hogy
egyenletes tempóban tudjanak fejlődni. Az előző évek gyakorlatához képest
megnyugtató volt az érzés, hogyha valami délelőtt kevésbé működött, vagy
nem tudtunk befejezni egy-egy feladatot, akkor azt délután megoldottuk vagy
még gyakoroltuk. Nagyon sok segítséget
kaptam az osztály nevelőnőjétől, Fabian
Anikótól, a szülőktől és nem utolsó
sorban a gyermekektől. Tudtam, hogy
mindannyian bíznak bennem, és hónapról hónapra könnyebben haladtunk.
Június 30-án a szülők megelégedésére – ami kiderült egy számukra összeállított körkérdésre adott válaszaikból –,
tiszta lelkiismerettel és büszkén adtam
át a gyermekeknek megérdemelt bizonyítványaikat. Képességeikhez mérten
valamennyien megtanultak olvasni és
másolni. Tudnak 20-ig összeadni és kivonni (tízesátlépés nélkül), ha szlovákul
kérdezem őket valamilyen témakörben,
akkor mondattal tudnak válaszolni.
Szeptembertől már a második évfolyamban – remélhetőleg ugyanilyen sikerrel – folytatjuk az elkezdett munkát…
Nyomdokainkba pedig két új első osztály
lép, új tanító nénijükkel.
Bóna Tímea, Matyis Edit
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Gömöri versmondó tábor harmadszor is
A Pro Scholis Gömör és Nógrád Kistérségi Közoktatás-fejlesztéséért és az SZMPSZ Rimaszombati Regionális Pedagógiai
Központja a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala Kisebbségi
Kultúrák, valamint az Emberi Erőforrás Minisztériuma támogatása jóvoltából 2015. július 19–24-e között harmadszor is megrendezte a Kokava Línia üdülőközpontban a Gömöri Versmondó Tábort.
A tábor ösztönző környezete kiválóan alkalmas volt arra,
hogy a résztvevők szabadidejüket gazdag programokból válogatva töltsék el. Lovaglás, turisztika, akadálypálya, úszás,
gyöngyfűzés, alkotótevékenység, mind-mind a kötelező foglalkozásokon túli tartalmas kikapcsolódást szolgálta.
Ebben az évben 24 gyermek érdeklődött a tábor foglalkozásai iránt, közülük 22 gyermek volt a tényleges táborlakó.
A gyerekekkel reggel 9.00 órától 12.00 óráig, valamint délután 14.00 és 16.00 óra között valósult meg a művészeti foglakozás, Molnár Xénia színművész szakmai irányításával. A
versmondó táborban a szakmai programok a versek elemzése,
megzenésítése és koreografálása mellett ritmusgyakorlatokat
is tartalmaztak. A hét folyamán terítékre került a tárgyalt versek költőinknek rövid életrajza, pályafutása is. Bővebben Petőfi
Sándor: Apostol és a Falu végén kurta kocsma című verseivel
foglalkoztak, továbbá József Attila Mama című versét elemezték. Weöres Sándor: Száncsengő és a Haragosi verseit ritmusgyakorlattal, énekelve és megkoreografálva sajátították el a
tábor résztvevői. A Fáj a kutyának a lába című népi mondókát
szintén közösen, ritmusgyakorlatokkal színezve tanulták meg,
ahogyan Arany János Toldijának Előhangját is megzenésítve,
koreografálva dolgozták fel, amit természetesen a versek alapos elemzése előzött meg.
A közmondások eljátszása, azaz az etűdök ezen a nyáron
sem maradhattak el, ennek jellegzetessége a testbeszéd és a
mimika volt.
A tábor résztvevői kulturális programokban sem szűkölködtek. Kedden Topor Ferenc interaktív meseestjén mulattak, a
Malac Julcsa gömöri népmese (gyűjtötte B. Kovács István) dramatizált változatán.
A hét közepén a tábor lakói tartalmas, egynapos tanulmányúton vettek részt. Ellátogattak Eperjesre, megismerték
annak történelmi nevezetességeit, látogatást tettek a sóbányában, Kassán megtekintették a nagyságos fejedelem nyughelyét, majd a Himnusz eléneklésével fejezték ki tiszteletüket a
szabadságharc irányítói iránt.
A tábor befejezéseként, pénteken, amikor a szülők megérkeztek a gyerekekért, játékosan és interaktívan összefoglalták
a héten tanultakat, hiszen a szülők is élvezettel kapcsolódtak
be a játékba. Az eljátszott, némajátékkal bemutatott közmondásokat a szülőknek kellett megfejteniük. Ilyen közmondásokat dolgoztak fel, mint: „Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem
törik”, „Türelem, rózsát terem”, „Ki mint veti ágyát, úgy alussza
álmát”, „Borotvaélen táncol”, „Ki korán kel, aranyat lel” stb.
A visszatérő gyerekek kérésére újra foglalkoztak Simon István Mirza című versével, amit dramatizáltak és a többi vers mellett a szülőknek is bemutatták. A Mirza vers és a tábor közötti
összefüggés a két év előtti élményre vezethető vissza: kiscsikót
ellett az egyik kanca. S ha csikó és vers, akkor Mirza. Csakhogy

a kokavai kiscsikó sorsa bizonyára nem ér olyan szomorú véget,
mint a versbéli Mirzáé.
A drámai játékoknál Gabnai Katalin drámapedagógus módszertani könyve segítette a szakmai munkát. A csapatmunka,
a gyerekek egymás kölcsönös megismerése, fantázia és kommunikációs készség, valamint a kreativitás fejlesztése volt a cél,
amit sikerült is teljesíteni. Minden foglalkozás végén közösen
megbeszélték, melyik játék szerzett maradandó élményt, ahogyan azt is, melyik nyerte el legkevésbé a tetszésüket. A gyerekek nyitottak, befogadóak és nagyon aktívak voltak a foglalkozások alatt.
A tábor befejezésekor, a szülőkkel való beszélgetés során
pozitív visszajelzéseket kaptunk. Szinte mindenki megkérdezte, lesz-e folytatása a tábornak, számítanak a munka folytatásával jövőre is, és a jövő évben segítőként akarnak részesei lenni
a tábor alakulásának, a munka segítésének. S mi ez, ha nem a
tábor céljai egyikének megvalósulása! Most már csak a jövő évi
pályázatok bírálóin a sor, hogy olvassák e sorokat s döntésükkel
támogassák a tábor 2016-os megvalósulását!
Molnár Xénia, Ádám Zita
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„A legmagyarabb Habsburg”
a Helytartótanács élén
„Mostantól a Monarchia legszebb tisztségét viseled (…) Fő feladatod tehát a
nemzet tiszteletének, bizalmának, szeretetének megnyerése, amihez latba kell
vetned minden erődet.”
(Részlet I. Ferenc király Habsburg József főherceghez írt intelmeiből)

Q	Habsburg József nádor (1776–1847)

A

svájci származású, de a széles közvéleményben osztráknak elkönyvelt Habsburg család első tagjai már a 15.
század első felében megjelentek a magyar trónon. Azonban I.
Albert (1437–1439) és fia, V. László (1440–1457, ténylegesen
1453–1457) uralma csak egy-egy rövid epizód volt a Magyar
Királyság történetében. Végül II. (Jagelló) Lajosnak a mohácsi
csatában bekövetkezett halála nyitotta meg újra az európai
viszonylatban is egyre jelentősebbé váló dinasztia számára a
magyar trónhoz vezető utat. A Habsburg-dinasztia sarjai Mo
hács évétől, 1526-tól egészen 1918-ig ültek Magyarország trónján. Igaz, a török időkben (1526–1699) uralmuk csupán a két,
majd három részre szakadt ország egy töredékére terjedt ki, ám
az oszmánok kiűzését követően fokozatosan kiterjesztették a
felszabaduló ország egészére.
A Habsburgok és a magyarok (ami alatt persze hosszú ideig a magyar rendeket kell érteni) viszonya az évszázadok során
gyakran volt feszültségektől terhes. Igaz ez a megállapítás már a
korai időkre is – gondoljunk csak V. László és a Hunyadiak polgárháborúba torkolló viszályára. A 17. század elejétől a 18. század elejéig nem kevesebb, mint nyolc jelentősebb Habsburg-ellenes megmozdulásra került sor, amelyekben éppúgy szerepet
játszottak erdélyi fejedelmek – Bocskai István, Bethlen Gábor
(egymaga háromszor fogott fegyvert II. Ferdinánd király ellen),
I. Rákóczi György –, mint magas rangú magyarországi főurak
– Wesselényi Ferenc, Zrínyi Péter, Nádasdy Ferenc, I. Rákóczi
Ferenc, Thököly Imre, II. Rákóczi Ferenc. Csak a II. Rákóczi
Ferenc szabadságharcát lezáró szatmári béke után állt be változás a felek viszonyában. Ám még ekkor sem mondható el,
hogy a Habsburgok és a magyarok közötti kölcsönös gyanakvás
teljesen eltűnt volna.
Nem csoda tehát, hogy a nemzeti történelmi köztudatban
a Habsburgok inkább a magyarság ellenségeként, jobb esetben
ellenfeleként vannak jelen, pedig 18 uralkodót adtak az országnak. Ez annak ellenére is így van, hogy egyes, a korral foglalkozó történészek – s ebben az összefüggésben elsősorban Pálffy
Géza nevét kell említeni – az utóbbi időben megpróbálják árnyalni a Habsburgok és a magyarok viszonyáról rögzült képet.
A Habsburgok családjából csak nagyon kevés személyiségről
alkotott pozitív képet a magyar közvélemény. Ilyennek tekinthető talán a „jó királynőnek” nevezett Mária Terézia vagy részben a dualizmus korának Ferenc Józsefe, aki a 19. század utolsó
évtizedeire az 1848–1849. évi szabadságharc hóhérjából „fe-

rencjóskává” szelídült. Ám a magyarok szemében a legnagyobb
tiszteletet mégsem egy uralkodó, hanem a Habsburg-dinasztia
egyik főhercege, Habsburg József Antal János, Magyarország
utolsó előtti, szám szerint 103. nádora vívta ki magának.
*
1795. július 10-én hatalmas robbanás rázta meg Ferenc császár kedvenc tartózkodási helyének, a Bécstől délkeletre felépített laxenburgi palotának a falait. A robbanás a palota kertjében kialakított ideiglenes laboratóriumban keletkezett, ahol a
néhány nappal korábban Budáról érkezett Sándor Lipót nádor
pirotechnikai eszközök előállításával kísérletezett, amelyek a
szokásos nyári vigalmak fénypontját jelentő tűzijáték kellékei
lettek volna. A detonáció következtében Magyarország nádorának két segítője azonnal életét vesztette. A Habsburg főherceg súlyos égési sérüléseket szenvedett, amelyekbe két nappal
később borzalmas kínok között belehalt. Ez a szörnyű baleset
nyitotta meg az utat a szerencsétlenül járt nádor öccse, József
főherceg magyarországi politikai karrierje előtt.
*
József a későbbi II. Lipót király és Mária Ludovika spanyol
infánsnő házasságából 1776. március 9-én született Firenzében.
Toszkána székvárosban nevelkedett, ahol apja nagyhercegként
uralkodott. 1790-ben Bécsben elhunyt II. József. A „kalapos király” nem hagyott hátra utódot, így országai, köztük a Magyar
Királyság is, öccsére, Lipótra szálltak. II. Lipót (1790–1792)
egyik újítása volt, hogy Magyarországon a nádor posztját 1790től immár nem valamelyik magyar főúri család tagja, hanem a
Habsburg-ház egyik főhercege töltötte be. Az uralkodó egyik
fiát, Sándor Lipótot nevezte ki e fontos pozícióba, aki egyúttal
a Budán székelő Magyar Királyi Helytartótanács, továbbá a legfelsőbb bíróság, a Hétszemélyes Tábla elnöke is lett.
A 23 éves korában tragikus körülmények között elhunyt
Sándor Lipót (aki nem csekély mértékben járult hozzá a Martinovics Ignác vezette magyar jakobinus mozgalom felszámolásához) utódául I. Ferenc király (1792–1835) öccsét, Józsefet
nevezte ki a Helytartótanács elnöki székébe. Hivatalba lépése
előtt Ferenc instrukciókkal látta el az ifjú főherceget. Egyebek
mellett arra intette öccsét, hogy a jó uralkodó és helytartó kívánt ismérve a nyugalom, kiegyensúlyozottság, méltányosság,
szigor, a maga iránt kivívott tisztelet. Olyan tulajdonságok
ezek, melyek közül többel maga a király nem rendelkezett…
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Habsburg József 1795. szeptember 18-án indult el a
schönbrunni kastélyból új rendeltetési helyére. Magyar földön sorrendben Moson, Győr, Komárom és Esztergom megye
küldöttségei üdvözölték a főherceget. Fáradalmait Esztergom
városában pihente ki, innen indult másnap a fővárosba, Budára, ahol Batthyány József esztergomi érsek fogadta, majd
Laszlovszky József, a város polgármestere mondott üdvözlő beszédet. A következő napokban került sor a beiktatási ceremóniákra. Kinevezték a császári-királyi hadsereg tábornagyának,
Pest-Pilis-Solt megye főispánjának. Szeptember 22-én a főherceg a Helytartótanács, egy nappal később a Hétszemélyes Tábla
elnöke lett. Nádornak a következő évben, 1796-ban választotta
meg közfelkiáltással a magyar rendi országgyűlés.
József nádor országlását azzal kezdte, hogy rávette bátyját,
Ferenc királyt a jakobinus mozgalomban játszott szerepük miatt elítélt foglyok szabadon bocsátására. Így szabadult ki börtönéből többek között Kazinczy Ferenc és Verseghy Ferenc is.
Utóbbi korábban József főherceg magyartanára volt. Bár az első
években az új nádor a bécsi udvar akaratát hajtotta végre, miután megismerte a helyi viszonyokat, kísérletet tett arra, hogy
önálló politikával hangolja össze Bécs és a magyar rendek érdekeit. Miközben politikai téren a kompromisszumok híve volt,
fáradhatatlanul segédkezett a magyar gazdasági és szellemi élet
fellendítésében. Ugyanakkor katonai kötelességeit sem hanyagolhatta el. Helytartóságának első évtizedében javában dúltak
a napóleoni háborúk. Ő volt a főparancsnoka 1797-ben, 1800ban és 1809-ben a franciaellenes nemesi felkeléseknek.
József nádor hathatós támogatásával jött létre 1802-ben az a
nemzeti könyvtár, amelyik a Széchényi Könyvtár és a Nemzeti
Múzeum alapját képezte. 1804-ban kidolgozta Pest városrendezési terveit. Négy évvel később Szépészeti Bizottságot hozott
létre. Fontos szerepet játszott Lipótváros kiépítésében, a Városliget rendezésében és a Margitsziget parkosításában is. Szorgalmazta a gellérthegyi csillagvizsgáló megépítését. A napóleoni
háborúk alatt mutatkozó gazdasági fellendülés idején, alcsúti
birtokán mintagazdaságot hozott létre.
1825-ben döntő szerepe volt abban is, hogy Ferenc király tizenhárom évnyi szünet után összehívja a pozsonyi országgyűlést, ahol lehetőség nyílt arra, hogy legalább részben rendezzék

Q	A Ludovika Akadémia épülete
az udvar és a magyar rendek elmérgesedett viszonyát. A többek által első reformországgyűlésnek tartott diétán, Széchenyi
István nemes felajánlásához csatlakozva 10 000 forintot adományozott a Magyar Tudós Társaság létrehozására. 1826-ban
megalapította a Vakok Intézetét. Támogatta a kőbányai lóvasút
megépítését. 1835-ben részt vett a magyar tisztképző intézet,
a Ludovika felavatásában. Az 1838. évi nagy pesti árvízkor a
nádor irányította a mentést. Az 1839–1840. évi országgyűlés
idején nagy szerepe volt abban, hogy a hatalom által elítélt politikai foglyok, Wesselényi Miklós, Lovassy László és Kossuth
Lajos közkegyelemben részesüljenek. Ott bábáskodott a Pesti
Magyar Kereskedelmi Bank létrehozásánál, de a Pestet Váccal
összekötő vasútvonal lefektetésénél is. 1846-ban megalapította
a róla elnevezett Ipartanodát, a mai Műegyetem elődét.
József nádor több mint fél évszázadon át tartó magyarországi
működésével kivívta kortársai elismerését, olyanokét is, akik
amúgy nem voltak baráti viszonyban a Habsburg-házzal. 1847ben bekövetkezett halálakor Kossuth Lajos többek között az
alábbi sorokat vetette papírra vele kapcsolatban: „És Ő, az agg
Nádor míg testben a sír felé hanyatlott, lélekben, érzelemben az
ifjadó nemzettel lépést tartva együtt ifjadott. Élete alkonyába a
nemzet újjászületésének napkölte vegyült.”

Q	Az 1809-ben Napóleon serege ellen József nádor Győrbe rendelte a magyar nemesi felkelőket

Pelle István
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Búcsúzunk
„Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él,
s mint fán se nő egyforma két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.”
		(Kosztolányi Dezső)
A halál mindig szomorú valóság, de még
fájdalmasabb, ha kiváló embertől kell búcsút
venni, akit nagyon szerettünk, aki értünk, közösségünkért élt. Az értelmünk már felfogta a
megmásíthatatlant, de a lelkünk még sokáig
nem tud majd beletörődni a kényszerű elválásba: barátunk, kollégánk, vezetőtársunk el- Q	FERENCZ ANNA (1955–2015)
távozásába.
Mély megrendüléssel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy nagyrabecsült munkatársunk,

FERENCZ ANNA pedagógus,

az SZMPSZ Országos Választmányának elnökségi tagja 2015. augusztus 18-án, életének 60. évében váratlan hirtelenséggel eltávozott e földi világból. Munkássága, eredményei, derűs, bölcs embersége, közösség iránti elkötelezettsége mindannyiunk számára követendő példa.
Soha nem múló szeretettel, hálával gondolunk rá, emlékét szívünkben megőrizzük!
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Az utolsó levél
Anna meghalt. Elnémultak a szavak, lecsendesült a világ, vigasztalhatatlanok a virágok, a természet sír, Gömör gyászol, elment
egy kiváló ember, barát. Mérhetetlen a fájdalom, pótolhatatlan a veszteség, nincs szó, ami kifejezze az hiány érzését.
Augusztus 17-én még azt írtad Dunakesziről, hogy délután megválaszolod a leveleimet, melyek a közösen megálmodott szerelmetes téma, Gömör értékeinek tanítása módszertani kézikönyv szerkesztését, javítását érintették. Naponta, a nap reggeli és délutáni óráiban sűrűn váltottunk levelet.
Aznap nem voltam türelmetlen, mert ismertem Anna megfontoltságát, egy kézirat olvasása, javítása nem a türelmetlenek időtöltése. Aztán megvirradt augusztus 18., levél nem érkezett. Még csak 10 óra, gondoltam, most a kishercegé Anna ideje. Aztán
délután három órakor jött a halálhír, amit nem lehet elhinni, nem lehet feldolgozni! Hatvan éves volt, tele energiával, tervekkel,
tettvággyal! Ember, lágy és meleg érzésekkel, kemény és veretes gondolatokkal. Elveiben nem volt megalkuvó.
Lehet, infarktus, lehet, embólia volt a halál oka. Én másként tudom. Úgy kilenc-tíz órakor Anna előtt szemet kápráztató fényben
megjelent az Úr és szólt: – Anna, gyermekem, most, hogy teljesült életed nagy kívánsága, láttad megszületni egészségesen az unokádat, boldognak látod gyermekeidet, Gömörről is számba vettél már minden értéket, nekem az égi hazában szükségem lenne egy
igaz, bölcs mennyei krónikásra. Anna akkor meghatódva letette kezéből a tollat, amely a földhöz kötötte, Teremtőjének engedelmes,
szófogadó gyermekeként az Úr felé nyújtotta a kezét, és elment az örökkévalóságba. Ekkora megtiszteltetést nem lehetett visszautasítani, ez csakis egyszer fordulhat elő a földi halandóval. Így történt. Én így akarom hinni. Az égiek döntését senki nem írhatja felül.
A megbékélés a földön maradottak kegyelme, amit adjon meg mindannyiunk számára a Teremtő.
Nézem a képet, kisunokája, a kisherceg a karjában, Anna mamuska pedig csücsörít, gügyög, ízes palócságával mesél a csecsemőnek arról a másik örök hazáról, Gömörről, amelyhez őt igaz szerelem kötötte. Mert Anna és Gömör elválaszthatatlanok voltak.
Ígérte a gyermeknek, Gömör neki is második hazája lesz, a gyökerek eresztéséről majd ő gondoskodni fog. Bizonyára így is lesz az,
mert mamuska irányító szelleme az égi útról vezérli majd a gyermeket az ő útján.
De mi lesz velünk, az itt maradottakkal?!
Anna, ha életedben nem mondtam meg neked, most üzenem, tudd meg: szerettelek, nagyon szerettelek, mint majdnem testvért,
mint nagyszerű barátot, mint kiváló kollégát, mint bölcs és megfontolt gondolkodót, mint szellemi partnert. Anna, sokan, sokan
szerettek, tiszteltek, becsültek!
Uram, nem könnyítetted meg a sorsunkat: nem egyszerű az elválás!
Anna, kínzó hiányod meggyötör!
Legyen neked könnyű szülőfalud, a runyai temető földje! Emléked szívünkben örökké él!
Fájó szívvel búcsúzom, barátod:
					Zita
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A szó nem elég!
Petőfi Sándor Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola és Óvoda, Diószeg
„A szó nem elég, példák által kell tanítanod;
és csak azt tudod megtanítani,
amire tapasztalatokon keresztül tettél szert.”
					(Ismeretlen)
Diószeg, a mátyusföldi kisváros a Kisalföldön, Galántától 6 km-re, a Dudvág
partján fekszik. A mai település Magyarés Németdiószeg 1943. évi egyesítésével
jött létre.
Az iskola keletkezéséről sajnos nincsenek pontos adatok. A legrégebbi
iskolaépület eredetileg a templom mögött volt látható, de az építés időpontját
nem tudni, még a levéltári adatokból
sem. 1848 előtt egy tantermes volt az iskola, majd 1909-ben átadták az új iskola
épületét. A II. ilágháború utáni rendszer
bénaságra és némaságra ítélte az itt élő
magyarok százezreit. Öt keserves év után
azonban változás állt be a magyar nyelvű
oktatás terén. 1950. szeptember 1-jén,
86 tanulóval Diószegen ismét megnyílt
a magyar iskola. Később, önálló épület
hiányában a tantermek a község négy
különböző pontján kaptak helyet. Az
osztályok szétszórtsága nagymértékben
megnehezítette a pedagógusok dolgát,
akik a nehézségek ellenére becsülettel
végezték munkájukat.
Az 1959-es év fordulópontot jelentett, mert felépült, és átadásra került az
új, kétemeletes, 17 tantermes iskola épülete, melyben a szlovák iskolával kapott
közös otthont a magyar iskola is, de az
1–5. évfolyam osztályai (akkor ez volt az
alsó tagozat) továbbra is az Ábrahám úti
épületben maradtak.
A 2001-es év jelentős volt az iskola
életében, ugyanis fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte, és a Szlovák Iskolaügyi Minisztérium engedélyezte Petőfi
Sándor nevének felvételét. A jeles napon
emléktáblát avattunk, és az iskola, Szabó
Antal mérnök (jelenlegi polgármester)
jóvoltából Petőfi Sándor mellszobrát
kapta ajándékba.
A 2004-es esztendő újabb változásokat hozott iskolánk életébe, ugyanis a
felső tagozat, az 5–9. évfolyam a Fučík utcai épületbe költözött, melyben a Magán
Szakközépiskolával közösen nyertünk
elhelyezést. Az 1–4. évfolyam továbbra

is az Ábrahám úti épületben maradt. Sajnos, a mai napig nem adatott meg, hogy
az iskolánk egy épületben működjön.
Óvodánk 2004-től képezi az alapiskola
szerves részét, és az Ábrahám úton, a volt
zeneiskola épületében működik.
Iskolánk pedagógiai hitvallása, hogy
tanítványaink sokoldalú, korszerű tudást nyújtó, gyermekközpontú nevelésben részesüljenek. Legyenek képesek a
megújulásra, az önnevelésre, a pozitív
jövőkép megfogalmazására. Oktató-nevelő munkánk alapelve, hogy tanulóink
olyan képzést és nevelést kapjanak a nálunk töltött 9 év alatt, amely megfelel a
kor elvárásainak. Szeretnénk, ha tanulóink személyiségfejlődése teljessé válna,
hogy minden életszakaszban képesek
legyenek az önmegvalósításra. Tanítványainkkal való közös munkánkban a
következetesség, a kölcsönös bizalom, a
családias légkör és tisztelet érvényesítésére törekszünk. Kapcsolatainkban elvárjuk a kölcsönös megértést, az odafigyelést és a tiszteletet.
A hagyományőrzést „Ágacska“ tánccsoportunk műveli nagy szeretettel. „Diócska“ bábcsoportunk 2002-ben alakult,
sikert sikerre halmoz, rendszeres résztvevői a Duna Menti Tavasz országos gyermek báb- és színjátszófesztiválnak, és
előadásaik a határon túlra is eljutottak.
Nyelvtanáraink irányításával tanulóink
nemcsak az anyanyelvi vetélkedőkön
vesznek részt, de aktívan bekapcsolódnak a szlovák és idegen nyelvi versenyekbe is.

Diákjaink minden évben képviselik
iskolánkat a Diószegi Kulturális Napokon
a különféle rendezvényeken, melyeket a
város szervez (városi sportnap, karácsonyi vásár és koncert, Sütivásár, kolbászfesztivál, kitelepítési emlékünnepség,
Talamon Alfonz-díj átadása stb.). Iskolánkban már hagyománnyá vált a „terítési és díszítési verseny“, az álarcosbál,
a Bálint napi suli-buli. Odafigyelünk az
egészséges életmódra is. A Csemadok
helyi szervezetével közösen megemlékezünk az 1848–49-es forradalomról,
rendszeresen látogatjuk a helyi könyvtárat. Évente háromszor papírgyűjtést
szervezünk, és a „Föld napja“ keretében
megtisztítjuk Diószeg város utcáit a hulladéktól. Május hónapban az édesanyákat köszöntjük, júniusban a gyermeknapot ünnepeljük.
A sok-sok program és rendezvény
mellett nem feledkezünk meg a tanulmányi kirándulásokról, az erdei iskoláról,
az ember és a természet viszonyáról, az
úszó- és sítanfolyamokról sem, hiszen
ezek a tudás megszerzésén kívül további nemes célt szolgálnak a diákok között, mégpedig a barátság elmélyítését,
amely által tanulóink közelebb kerülnek
egymáshoz
Olyan iskolát akarunk, ahová a gyermek örömmel jön tanulni, s mellette sokszínű, érdekes, személyiségét értékesen
építő diákéveket raktároz el emlékezetében. Tantestületünk tagjai nemcsak
szakmailag, hanem emberileg is kötődnek iskolánkhoz, ez pedig célkitűzéseink
sikerességének záloga.
Bízunk abban, hogy pedagógiai
munkánkat a tanítványaink, a szülők és
a fenntartónk elvárásainak megfelelően
végezzük.
Rendezvényeinkről képekkel, visszajelzésekkel teljes tájékoztatót közlünk
iskolánk Facebook oldalán (https://www.
facebook.com/petofi.alapiskola?fref=ts).
Halás Mária igazgatónő
Balogh Katalin igazgatóhelyettes
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