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Konsztantinosz P. Kavafisz: 

Ithaka

Ha majd elindulsz Ithaka felé,  
válaszd hozzá a leghosszabb utat,  
mely csupa kaland és felfedezés.  
A Küklopszoktól és Laisztrügónóktól,  
s a haragvó Poszeidontól ne félj.  
Nem kell magad védened ellenük,  
ha gondolatod tiszta és egyetlen  
izgalom fűti tested s lelkedet.  
A Laisztrügónokkal, Küklopszokkal, a bősz  
Poszeidónnal sosem találkozol,  
hacsak lelkedben nem hordozod őket,  
hacsak lelked nem áll velük utadba.  
Válaszd hozzá a leghosszabb utat.  
Legyen minél több nyári hajnalod,  
mikor – mily hálás örömmel! – először  
szállhatsz ki sose-látott kikötőkben.  
Állj meg a föníciai pultok előtt,  
válogass a jó portékák között,  
ébent, gyöngyházat, borostyánt, korallt,  
és mindennemű édes illatot,  
minél többet az édes illatokból.  
Járj be minél több egyiptomi várost,  
s tanulj tudósaiktól szüntelen.  
Csak minden gondolatod Ithaka legyen;  
végső célod, hogy egyszer oda juss,  
de ne siess az úttal semmiképp.  
Inkább legyen hosszú, minél hosszabb az út,  
hogy évekkel rakva szállj ki a szigeten,  
az út aratásával gazdagon,  
s ne várd, hogy Ithaka majd gazdagon fogad.  
Neki köszönöd a szép utazást,  
mit nélküle sosem tehettél volna meg,  
hát mi mást várhatnál még Ithakától?  
Nem csaphat be Ithaka, ha szegény is;  
a szerzett tudásból s tapasztalatból  
máris megtudhattad, mit jelent Ithaka. 

Fordította: Somlyó György
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Kedves Olvasó!

Arra a kérdésre, hogy mi a célja ennek a kiadványnak, a válasz a lapok között ta-
lálható. A válasz az út, amely 25 éve kezdődött, amelynek első állomása a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövetségének, a szlovákiai magyar pedagógusok közakara-
tából létrejött szakmai érdekvédő civil szervezetnek a megalakulása volt. A kezdetet 
nehéz, sorsfordító évek követték váratlan fordulatokkal, amelyre a Szövetség a lehető 
legjobb tudással, jószándékkal, erős akarattal kereste a sorsmentő megoldásokat. A 
lapok a 25 év történelmét tartalmazzák.

Az emlékkönyv megálmodói szerették volna, ha a kiadvány a megalakulás 25 éve 
alatt mindazok visszaemlékezéseit tartalmazza, akik élő tanúként a szlovákiai magyar 
közoktatás minőségi javításán önzetlenül és fáradhatatlanul munkálkodtak.

A könyv szerkezetét tekintve a fejezetekhez hozzárendelődtek a megszólítottak 
is. Voltak, akik megtisztelőnek érezték, hogy visszaemlékező írásukkal jelen lehetnek 
az egyes hasábokon. Voltak elutasítók, akik már az előző évkönyvekben közölték 
gondolataikat, s ahhoz most nem tudnak más érdemlegeset hozzátenni. Voltak, 
akik betegségre hivatkozva köszönték meg a felkérést; s voltak, akik nem továbbí-
tották a levelet, válaszra sem tartották érdemesnek. De az emlékkönyv azok értékes 
gondolatait tartalmazza, akiknek a megtett út alatt volt és van üzenetük a fiataloknak, 
a jövőnek, akik tudatják a pályára lépő generációval: a szlovákiai magyar pedagógu-
sok hagyományt teremtettek. Akik elmondják, hogyan alakult, fejlődött Szlovákiában 
a közoktatás története 1990 óta napjainkig, azt is, hogy a javító szándék, a tervezetek, 
az akarat és a megvalósítás dolgában a magyar pedagógusok és az őket képviselő 
szervezet milyen építő gondolatokkal, tettekkel és mértékben vette ki részüket.

„A változás akkor valósul meg, ha ismert a probléma, amelyen változtatni kell. 
Akkor kell elindulni az úton: megoldásokat keresni a probléma megszüntetésére. 
Az úton a legmerészebb dologra kell vállalkozni: kérdezni kell. A kérdezés: keresés. 
A válaszok: a tapasztalat, amely a szellemi gazdagság jele” – fogalmazódott meg 
Rozsnyón a Szövetségnek azon ars poetikája, amely meghatározta a mindennapokat 
a gondolkodás, a cselekvés szintjén.

Ezek a visszaemlékezések, személyes élmények a szlovákiai magyar pedagógu-
sok gondolkodását, felelősségét, feladatvállalását hivatottak erősíteni.

Aki jobban, hatékonyabban, eredményesebben tudta volna alakítani az elmúlt 
25 évet, akinek érdemlegesebb válaszai voltak a kor kihívásaira, mondja jobban, bi-
zonyítson tettekkel!

Íme, 25 év vázlatos története, gond, öröm, személyesen megélt történelem. Ha 
az utókor hozzáteszi a maga elkövetkező 25, gondosan megtervezett évét, nem kell 
félteni a szlovákiai magyar iskolák jövőjét, a közösség sorsát.

Ádám Zita
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A megalakulás emlékei

Az első lépések felidézte gondolatok a 25 év kapcsán

„Másodszor úgy érezzük, nincs helye közöttünk a mindig a múltba visszatérők-
nek; de a máért, a holnapért semmit nem áldozóknak sem. Az igaz, hogy jelenünk 
a múltban gyökerezik, s a jövő érleli virággá (terméssé). A gondozatlan, a táplálat-
lan gyökerek elsatnyulnak, s a gyökértelen fát nem a vihar, hanem az enyhe szellő 
is kidönti, becstelen halálra kárhoztatja. Röviden: a múlt állandó emlegetése, elát-
kozása és az állandó sirámok, ha nem párosulnak tenniakarással, egyfajta feltáma-
dással – Tolsztojra utalva –, ha nem lépünk a tettek mezejére, s mindig új Messiásra 
(Messiásokra) várunk, és nem mi válunk azokká, puszta, semmitmondó élet lesz 
a miénk – az alulról építkezőké –, ha mindig felülről várjuk az irányt, az utat kijelölő 
oszlopokat.“

Részlet az elnöki beszámolóból 1992. március 28-án, az SzMPSz II. Közgyűlésén, 
Szőlőskén.

Gondolom, ezek az elvi fontosságú gondolatok negyed évszázada keringenek 
tudatunkban. A Csemadok országos székházában fogalmazgatták őket 1989. de-
cember 20-án, majd magyaros lelkesedéssé érlelődtek Nyitrán 1990. január 13-án. 
Itt a kétszáz küldöttön kívül vagy háromszázan szorongtak még a Pedagógiai Kar 
dísztermében.

Nincs módomban a részletekbe bocsátkozni, hiszen Emlékkönyvbe írom a visz-
szaemlékezéseim, de működésünk szempontjából hadd említsek meg egy-két kor-
szakalkotó eseményt.

Mai szemmel nézve is nagy jelentőséggel bírt 22 alsó tagozatos és 3 felső ta-
gozatos iskolánk felújítása, folytatásaként az 1968/69-es igyekezetünknek, amelyek 
eredményeként fokozatosan sikerült több iskolánkat elválasztani a szlovák tanítási 
nyelvű iskoláktól.
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1990. december 7-8-án a dunaszerdahelyi értekezletünk jegyzőkönyve szerint 
4535 tagsági igazolványt kért a 15 járási vezetőség. Kiosztásra 4197 került.

Jelentős eseménynek tartom a Szlovákia területén működő 8 szövetség együttmű-
ködését. Úgy tudom, ma már csak az SzMPSz működik szervezeti és szakmai szinten.
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Fontos találkozóra került sor 1990 decemberében Budapesten: Andrásfalvy 
Bertalan miniszter úrral több elvi kérdésben megegyeztünk. Egy egyezmény szel-
lemében Kálmán Attila és Töttösy Istvánné segítségével az 1991-es évben sikerült 
megegyeznünk a magyarországi főiskolák vezetőivel – Cseh Sándor, Bakos Gyöngyi, 
Komáromy Sándor – a kihelyezett osztályok megszervezését illetően Komáromban 
és Kassán. Leraktuk a Komáromi Selye János Egyetem alapjait.

Deákiban beindítottuk a pedagógusok továbbképzésének egyik formáját, a nyá-
ri egyetemet, s a celldömölki Esztergályos Jenő közreműködésével 46 ezer szép-
irodalmi művet gyűjtött össze a szlovákiai magyar tanítási nyelvű iskolák számára 
Celldömölk Városi Könyvtára. Ennek egy része az SzMPSz komáromi székházába ke-
rült, a zöme pedig iskoláinkba.

Nagy munkát végeztünk a 25 év alatt, Comeniust és Apáczai Csere Jánost sem 
szabad kihagyni stratégiánkból: a tanuló és pedagógus közvetlen kapcsolata sose 
szűnjék meg. A technika az embert segítő, de nem izoláló közegként működjék is-
koláinkban.

Sok sikert, kitartást kívánok az elkövetkező huszonöt évre a Szövetség vezetősé-
gének és tagságának.

Pukkai László
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A történelemre épülő jövő

Európa keleti fele a nemzeteket elválasztó gátak leomlásának, a határok meg-
nyitásának  felszabadító évfordulója jegyében él. Németország újraegyesítésének 
felemelő érzése nekünk is üzenet: együtt, összefogással, nyitottan épülhet a közös 
Európa, maradhatnak meg a keresztény kultúrára épülő  nyugati civilizáció hagyomá-
nyai. 1990-ben a békés rendszerváltás hozadéka alapértékeink, a működő demokrá-
cia értékeinek megteremtése volt. Értékeit az ember által jobbított világ igyekszik 
megőrizni, még jobbá formálni  a humánus jelző tökéletesítésével. Évfordulókra 
emlékezünk, hogy az élmények, érzések megtartsanak bennünket közösségi ember-
nek, egymásért felelősséget viselő polgárnak, európainak. Ünnepelünk valódi em-
beri örömökkel, mert ünnepelni kell, az ünnep felemel, emlékeket idéz, összetart. Az 
ünnep egy civilizáció, egy kultúra, egy nemzet, egy csoport közös emélkezete.  Az 
ünnep kovásza hagyományokat teremt.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége civil szakmai szervezet megalaku-
lását tágabb társadalmi összefüggésekbe ágyazva és helyezve  lehet csak megérteni 
az 1989-90-es évek fordulóján bekövetkezett változásokkal együtt. 

Aki a fordulat felemelő, bátor cselekedeteinek nem volt részese, annak 1990 már 
történelem. Akik cselekvő résztvevői voltak az egyedülálló lehetőséggel való élés-
nek, azoknak élő történelem, mert alakítói voltak a történéseknek.  Ők hitelesen tud-
ják értékelni a fordulat által bekövetkezett vívmányokat. 

A fiatal nemzedék mindezt készen kapta, beleszületett. Nem ismeri az új 
társadalom  megteremtésének, alakításának felemelő és megtartó élményét.                                                                                 
Ezért 20 évente újraértékelődnek a történelmi narratívák. A honnan hová tartó út 
hozadékának felmérése, újraértékelése történik. Mert minden viszonylagos. A mai 
szabadság csak 1945, 1956, 1968 és 1989 történéseinek, történelmet formáló pil-
lanatainak, elszánt céljainak ismeretében és megtapasztalásával értelmezhető. S az 
a generáció, amelyik a hatvanas évek eseményeinek volt részese felnőttként, tudja 
átlátni, tudatosan feldolgozni  az orwelli és a szabad világ ideológia és szemlélet 
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közötti  különbségeket, tudja összefüggésbe hozni a volt és  a jelen életének eltéré-
seit, értékeit.  

Aki hatalmas, nagy tereket járt be, érezhette a szabadság mámorát,   ugyanakkor 
az elveszettséget is, mert a szabadság megéléséhez alkotó és bátor társak kellenek, 
ahogy a tettekhez is. A szabadság választása érintettség,  felelősség és döntés kérdé-
se. A szabadság a szabad akarat felelőssége, amikor a felismert lehetőség és  szük-
ségszerű dolgok alapján, okos döntések révén választunk. 

Komárom szülötte, Jókai Mór így fogalmaz: 

„Hová repül a vadmadár, ha a szabad levegőt érzi szárnyai alatt? Jut-e eszébe, milyen 
fényes volt kalickája, milyen nyájasan hízelgett gazdája, milyen gazdagon táplálták, mint 
védve volt a hideg ellen, üldözők ellen, milyen szépen tanították énekelni? A vadmadár 
csak arra gondol, hogy elrepüljön. Künn meglehet, hogy széttépik, megfagy, talán nem is 
tudja már, hogyan lehet élelmét a földből kikeresni, de mégis elrepül.“

1989 késő őszén a rendszerváltás viharának sodrába kerültek Közép-Kelet-Európa 
nemzetei.  1990 januárjában a szabadság kultúráján megalakult a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége azzal a céllal, hogy  amit elvettek a szellemet romboló, 
emberi tartást megtörő évtizedek, azt felépítse az a társadalmi szakmai  csoport, 
amelyiknek felelőssége a jövőt formáló emberek nevelése. Egy megcsontosodott, 
bemerevedett gondolkodást kellett leépíteni, annak romjain egy kreatív, önmagáért 
felelős  társadalmat felépíteni. Nem volt egyszerű dolog, a tét  maga a jövő volt.

Olvasgatva az elmúlt 25 év történéseit megörökítő évkönyveket, a történelem 
a problémák halmazával szembesít. Most sem könnyebb, mint 1990-ben volt, de 
akkor az újrakezdés még valódi és hihető reményt adott a változásokra. A szlovákiai 
magyar iskolák mindig a többségi hatalom markának szorításában vergődtek a rosz-
szul értelmezett demokráciára hivatkozva. Miniszterek jöttek, miniszterek mentek, 
rosszindulatú szakpolitikai tevékenységük  évtizedekre visszavetette a szlovákiai pe-
dagógiai fejlesztéseket, gondolkodást. Mivel a szlovák kollégák csendben voltak, a 
fejlesztések hamvába holtak.

A politikai döntések következtében, a magyaroszági pedagógiai kultúra és ha-
gyományok volt számunkra a minta, mert azok az európai gondolkodásnak és ha-
ladásnak feleltek meg. Ennek  nyomvonalában megindult itthon is a felkészítés, 
felkészülés, fejlesztés, pezsegni kezdett a szakmai élet,  építő történések tették gaz-
dagabbá a mindennapok munkáját.

Az önfejlesztő kedv magasra csapott. Mindezek az elképzelések vállalkozó, kre-
atív, másképpen gondolkodó,  fejlesztő, belsőleg motivált, magukon és a helyzeten 
változtatni akaró  kollégákkal találkoztak, akik a változás motorjai lettek. Meszülettek 
a nyári egyetemek, Rozsnyón erőre kapott a pedagógusok országos találkozója, sza-
porodtak az anyanyelvű tanulmányi versenyek, szaktáborok, az országos tanévnyitó 
egy-egy vidék pedagógusainak, szülőknek találkozó helye lett, az emlékkonferenciák 
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a hagyományok őrzésének gondolatát karolták fel. Fejlesztő műhelyekben tanköny-
vek születtek, a helyi értékek felkutatása reneszánszát éli.

Ám a legnagyobb értéke a Szövetségnek az volt, hogy segített országos hálót 
alakítani, általa ismerte meg egymást az ungvidéki és bodrogközi, az abai, a gömöri, 
a nógrádi, a barsi, mátyusföldi, csallóközi pedagógus, épült a kapcsolat ember és 
ember között. Az alkotó emberek táborát vonzotta és vonzza a Szövetség. 

A 20. évforduló kapcsán a felvidéki magyar pedagógusok is birtokba vehették 
szellemi lakhelyüket, a felvidéki magyar pedagógusok házát, amely a mai napon vált 
teljessé, részben pótolva a szlovákiai magyar pedagógusoknak az 1. köztársaság ide-
jén téglajegyekből épült házát, amelyet a jogfosztottság idején az arrogáns hatalom 
elkobzott.

Soha nem a megfelelő alkalmakra várt a Szövetség célkitűzései megvalósításá-
ban, mert tudtuk, a legjobb alkalom soha nem fog elérkezni. Hozzá kezdtünk hát ott, 
ahol éppen voltunk, és olyan eszközöket használtunk, amelyek a kezünkbe kerültek, 
hiszen a legjobb szerszámokat úgyis útközben lehet csak megtalálni.

A szakmai tervek megvalósításához  Magyarország  mindenkori oktatási tárcá-
ja, Miniszterelnöksége és a közalapítványok nyújtották a támogatást, ők teremtették 
meg az anyagiakat a működésre, programokra, általuk vált valósággá a megálmo-
dott tervezet. Szövetségünk segítette a Kárpát-medencei szakmai szervezeteket élő 
kapcsolatai, tapasztalatai révén.

„Csak az tudja, hogy meddig mentünk, aki azt látta, hogy honnan indultunk el.“ Jókai 
Mór gondolatát idézve elmondhatjuk, hogy a 25 év alatt elvégzett munka csakis 
úgy vált lehetségessé, hogy a generációk egymás vállára állva segítették az egyént, 
a közösségeket a célok megvalósításában. A negyedszázad nagy út volt, egyedülálló 
szellemi teljesítmény, derék és férfimunka. Köszönet érte mindenkinek, aki a teremtő 
munkának részese volt akár támogatóként, akár alkotóként.

Emlékeink alapján tervezzük az eljövendőt. A mából születik a holnapi erő. A vég-
telennek szüksége van arra, ami kimeríthetetlen.

Jókai Tibor, elnök
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Készen a ház, költözhet a szellem

Életed nem volt hiábavaló, ha megírtál egy könyvet, felépítettél egy házat, elültet-
tél egy fát, szolgálatot tettél embernek, Istennek, családot alapítottál, mert mindezt 
a jövő emlékezetének tetted. A ház az élettérről szól; hely, ahol életünk legfontosabb 
színterén a család, a közösség él, alkot, érez, szeret. Így, tehát valóban van okunk ün-
nepelni, van okunk örvendezni.

Csaknem napra pontosan öt esztendővel ezelőtt ugyanitt, a felvidéki magyar pe-
dagógusok háza előtt gyülekeztünk, hogy tanúi és részesei legyünk a ház avatásának 
és megszentelésének. 

Az akkor még használaton kívüli, jelentős felújításra szoruló padlástér mára telje-
sen megújult. Örömmel jelentem: elkészült a felvidéki magyar pedagógusok házá-
nak 10  szobás 22 férőhelyes emeleti szárnya. Bár a berendezés még hiányzik, de áll 
az új szárny, van tehát okunk ünnepelni. 

A felvidéki magyar pedagógusok birtokukba vehetik a közösségét szolgáló élet-
teret, építő találkozások színterét, a szellem elmélyülésének helyét. Házat, amelyik 
elhivatott szellemi munkások révén a jelent és a jövőt szolgálja, ahol a feladat kitel-
jesedhet, ahol Németh László szerint „… gályapadból laboratóriumot lehet csinálni.”

Házat építeni egyet jelent: a közösséget szolgálni. 

A házat nem a bútorok, hanem a benne lakó emberek érzése, gondolkodása, a 
megélt javak, az élmények, a hely szelleme teszi   egyedülállóvá. Csak akkor szolgálja 
az otthon küldetését, ha őszinte, igaz érzések, másokat segítő szándékok lakják azt 
be. Az ünnep ezért ne az épületről szóljon, hanem az azt használó oktatók, nevelők, 
tanulók munkáját és életét kísérje.

Ma a történelemnek ebben a gyors változásokkal sűrített korszakában az igazság 
keresésének két útja van. Az egyik a tudomány, a másik a művészet. Kötődjön hát 
szorosan ennek az épületnek minden szeglete a tudományokhoz és művészetekhez 
egyaránt.
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Ez a kibővült pedagógusház számunkra jelentős mementó: emlékezet az előt-
tünk járókra, hiszen az első köztársaság idején Pozsonyban fennálló elődjét a hata-
lom önkénye elvette használóitól, a felvidéki magyar pedagógusoktól.

Hogy lesz-e a háznak kisugárzása, a hely szelleme spirituálisan meg tudja-e töl-
teni, az a szlovákiai magyar pedagógusokon múlik. A szolgálat, a segítés létrehozta a 
falakat, otthonossá tette, ám a többletet, a szellemet az alkotással, a jóízű beszélge-
tésekkel, a barátok találkozásával, a közös élmények átélésével tudjuk megteremte-
ni. Reményeink szerint tartós, gyümölcsöző barátságok szövődnek majd itt, melyek 
képesek megerősíteni egy jó döntésben, és képesek új szempontokat adni kétségek 
idején. 

Cselekvő támogatással éltetni az új lehetőséget, megtölteni tartalommal a te-
reket: ez a jövő kihívása, hiszen továbbképzéseknek, táboroknak, filmnapoknak, 
rendhagyó irodalmi óráknak, tudományos konferenciáknak, közéleti és szakmai vita-
fórumoknak, médiarendezvényeknek adhat helyet… Küldetését akkor tölti be a ház, 
ha az alkotás öröme, izgalma és tartalmas célja meg tudja szólítani a pedagógusokat 
a feladatra, a teremtő energiák ezen ház falai között a közösség szellemi épülésére, 
anyanyelvében való megmaradására irányulnak. 

A ház kapocs lesz a magyar pedagógusok között határon innen és túl. 
Működésével szeretnénk erősíteni az itt élőkben a helyben maradás fontosságát, a 
biztató jövőt, valamint azt az érzést, hogy nem vagyunk magunkra hagyatva.  

A magyar népnek hálás köszönetünket fejezzük ki, hogy szülőföldünkön a nem-
zet napszámosainak házat és otthont teremtett. Szolgálni akarásunk, alkotás iránti 
elkötelezettségünk magyarként való megmaradásunk záloga. 

Köszönjük.

Ossz szeretetet, bárhová mész,

legfőképp a saját házadban…

Ügyelj rá, hogy mindenki jobb érzésekkel és boldogabban távozzék tőled, mint 
ahogyan jött… 

Azt kívánom, Teréz anya üzenete köszönjön vissza e házban, mely legyen befoga-
dója és segítője a teremtő erőnek, a szépnek, igaznak és jónak!

Jókai Tibor, elnök



19

Huszonöt év távlatából

Visszatekintve az elmúlt huszonöt esztendőre, jó érzéssel tölt el, hogy különböző 
területeken részese lehettem a Pedagógusszövetség gazdag és változatos tevékeny-
ségének – a szervezet életre segítésében, tantárgyverseny-szervezőként, a szervezet 
járási, majd országos vezetőjeként. Olyan kollégáknak lehettem társa, akik számára a 
szlovákiai magyar közoktatás személyes és közösségi indíttatásból küldetést és szol-
gálatot jelentett, akik újszerű megoldásokra törekedtek, akik a konokabb fajtához tar-
toztak, akik azonosulni tudtak az önmaguk által felvállalt feladattal. Hadd említsem 
meg néhányukat, legalább azok közül párat, akik már nincsenek közöttünk, de a mai 
gondokat megoldani szándékozók számára biztatásul szolgálhatnak: Kovács Péter, 
Agócs Béla, Vankó Terézia, Oláh György, Pomichal Richárd, Sidó Zoltán. Az SzMPSz 
olyan szakmai, civil szervezet, mely megalakulásától fogva igyekezett odafigyelni 
mindarra, ami a felvidéki magyar közoktatást jelenti vagy azt érinti. Jópáran vannak 
pedagógustársak, akik rátermettséggel, bátor kiállással, elhivatottsággal a nevelé-
si, oktatási intézményekben munkálkodtak, vagy napjainkban is tevékenykednek 
óvónőként, tanítóként, tanárként, a szervezet tagjaként, közéleti szereplőként, vagy 
nyugdíjaztatásuk után is erőt sugárzó derűvel, odafigyeléssel segítik a szolgálatos 
kezek munkáját.

Huszonöt év emberöltőnyi idő. Akik a kezdeteknél is ott voltak, ma már nosz-
talgiával emlékeznek eseményekre: a megoldáskeresésekre, a megfeszített szervező 
és szakmai munkára, az éjszakákba nyúló ülések késhegyre menő vitáira, a sikeres 
rendezvényekre, a megható pillanatokra, a diákversenyekre, az országos tanévnyi-
tók felemelő hangulatára, a rozsnyói pedagógustalálkozók és a nyári egyetemek 
képzéseire, örömteli, jókedvet adó perceire. A munkához hozzátartoztak tanácsta-
lanságaink, konfliktusaink, tárgyalásaink kudarcai is. Sütő András írásai nemzedé-
kem számára erőt adtak a nemzeti közösségi sors vállalásában. Az indulásnál ezért 
válhatott a Nagyenyedi fügevirág c. írásának egyik sora cselekvésünk mottójává: 
„Jövőnk oda van letéve az iskola falai közé.” A közéleti pezsgés akkoriban sokakat 
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magával ragadott. Szívesen emlékezem a strassburgi kirándulásra, mely összeková-
csolt egy csapatra való pedagógust az ország különböző tájairól, akik elszegődtek 
a Pedagógusszövetséghez, s akik közül többen ma is tevékenyen részt vállalnak a 
szövetség munkájában.

A diákversenyek szervezése minden időszakban a Pedagógusszövetség ki-
emelt feladata volt. Földrajz szakos barátaimmal tantárgyversenyeket szerveztünk, 
mely a hazai diákokat és kollégákat a magyarországiakkal kötötték össze. Táborok, 
természetben tett barangolásaink élményt jelentettek diáknak és tanárnak egy-
aránt, a tanulmányutak kapukat nyitottak a világra, a természeti értékek és kultú-
rák megismerésére. Más szakosok egyéb területeken tettek hasonló dolgokat. A 
különböző műveltségi területeken elindított regionális versenyek mára országos és 
Kárpát-medencei versenyekké formálódtak. A művészeti, irodalmi megmérettetések 
mellett tudatosan igyekeztünk kialakítani a diáktudományosság tereit. A Tudok és 
a Kincskeresők keretében évente bemutatott pályamunkák, az Infoprog és egyéb 
műszaki versenyek fejlesztései is ezt a célt szolgálják. Az utóbbi néhány évben a tehet-
ségpontok létrehozásával és a tudománynapok szervezésével léptünk előre. Ehhez 
csináltak kedvet az élményközpontokkal kialakított kapcsolataink, melyek gazdagí-
tották az iskolákban a szakkörök, az önképzőkörök, a tehetségműhelyek munkáját, 
segítették a tehetségek felkarolását, útnak indítását. A diákok és a közvélemény kö-
rében sikeres projektnapok, a Diákolimpia, a vers- és képzőművészeti táborok is ezt 
a célt szolgálják. A Felvidéki Tehetségsegítő Tanács létrehozásával a növekvő számú 
tehetségpont számára az anyaország támogatásával anyagi forrásokat teremtettünk 
programjaik megvalósításához. Akik a tehetséggondozásba bekapcsolódtak, tudják, 
hogy a támogatási források megszerzése és a versenyeken elért eredményesség csak 
váza ennek a munkának. A tehetségígéretek és a felkészítő tanárok, a szülők, a men-
torok kitartása, elhivatottsága, ihletettsége, a felemelő, meghatóan szép példák azok, 
melyek ennek a tevékenységnek az értelmét adják.

A Comenius Intézettel közösen segítettük a pedagógusok szakmai fejlődését. 
A kommunikációra épülő szlovák nyelvoktatás céljából létrehozott munkacsoport 
tankönyveit szívesen használják a felső tagozatos diákok. A helyi értékek oktatását 
segítő regionális kiadványok a szülőföld iránti kötődést erősítik a magyar iskolákban. 
Az informatikai munkacsoport szakembergárdájának képzései a digitális és interaktív 
tananyagfejlesztésben öltöttek testet. A tankönyvek, segédtankönyvek és fejleszté-
sek elsősorban a tanórák minőségére vannak hatással. A szervezeti élet hatékony-
ságának növelése késztetett bennünket a felvidéki közoktatást érintő adatbázisok 
létrehozására. A beiratkozásokat vagy az iskolahálózatot érintő összegyűjtött és fel-
dolgozott statisztikák lehetőséget adtak az elemzésekre, kiadványok megjelenteté-
sére. A havi rendszerességgel megjelenő Pedagógusfórum és a honlap segítették 
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tagjaink és a közvélemény tájékoztatását. Mindezen programok során sok szakmai-
lag kiváló, áldozatkész magyar pedagógust és segítőkész nem pedagógus munka-
társat ismerhettem meg.

Az SzMPSz munkájához a 2002–2014 közötti időszak elején az akkor még egy-
séges magyar párt kormánytagsága kedvező körülményeket teremtett. A szövetsé-
gen belül létrehoztuk a Comenius Pedagógiai Intézetet és a Pázmány Alapítványt. Az 
önkormányzat és az iskola kapcsolatára, illetve az informatikai fejlesztésre irányuló 
Európai Unió által támogatott projektet sikerült megvalósítanunk. Az oktatási minisz-
tériumban diákversenyeket akkreditáltattunk. 2006 után rákényszerültünk a Mikolaj-
féle minisztériummal való hadakozásokra. Tárgyalásokon és tiltakozásokkal többször 
nehezményeztük az oktatási kormányzat viszonyulását a magyar iskolákhoz, akár jo-
gaink csorbításáról, a fejlesztések elmaradásáról vagy az odafigyelés hiányából faka-
dó problémákról volt szó. Részünkről elfogadhatatlan tankönyveket küldtünk vissza 
a miniszternek, megszólaltunk, tiltakoztunk diákjaink nyelvi jogai megvonása miatt 
a versenyek vagy a tesztelések során. Szövetségünk hangot adott a nyelvtörvény 
módosítása ellen a DAC-stadionban szervezett országos tiltakozáson, megszólaltunk 
kisiskoláink megtartása érdekében Pozsonyban a Parlament előtt. Ha az állami intéz-
mények részéről volt egyeztetési szándék, tárgyaltunk, szakmailag érveltünk pl. a ma-
gyar módszertani központ, a hiányzó tankönyvek, a hibás tesztfeladatok ügyében. 
Interaktív tananyagfejlesztéseinket az Állami Pedagógiai Intézetben szakmai nap 
során mutattuk be sikerrel az intézet munkatársainak. Sajnálatos azonban, hogy az 
állami magyar módszertani központ létrehozására kidolgozott tervezetünk megva-
lósulása csak részmegoldást hozott, mint ahogyan az oktatási, nevelési támogatások 
lebonyolítása körüli bonyodalmak is nemzeti közösségünkön belül okoztak feszült-
ségeket.

Az SzMPSz vezetése az anyaországi kormányzati, szakmai és társadalmi szer-
vezetekkel, illetve a határon túli pedagógusszövetségekkel érdemi, baráti viszonyt 
folytatott. A hazai magyar szervezetekkel a kapcsolatokat a Kerekasztal keretében 
tovább erősítettünk. A Pedagógusszövetség két és fél évtizedes tevékenységével 
beépült a felvidéki magyarság köztudatába. Közösségünk politikai megosztottsága 
azonban közoktatási ügyeink alakulására ráveti árnyékát, pedig csak önmagunk és 
közösségünk megerősödésével, magyar oktatási rendszerünk jogi helyzetének ked-
vező átalakításával léphetünk előbbre. Kiváló pedagógusok, tisztségviselők, mun-
katársak vállaltak s vállalnak közéleti felelősséggel az átlagnál többet azért, hogy a 
Pedagógusszövetség eredményesen lássa el feladatait az értékek megbecsülése, a 
magyar nyelv, a művelődés, a kultúra ápolása, az iskolahálózat védelme és fejlesztése 
érdekében. Segítsük őket tovább ebbéli szándékukban!

Pék László
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Emlékszilánkok, nagyon személyes 25 év

1989, a társadalmi fordulat generációmat derékban kapta. Éppen elég idő jutott 
még arra, hogy kiteljesítse küldetését és életébe beleférjen a demokrácia gyakorlása 
is. A sors kimondhatatlan kegyelme, ami megadatott: részt venni a nemzeti kisebb-
ség sorsának alakításában.

Az SzMPSz 25 éve képekben és tényekben megtalálható az évkönyvekben. De a 
személyes élményeket, az emberi történéseket, örömöket, találkozásokat, a megfe-
lelés és bizalom visszajelzéseit, a feladatnak való megfelelés igyekezetét nem tárják 
fel. Én a saját emlékeimet szeretném megosztani e könyv lapjain.

Életem sorsfordulójának meghatározó állomása 1994 áprilisa volt, amikor 
munkanélküli lettem az akkori pozsonyi Pedagógiai Kutatóintézet átszervezése 
következtében, no, meg a kétnyelvű oktatás elleni állásfoglalásom miatt kiteltek ku-
tatóéveim. A fölöslegessé válás érzését senki nem tudja átélni, ha személyesen nem 
tapasztalta meg.

Alapító tagja voltam az SzMPSz-nek, alelnöke, ismertem nemcsak a szervezeti 
élettel járó, de 1986 óta a rimaszombati járási módszertani központ szakelőadója-
ként, később a tanügyi hivatal osztályvezetőjeként a pedagógiai fejlesztésekkel járó 
szakmai munkát is. Mögöttem sokévnyi gyakorlat, fejlesztés, kutatás, tankönyvírás, 
pedagógiai kísérlet indítása, pedagógus-továbbképzések szervezése, szakírói és 
-előadói tapasztalat, kapcsolatépítés a magyar egyetemekkel, szakemberekkel.

S egyszer csöng a telefon, a vonal túlsó végén Fodor Attila megkérdezte, nem 
akarok-e az SzMPSz pedagógiai főmunkatársa lenni, mert lehetőség van a státusz 
létrehozására. Mindez huszonegy éve történt.

Ezek az évtizedek meghatározták szakmai fejlődésemet, alkotómunkámat, sze-
mélyiségemet, sorsomat is, ahogy sok más kolléga életútját is.

Ma nem lennék az, ami, ha 1994. június 1-jén nem indulok útnak Komárom felé, 
s nem ijedek meg attól, hogy az első éjszaka hol és hogyan hajtom álomra fejemet.
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De az ember elfelejti a kellemetlen helyzeteket, ha jó célok vezérlik, és bele tud 
feledkezni küldetésébe, a közösségi feladatokba.

Élményekben, melyek meghatározták mindannyiunk szellemi növekedését, 
nem volt hiány. Emlékezetesek voltak és a tanulóévek kezdetét jelentették az első 
elnökségi, országos választmányi ülések, mert a nyitrai egyetem dísztermében meg-
fogalmazott elvárások megvalósítását célozták meg. Pukkai László és Sidó Zoltán 
gondolkodása, elkötelezettsége, embersége, határozottsága számomra a mai na-
pig példaértékű. Emberek, események, cselekvések, tanulás – ez az a kovász, amely 
össze- és megtart.

Pukkai László szervezésében valósult meg az első nyári egyetem Deákiban 1992-
ben Suba Anna és Varga Ferenc munkája révén. Hetente váltották egymást a szak-
csoportok, a témák. Ez volt az első országos, élőben való találkozás egymással.

A Deáki Nyári Egyetem (1994) egyik estéje – a szervezés munkája mellett – fe-
ledhetetlen lett számomra: a Kárpát-medence minden részéből érkező magyar kol-
légáknak ismerkedési estet szerveztünk, ahol egy rövid bemutatkozás keretében 
mindenki azzal a népdallal mutatkozott be, ahonnan érkezett, amilyen tájegységet 
képviselt. A szívszorító érzés és az egymásra találás könnyeinek emléke tolul fel még 
most is emlékezetemben. A kilencvenes évek elején nagyon szokatlan volt még 
az ötágú síp együttszólása. Azóta sem volt a Kárpát-medencei találkozások, a nyári 
egyetemek alkalmával hasonlóan oldott, meleg hangulatú, őszinte egymásra találás.

Deákiban történt, talán 1996-ban (már megcsal az emlékezetem), hogy az akkor 
már leváltott oktatási minisztérium államtitkárával, Komárik úrral, Zelina professzorral, 
Rosa úrral a kultúrház mögötti terebélyes diófa alatt a szlovákiai oktatásügy jelenéről 
és a várható történésekről beszélgettünk, vitatkoztunk. Megszólalásunkból érezték 
a vendégek, hogy elkötelezett reformerek és a tett emberei vagyunk. Akkor mond-
ta Komárik úr, hogy a Szövetség úgy viselkedik, mintha a szlovákiai magyar iskolák 
minisztériuma volna. De legyen is az, biztatott. S akkor nagyon jó volt magyarnak, 
emberek lenni, mert mások által is megerősödtünk építő szakmai szándékainkban.

A nagymegyeri nyári egyetem arról volt emlékezetes, hogy az iskolatanácsokról 
szóló törvénytervezet akkor került terítékre. Egyik este komoly szakmai megbeszé-
lést szerveztünk polgármesterek, iskolaigazgatók részvételével a témáról. A kérdés 
az volt, milyen szerepet, kompetenciákat kapjanak az iskolatanácsok az iskola életé-
ben. A demokrácia akkor nagyon törékeny volt, mindenki félt, ahogy napjainkban 
is, hogy a „szabadság kis köreinek” elveszik éltető erejét: a helyi közösségi döntést 
és felelősséget. Komoly, jóízű beszélgetésekre, egymás véleményét tisztelő vitákra 
emlékszem. Ezek a történések segítettek bennünket az iskola széles társadalmi be-
ágyazottságának hátterét áttekinteni, a jövőt megtervezni.
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1994 őszén Rozsnyón tartottuk az országos választmány kihelyezett ülését, ami-
kor megfogalmazódott egy országos pedagógustalálkozó és benne a közoktatási 
konferencia szükségességének gondolata. A rozsnyói Csemadok felajánlotta, hogy 
a Czabán Samu Kulturális és Pedagógiai Napok keretében valósuljon meg a terve-
zet. A feladat embert próbáló volt mind a szervezés, mind a tartalom megvalósítása 
esetében. Fodor Attilával közösen nekiláttunk a szervezésnek, amely egyben nagyon 
sokrétű tanulás is volt. 1994 őszének és telének mindennapjai kutatással, olvasás-
sal, beszélgetéssel, vitatkozással teltek: milyen iskolát akarunk, kié az iskola, ki legyen 
a fenntartó, milyen az önkormányzati iskola. Kozma Tamás, Báthory Zoltán, Pőcze 
Gábor könyveit rongyosra olvastuk, tanultunk, érveltünk, jegyzeteltünk, szakmai 
kapcsolatok után kutattunk. 1995. április 1-jén az iskolák fenntartásáról szólt az el-
ső konferencia, amelynek több évtizedes folytatása lett. A várakozás óriási volt. A 
Szövetség az önkormányzati fenntartású iskolák felé nyitott, hiszen a szubszidiaritás, 
a saját sorsunk helyi intézése volt akkor is, most is a legfontosabb kérdés. Emlékszem, 
a Szövetség koncepcióját én vezettem fel. Ebben a témában nagyon kezdő voltam, 
bátortalanul mozogtam egy olyan közegben, amely nekem még nem volt eléggé 
ismerős. Ám az idő bennünket igazolt, az akkori bátortalan megfogalmazás bizonyí-
totta életerősségét és jogosságát.

Rozsnyó hosszú időn keresztül a lillafüredi közoktatási konferenciák bátorító 
előadásaiból, szakmai kapcsolati tőkéjéből merített. Fantasztikus tanulóévek voltak 
ezek, egyszerűen még mélyebben beleszerelmesedtünk az oktatásügy minden le-
ágazásába. Setényi János, Pőcze Gábor, Mihály Ottó, Horváth Attila, Halász Gábor, 
Báthory Zoltán, Palotás Zoltán, Vass Vilmos, Pála Károly és elmondani nem lehet, há-
nyan segítették a Szövetség munkáját, Fodor Attila, jómagam, ill. minden magyar 
pedagógus szellemi, szakmai gazdagodását. Aztán Lillafürednek vége lett, mi is fel-
nőttünk, de tanulni mindig a mesterektől tanulunk.

A Szövetség irodájában a nagy fekete felületű asztal mellett mindig ültek kollé-
gák, akik a közösség sorsát, jövőjét féltették, a beszélgetés mindig ekörül forgott, a 
szlovákiai magyar iskolák minőségét célzó feladatokról esett szó. Sokszor késő estig 
maradtak a kollégák, akik éppen csak beugrottak egy szóra, célzottan a pedagógiáról 
akartak egy jót beszélgetni, vagy Oláh Györgynek fénymásolni kellett a matematika-
verseny feladatait, meg kellett beszélni a „láthatatlan egyetem” létrehozását megcél-
zó tanulmányt, Drozdík Katival az alsós tanulók tanulmányi versenyének tervezetét, a 
beiratkozási program füzetének tartalmát és még számtalan dolgot.

Egy ilyen alkalommal a „mitől vonzó a magyar iskola” téma merült fel. Így szüle-
tett meg 1996-ban az a beiratkozási program, amely igazi cselekvési tervsorozatot 
tartalmazott Vankó Terike, Szobi Eszter és további önzetlenül segítő emberek okos 
gondolatai révén. A beszélgetések igazi műhellyé formálódtak, kiadvány született 
belőle, címe Beiratkozási program a boldog gyermekért volt, amelyet éjjelente 
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írtam, fénymásoltam, raktam össze. Vankó Terike egyszemélyes szerkesztésében a 
Gólyahír óvodapedagógiai havilappal egészült ki a program. Könyvet is kitermeltek 
a beszélgetések, így született meg az Óvodásból kisiskolás kiadvány, amely segített 
eligazodni a szülőknek, pedagógusoknak a beiskolázás útvesztőiben, ugyanakkor a 
gyermekeknek is kínált értelmes fejlesztő lehetőséget.. Nyugatról keletre jártuk az 
országot, hogy meggyőzzük a szülőket a magyar iskola életképességéről, minősé-
géről, a magyar kultúra, anyanyelv, hagyományok továbbadásának fontosságáról, a 
magyar iskola fölöttébb szükséges voltáról. 2015 februárjában a tanulók beiskolázási 
eredménye igazolja a magyar iskola és a csapat munkáját. S mindez már történelem, 
vagy csak egy történet a sok közül!

Aztán 2000-ben jött a Differenciálás az alapozó szakaszban (CED) fejlesztés igazi 
szakmai műhelymunka keretében az alsó tagozat magyar nyelv, matematika tantár-
gyaira vonatkoztatva. Aztán követte az igazi saját fejlesztés, a szlovák nyelv fejlesztő 
füzete. Csak az tud lelkesen írni a megtörtént eseményekről, aki átélte a semmiből 
valamit létrehozni felemelő büszke érzését. Olyan elhivatott csapatot sikerült ver-
buválni, hogy a szó igazi értelmében kihívás és felemelő volt a munka. Kováč Sylvia, 
Kollár Erzsébet, Krošlák Olga, Balogh Zsuzsanna, Bóna Irén, Győző Andrea és sokan 
mások mind meg akartak felelni a feladatnak. A szellem, a munkabírás, a munka-
vállalás, a közös alkotás, a megfelelés fontossága, a minőség, az együttműködés, a 
felelősség jó érzése eddig ismeretlen dimenzióba vitték a csoportot. Hasonló érzé-
sem akkor volt utoljára, amikor A hely, ahol élünk című könyv és a helyi és regionális 
értékekre nevelés tanterve volt születőben Rimaszombatban, de az már nyolc-kilenc 
évvel későbbi történet. De az érzés, az meghatározó, egy életen át elkísér. Minden 
műhely után egy mély, elégedett sóhajjal indultunk a következő feladatnak. S ami a 
legfontosabb volt, éreztük, eszünkkel tudtuk, minden feladatot a minőség legma-
gasabb fokán el lehet és el kell végezni, de annak titka van: jó cél kell és szükség 
van egy emberre, aki összefog, motivál, garantálja a szakmaiságot, motorja a feladat-
nak, biztonságot ad, mert a csapat tudja: ami elkezdődött, az be is lesz fejezve. És 
természetesen kell egy csapat!

Aztán sorra következtek a szebbnél szebb feladatok, fejlesztések, csak a helyszín 
változott: Komárom helyett Rimaszombat. De a nyári egyetemek, a feladatok, nincse-
nek helyhez kötve, csak a közösség állandó, akiért a munka szól (Hemingway után 
szabadon).

Rimaszombatban fel kellett építeni a regionális pedagógiai központot, lelket kel-
lett bele lehelni, neki kellett feszülni a működtetés nem mindennapi feladatának. 
Pályázatokból megélni, feladatokat ellátni csak felkészülten lehet. Megszületett az 
RPK segítője, a Pro Scholis polgári társaság, hogy még több feladattal a kicsinyke 
támogatás gyarapodjon, élhetővé váljon az élet. Rimaszombatban 1994 óta egész 
hetes pedagógus-továbbképzéseket szerveztünk. 2004-től a programok egész évre 
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szerveződtek, amit füzetben tettünk közzé, a feladatok finanszírozásába pedig min-
denkit bekapcsoltunk.

Aztán 2007 őszén megszületett A hely, ahol élünk című munkáltató értékkönyv 
megírásának terve, 2008 január elején pedig a 2003 óta dédelgetett ötlet, gondolat, 
fejlesztés: a féléves pedagógiai projekt és projektnap megszervezése. 2015-ben a 
nyolcadiknál tartunk, sok-sok kolléga tanulta meg a pedagógiai projektkészítés mód-
szertanát a gyakorlatban, a vállalkozó iskolák pedig a projektnap szervezésével járó 
összetett feladat megoldását. Több ezerre tehető azoknak a tanulóknak a száma, akik 
a projekt-, tehetségnapon kaptak bátorságot adottságaik megmutatására.

A helyi értékek kutatása elsődleges szerepet kapott az RPK tevékenységében. 
2010-ben megszületett a tantárgy tanterve, 2015-ben a tantárgy tanítását meg-
könnyítő módszertani kézikönyv, miközben elvesztettem szellemi alkotó társamat, 
Ferencz Annát. 2007–ben az elsők között jött létre a Pro Scholis tehetségpont, 
amely már kiváló tehetségpont, 2015-ben a harmadik Gömöri versmondó tábort is 
megszerveztük.

A Szövetség emlékkonferenciái is Rimaszombatból indultak el 2003-ban, az el-
sőre Kassán került sor a Rákóczi szabadságharc kitörésének 300. évfordulója tisztele-
tére. Aztán az elsőt követte a sokadik, mind-mind emlékezetes, mind-mind munkás 
dolog, kutatás, tervezés, csapatalakítás, közös munka, közös öröm.

2009-ben Gömör adott a Szövetségnek két akkreditált pedagógusképzést is, 
bekapcsolva a műhely fejlesztésébe Ferencz Annát, Bódi Katalint, Ádám Lillát, Fejes 
Editet (Komárom) is. Az öröm ebben a munkában a fiatalok szakmai szeretete, tudása, 
a tapasztalat átadása. S számtalan apróbb, nagyobb feladat követte és előzte meg a 
meghatározókat. S ennél senki nem kívánhat magának többet. Nincs az a kitüntetés, 
amely érzésben, örömben felér a közös munka adta megelégedettséggel! Nem tu-
dom, ki hogyan van vele, nekem a feladat jelenti a család mellett az életet, a kihívást, 
az értelmes életet. A Szövetségben minden feladatban a nemzés és a világrahozás 
feladatát is el kellett látni. Így hát minden munka egyformán kedves, fontos és építő 
volt számomra, mindet áthatotta a tervezés és az alkotás öröme.

Csak az ember öregedett meg, a lelkesedés és a feladat marad.

Ádám Zita
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Veszélyben  
az iskolák és anyanyelvünk

Az 1989-es bársonyos forradalom, majd az önálló szlovák állam létrehozása sem 
hozta meg a felvidéki magyarság számára azt a jogbiztonságot, melyet egy több mint 
fél milliós nemzeti közösség megérdemelt volna. Sőt, a helyzet egyre rosszabb lett, 
hisz az 1994-es őszi parlamenti választások eredményeként újra Vladimir Mečiar ala-
kított kormányt, s az oktatásügy irányításával a nacionalista Szlovák Nemzeti Párt kép-
viselőjét, Eva Slavkovskát bízta meg. Az államhatalom teljes mértékben ellenérdekelt 
volt a felvidéki magyarság megmaradását biztosító anyanyelvi oktatás megtartása és 
megerősítése terén. 1995 tavaszán az oktatásügyi minisztérium intenzív propagan-
dát kezdeményezett az ún. alternatív oktatás bevezetése mellett. A tervezet lényege 
az volt, hogy javítani kell a magyar iskolákat látogató gyerekek szlovák nyelvtudását, 
s ezért a magyar iskolákban a nevelési tantárgyakat és további néhány tantárgyat 
szlovákul kell tanítani. Parlamenti képviselőként politikai, a párkányi gimnázium igaz-
gatójaként pedig szakmai síkon igyekeztem felvenni a harcot anyanyelvi oktatásun-
kat teljesen likvidáló tervezete bevezetése ellen. A parlament oktatási bizottságában 
folytatott vitáim sajnos nem hatották meg Slavkovská miniszterasszonyt, s májusban 
már az oktatásügyet irányító alacsonyabb szintű államigazgatási szervek is komo-
lyan foglalkoztak az alternatív oktatás bevezetésének előkészítésével. A pozsonyi 
VII. Tanügyi Hivatal Miroslav Pius vezetésével volt a legelkötelezettebb támogató-
ja és végrehajtója a koncepció bevezetésének. Az akkori Nyugat-szlovákiai kerület 
valamennyi középiskolájának igazgatói értekezletén feladatul adta a magyar, illetve 
a magyarul is oktató iskolák vezetőinek, hogy a következő tanévvel kapcsolatban 
készítsék el tervezetüket, mely tantárgyakat fogják szlovákul tanítani. Úgy éreztem, 
betelt a pohár, s tenni kell valamit. Tanácskozásra hívtam a párkányi gimnáziumba a 
régió magyar és vegyes tanítási nyelvű középiskoláinak igazgatóit a közös, egységes 
tiltakozás, fellépés megszervezése érdekében. Sajnos, a tanácskozásra sokan még 
csak el sem jöttek. A többség megegyezett abban, hogy az iskolaigazgatók nevében 
egy petíciót készítünk az alternatív oktatás bevezetése ellen, melyet a kompetens in-
tézményeknek és személyeknek küldünk el, valamint a VII. Tanügyi Hivatal következő 
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igazgatói értekezletén a petíció s a tiltakozás témáját napirendre tűzzük. Az igazság-
hoz tartozik, hogy már a párkányi tanácskozáson kiderült, hogy mi, iskolaigazgatók 
sem voltunk egységesek. Többen a tiltakozás ellen voltak, s nem írták alá a petíciót, 
mások gondolkodási időt kértek. Végül a tanácskozás résztvevői 4 személyt, Kovács 
Lászlót a somorjai, Tenczel Istvánt az ipolysági, Pék Lászlót a galántai és e sorok íróját, 
a párkányi gimnázium igazgatóit bízták meg a petíció szövegének megfogalmazá-
sával. Ez a megjegyzés azért fontos, mert a végelszámolásnál ezeken a személyeken 
csattant az ostor. Vajon honnét tudták Piusék a tanügyi hivatalban, hogy hol csattan-
jon az a bizonyos ostor, s miért pont azt a 4 igazgatót büntessék? A válasz egyszerű: 
nyilván a párkányi igazgatói értekezleten köztünk volt Júdás is. A petíciót elküldtük, s 
a soron következő tanügyi hivatali igazgatói értekezleten, melyre a Dunaszerdahelyi 
Mezőgazdasági Szakközépiskolában került sor, tőle volt hangos az iskola díszterme, 
valamint a tanügyi hivatal vezetője, Miroslav Pius feldühödött, bevörösödött ábrázat-
tal megtartott, bennünket, magyar iskolaigazgatókat – s főleg a petíció aláíróit – ki-
oktató expozéjától. Természetesen mondandóját elsősorban négyünknek, a petíció 
megszövegezőinek intézte, s a lényege az volt, hogy ha nekünk valami nem tetszik, 
akkor lovagiasan mondjunk le, és távozzunk tisztségünkből. Természetesen a törté-
néseknek megfelelő mediális visszhangja lett. Nemzeti közösségünk összefogott, s a 
tanév vége előtt több jelentős tiltakozó nagygyűlésre került sor az alternatív oktatás 
bevezetése ellen. Közülük a legjelentősebb a galántai és szepsi tiltakozások voltak. A 
következő tanévkezdés szintén az alternatív oktatás bevezetése elleni tiltakozással 
kezdődött, amikor is az iskolapadokba a tanulók helyett szüleik ültek be, ily módon 
kifejezve tiltakozásukat.

Igaz, hogy a petíció főszervezői június végén megkapták az elbocsátó szép üze-
netet, mind a négyünket igazgatói tisztségünkből leváltottak, de hála Istennek az 
alternatív oktatás bevezetésére a mai napig nem került sor.

Ui: 1999-ben, amikor az MKP kormánytényezővé vált, Kovács Lászlót, a somorjai, 
Pék Lászlót, a galántai gimnázium igazgatóit visszahelyezték tisztségükbe. Tenczel 
István, az ipolysági gimnázium volt igazgatója egészségi okokra hivatkozva nem vál-
lalta újra a tisztséget.

Szigeti László
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Az indulás és a folytatás segítése

A kezdetek

Talán első pillanatra érthetetlen a kezdet kifejezés többes számban történő hasz-
nálata. Ám, ha belegondolunk, csak így jogos, hiszen oly sok mindennek lett kezdete 
1990 a Kárpát-medencében. Azt gondolom, ez a volt az alapozás éve. Alapozás volt 
ez itthon, ha az első szabadon választott miniszterelnök, néhai Antall József szavaira 
gondolok1, s alapozás volt ez, gondolva akár Andrásfalvy Bertalan miniszter mun-
kájának nehézségeire; akár ha a határon túl élő nemzetrészek életének változására, 
ezenbelül is a határon túli pedagógusoknak az anyanyelvű oktatásért való erőfeszí-
téseinek szervezett formáira, a pedagógusszövetségek megalakulására gondolok.2 
S mint minden kezdet, ez sem volt könnyű sem itthon, sem külhonban.

A kamikaze-kormány3 minisztériumaiban is érzékelhető volt ennek a jelzőnek sú-
lyos igazsága. S a kezdeti nehézségektől nem volt mentes a Pedagógusszövetség 
működése sem4. Ez, bár módszerében változott, de lényegében azonos volt 
mindnyájunk életében.

1  „Törvényes értelemben, a magyar közjog alapján minden magyar állampolgárnak a kormányfője-
ként – lélekben, érzésben –15 millió magyar miniszterelnöke kívánok lenni.” Antall József beszéde az 
MDF III. országos gyűlésén, 1990.06.02.

2 Kárpátaljai Magyar Pedagóguszövetség, 1991; 
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetség, Sepsiszetgyörgy /Szováta,1991; 
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete,1993.;  
Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete,1995; 
Horvátországi Magyar pedagógusok Szövetsége,1996; 
Horvátországi Magyar pedagógusok Fóruma, 2001;

3 Antall József tisztában volt azzal, hogy nagyon nehéz feladat vár rá és kabinetjére. Már az első 
kormányülésen felhívta erre a miniszterek figyelmét. Szavai szállóigévé váltak: „Önök egy kamikaze-
kormányban vesznek részt.” Múlt-kor 2015. 05. 23.

4 Ma már talán mosolyfakasztó egy Robotron írógép kalandos útja Budapestről a Szövetség elnökéig, 
akkor véresen komoly és nem veszélytelen vállalkozás volt.
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Az alapkérdés azonban, a határon túlra szakított magyar nemzetrészek anyanyel-
vű oktatásának és az erre épülhető művelődésének mindenkori helyzete változatlan. 
A megoldás taktikai lépései természetesen változnak. Az ehhez való viszony szabja 
meg a cselekvő felek erkölcsi és szakmai minőségét, melynek alapja a nagy kérdés, 
hogy a mi és a környezetünk nyelvstratégiája, nyelvpolitikája milyen szándékot hor-
doz! A miénk a megmaradásét.

Az eltelt 25 év azt mutatja, hogy több buktatón átjutottunk. A mai eredményes és 
következetes tervszerű munkát az első négy év alapozta meg. Így joggal mondhatjuk 
el, hogy: „ Ez jó mulatság, férfi munka volt!”-noha a legtöbb esetben nők végezték.

Töttössy Magdolna

A szakmai élet szerveződése a Kárpát-medencében

A Kárpát-medencében Felvidéken alakult meg elsőként a pedagógusok alulról 
szerveződő igényének megfelelően a szlovákiai magyar pedagógusok szakmai és 
érdekvédelmi szövetsége, az alakuló konferenciáját 1990. január 13-án Nyitrán tartó 
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége.

Ebből is merítettek erőt a Kárpát-medence többi régióiban a pedagógusok, hiszen 
egy év múlva létrejött a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, majd megala-
kult Vajdaság és Horvátország két, Kárpátalja és Szlovénia 1-1 pedagógusszövetsége.

A pedagógusszövetségek közül elsőként az SzMPSz szervezte meg 1992. júni-
us 29-én Deákiban a pedagógusok szakmai és módszertani továbbképzését, az I. 
Deáki Nyári Egyetemet. Deáki után 1993-ban Erdély folytatta a sort a Bolyai Nyári 
Akadémiával, de Kárpátalja és Vajdaság is minden évben meghirdeti ezeket a fontos 
továbbképző tanfolyamokat, amelyek jelenleg a Kárpát-medence legfontosabb to-
vábbképzései.

A magyarországi Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1990-ben kezdte meg 
lerakni az alapokat a határon túli magyar köz-és felsőoktatás támogatásrendszerének 
megteremtésére, megszilárdítására, a határon túli magyar pedagógusszövetségek 
intézményrendszerének kiépítésére, az anyanyelvű oktatás sokoldalú megerősítésé-
re vonatkozóan. Szinte a semmiből kezdődött az építkezés, amelynek megindítá-
sa Dr. Andrásfalvy Bertalan miniszter úr, valamint a területtel foglalkozó első önálló 
szervezeti egység vezetője, Töttössy Istvánné dr. nevéhez fűződik, de a jogutód mi-
nisztérium szakterületének valamennyi későbbi vezetője, munkatársa őrizte, lehe-
tőségei szerint alakította, emelte a falakat szorosan együttműködve a határon túli 
pedagógusszövetségekkel – állandó konzultációk, a konszenzuskeresés és a szakmai 
együttműködés alapján működő Oktatási Tanács, Tankönyv- és Taneszköz Tanács ke-
retén belül.
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1991 óta kísérhetem figyelemmel a határon túli magyar oktatás helyzetének ala-
kulását. Visszatekintve az elmúlt majdnem 25 évre, a sors ajándékának érzem, hogy 
tanúja és mellékszereplője lehettem ennek a hosszú folyamatnak. Nincs most lehe-
tőség számba venni a történéseket, a legfontosabb politikai, szakmapolitikai ese-
ményeket, a rendezvények sorát. Szerencsés vagyok, hogy ismerhettem a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövetsége valamennyi elnökét, legtöbb vezetőjét, és talál-
kozhattam a továbbképzéseken, szakmai konferenciákon a pedagógus kollégákkal.

Történelem az elmúlt 25 év, a nagy várakozás, a tenni akarás, a kemény tiltakozás, 
demonstrálás, az okos tárgyalások, a kemény munka, szemérmesség helyett a kimu-
tatott érzelmek, az egyenes gerinc, az igazi közösségformáló erő és elkötelezettség, 
a szakmai igényesség és megújulás iránti vágy ideje. A kisebbségi lét, sajnos, mindig 
gondoskodik arról, hogy ne lehessen kényelmesen hátra dőlni, s végignézni azt a 
hatalmas ívű fejlődést, amelyet a szövetség az elmúlt 25 év alatt megtett: felépült 
és kialakult az intézményrendszer (központi iroda, regionális központok, Comenius 
Pedagógiai Intézet); a rozsnyói konferencia, a nyári egyetemek, az évközi tovább-
képzések annak a kreatív, a szakmai fejlődést tudatosan megtervező munkának a 
lenyomatai, amelyek jellemzőek a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségére; a 
táborok, versenyek szervezése, a tehetséggondozás, a tankönyv-és munkafüzetek 
kiadása mind olyan tevékenység, amely a minőség iránti igényességen alapuló ma-
gyar nyelvű oktatást erősítette.

Sajnos, most is van miért petíciókat írni, a közös cél érdekében egységbe tömö-
rülni, a passzívakat felrázni, a megmaradás érdekében a mindenki számára elfogad-
ható jövőképet felvázolni. Nincs kétségem afelől, hogy a pedagógusok és a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövetsége továbbra is óvja, megvédi és építi a magyar nyelvű 
oktatás eddig elért, féltett eredményeit.

Megtiszteltetés volt együtt dolgozni a felvidéki pedagógus kollegákkal, egy élet-
re szóló példát kaptam a szakma iránti elkötelezettségből, a közösség érdekeinek 
képviseletéből, megértésből, emberségből, igényességből, alázatból.

Ezen a tájon olyan őrzők vigyázzák a strázsát, akik „emberségről példát, vitézség-
ről formát” adtak, adnak.

Köszönet érte!

Király Annamária
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Nyári egyetemek, nyári emlékek

Az SzMPSz első Deáki Nyári Egyeteme

Nehéz elfogultság nélkül írnom az SzMPSz első nyári egyeteméről csaknem két 
évtized távlatából, mert az emlékek egyrészt elhalványulnak, másrészt megszépül-
nek.

A Deáki Nyári Egyetemet leginkább a következő szavakkal jellemezhetném: ha-
tártalan megfelelésvágy, önzetlenség, lelkesedés.

Amikor Pukkai László, a PSz első elnöke a PSz Galántai járás vezetőségi gyűlésén 
bejelentette, hogy a szövetség I. Nyári Egyetemét Deákiban rendezi meg, az ese-
mény gördülékeny lebonyolítása az egész járás ügyévé vált. Tudtuk, a szűkös anyagi 
keret nem teszi lehetővé az ilyen rendezvény megfelelő színvonalon való megvaló-
sítását.

Az iskolák igazgatói, pedagógusai, az önkormányzatok, földműves-szövetkeze-
tek elnökeik, állami gazdaságok igazgatói, magánvállalkozók támogatását kértük, és 
meg is kaptuk. Mindenki szívügyének tekintette, hogy Deákiban se a hazai és külföldi 
előadók, se a hallgatók ne szenvedjenek hiányt semmiben.

Az előadások magas színvonalát neves hazai és magyarországi egyetemek pro-
fesszorai garantálták, pl. Petrikás Árpád, valamint a Győri Pedagógiai Intézet teljes 
szakmai csoportja.

Hallgatókban sem volt hiány, hisz járásunk iskoláinak óvónői, tanítói, tanárai szin-
te teljes létszámban jelentkeztek, de jöttek hallgatók az egész ország magyar iskolá-
iból. A szervezőmunkába bekapcsolódtak a vezetőségen kívül a deáki, a vágsellyei, 
a peredi és a felsőszeli iskolák tanítói. A leglelkesebbek az óvónők voltak Vankó 
Terikével az élen.

Támogatóinktól kaptunk gyümölcsöt, zöldséget, üdítőt, disznót, süteményt stb. 
Írnom kell még deáki vendégszerető népéről, akik szívesen fogadták a résztvevőket, 
hisz sokakat panziókban, családoknál szállásoltak el.
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A sok kedves emlék mellett, úgy érzem, árnyék is vetődik Deákira, mert az itt tar-
tott PSz vezetőségi gyűlésén váltották le tisztségéből Pukkai Lászlót – sokak szerint s 
szerintem is – ok nélkül.

Járásainkban a Deáki Nyári Egyetemek szelleme ma is él!

Gyümölcsöző kapcsolatok, barátságok szövődtek iskoláink és magyarországi is-
kolák között, amelyek máig tartanak.

Suba Anna

Nyári egyetem Kassán

„Oly korban éltem én“.... meg a Nyári Egyetemeket, amikor  még ingyen, dalol-
va..., amikor még hittük, hogy lehet ezt csinálni másképp, talán jobban..., amikor csak 
azért  „áldoztunk“ a szünidőnkből, mert jó volt együtt lenni a hasonszőrű megszállot-
takkal..., amikor még nem a kreditpontokat hajszoltuk.

Mi, a szervezők – nehezen bár, de – megszereztük az OV jóváhagyását a kassai 
Nyári Egyetem megszervezésére, mert az átalakított, felújított ipari kollégium tö-
kéletes helyszínnek ígérkezett. Nem volt könnyű meggyőzni az OV tagokat, hogy 
Rimaszombattal nem ér véget az ország, és ha már megkaptuk a jogot, bizonyítani 
akartunk. Háziasszonyunk, Kozsár Julika – a kollégium igazgatója – mindenki óhaját 
leste és teljesítette.

Számomra a legemlékezetesebb, mint mindig, Vankó Terike óvodapedagógiai 
csoportja, akik mindig mindenről majdnem lekéstek, mert nem tudták abbahagyni a 
gyermeki lélek boncolgatását.

Kiegészítő programként a komáromiaknak megmutattunk Sárospataktól Vár-
hosszúrétig mindent, ami csodálatos, ahová érdemes eljönni családdal, iskolai 
csoportokkal. Aki velünk volt, nem feledheti Ulmann Pista udvarán a fába faragott 
történelem élményét, no meg a töltött káposztát.

Tudom, hogy a mostani nyári egyetemek is ilyen hangulatosak, értékteremtők, 
problémamegoldók, mert abból, sajnos, nem lett kevesebb. És  nem baj, ha kredit-
pontokat is szereznek  a résztvevők, mert így talán néhány euróval több jut kenyérre, 
könyvre, kultúrára.

Diószeghy Árpád
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A Czabán Samu Pedagógiai és Kulturális 
Napoktól a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Országos Találkozójáig

A szlovákiai magyar pedagógusok  
rozsnyói országos találkozóinak szakmai programja

1995: Autonómiák az oktatásügyben (szakmai konferencia)

1996: A magyar iskola 1000 éve (+ Az autonóm iskola – szakmai fórum)

1997: Az autonóm iskola (szakmai tanácskozás)

1998: Az autonóm iskola (szakmai tanácskozás)

1999: Az autonóm iskola (szakmai tanácskozás)

2000: A minőségi iskola (szakmai tanácskozás)

2001: Iskola és esélyteremtés (szakmai tanácskozás)

2002: Iskola és önkormányzat (szakmai tanácskozás)

2003: „A változások kulcsszereplője: a pedagógus” (szakmai konferencia)

2004: „A tudás változó tartalma és fejlesztése” (szakmai konferencia)

2005: „Változó világ - változó iskola - használható tudás” (szakmai konferencia)

2006: „Regionalitás a közoktatásban” (szakmai konferencia)

2007: „Fejlesztő értékelés – eredményes tanuló” (szakmai konferencia)

2008: „Tehetségfejlesztés – tehetséggondozás” (szakmai konferencia)

2009: „Tervezhető-e az oktatás?” (szakmai konferencia)

2010: „Embernevelés – értékteremtés” (szakmai konferencia)

2011: „Hatékony szervezet – eredményes iskola” (szakmai konferencia)

2012: „A nevelési-tanítási-tanulási folyamat fejlesztése” (szakmai konferencia)

2013: „Szlovákiai magyar közoktatás – 2013” (szakmai konferencia)

2014: „Útkeresés Rozsnyótól az iskolákig” (szakmai konferencia)

2015: „Társadalmi kihívások – oktatásügyi válaszok” (szakmai konferencia)
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Számvetés - lelkiismeretünkkel

A magyar iskolák újraindításának első húszéves időszaka a gyarapodás jegyében 
zajlott: fokozatosan emelkedett a magyar iskolákba íratott gyerekek száma, újabb 
és újabb iskolák nyitották meg kapujukat, érezhetően javult a magyar pedagógus-
társadalom szakképzettsége. A prágai tavasz – ellentmondásai ellenére – pozitív 
hatással volt közösségünk életére, növekedett önbizalma, önbecsülése, talán ennek 
következményeként is járt a (cseh)szlovákiai magyar tanítási nyelvű iskolákba a leg-
több tanuló (diák) az 1969/70-es iskolai évben. Kihatással volt életünkre a föderatív 
és nemzetiségi alkotmánytörvény, igaz, az utóbbit meghamisították, később elhall-
gatták, mégis több mint kilencvenéves kisebbségi státuszunk alatt maradt egyedüli 
alkotmányos dokumentumként helyzetünk rendezéséről!

A normalizáció időszakában megindult a hatalom képmutató ármánykodása a 
magyar iskolák ellen, mintha a visszarendeződő párt- és állami vezetés megriadt vol-
na a kisebbségi magyar iskolák széles hálózatától. Nyilvános támadásra 1984-ben 
került sor a szlovák oktatási törvénytervezetben, amelyet közösségi összefogással és 
Budapest határozott fellépésével sikerült kivédeni. Azt azonban, hogy a mindenko-
ri hatalom Szlovákiában a magyar iskolákat mostohaként egy idegen testnek tartja 
(nem csak a volt diktatórikus hatalom, hanem a rendszerváltást követő kvázi-demok-
rácia is), ez mindmáig evidencia. Ebből fakadt-fakad a felismerés: csak önmagunkra 
támaszkodva védhetjük meg iskoláinkat.

A fokozódó magyariskola-ellenes klíma ellenére már az „átkos”-ban is sikerült bi-
zonyos részeredményeket elérni járási, kerületi és országos szinten, amely a mód-
szertani találkozók, iskolaigazgatók találkozóiban és a magyarországi kapcsolatok 
kibővítésében nyilvánult meg. A (cseh)szlovákiai magyar pedagógustársadalomban 
alapvető követelményként fogalmazódott meg a szakmai igényesség, minőség, 
progresszivitás és a kisebbségi magyar pedagógus többletmunkája a gyerekek és a 
közösség érdekében.

A Fábry Napok mintájára, amely az irodalommal, a kultúrával foglalkozott, felve-
tődött a regionális (kelet-szlovákiai) Czabán Samu Pedagógiai Napok megrendezé-
sének igénye rozsnyói székhellyel; egyúttal a Fábry-díjhoz hasonlóan a Czabán-díj 
létrehozása is. (Megjegyzés: mostanság valami baloldali ördögűzés folytán mindkét 
díj a süllyesztőbe került!)

A Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség programjában a kezdetektől ott sze-
repelt olyan fórum megteremtésének terve, ahol a szlovákiai magyar iskolák hely-
zete kerül terítékre helyi szinttől egészen az országos szintig. Rozsnyó mellett nem 
volt nehéz dönteni, hiszen ott voltak a Czabán Napok, Rozsnyó oktatási és kulturális 
tradíciói (Észak-Gömör centruma, valamikori két főgimnáziuma, az ötvenes évek-
ben pedagógiai iskolája stb.). Húsz évvel ezelőtt közös akarattal itt sikerült megszer - 
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vezni – a mečiarizmus tébolyult tobzódásának idején! – az első magyar országos 
pedagógustalálkozót Szlovákiában.

A Pedagógusszövetség indulásának első hónapjaiban tárgyalásokra került sor 
Ladislav Kováč oktatásügyi miniszterrel. A tavaszi találkozót a minisztérium épületé-
ben a Lászlók találkozásaként és tanácskozásaként jellemezhetnénk, mert a miniszter 
mellett a Pedagógusszövetséget Pukkai László, Kovács László és jómagam képvisel-
tük. A több mint egyórás tárgyalás nem sok eredményt hozott, mert mi követke-
zetesen ragaszkodtunk programunkhoz, 80-90 százalékban a tanügyi autonómiáról 
beszéltünk, a miniszter pedig koncepcionális igényeinket azzal próbálta elodázni, 
hogy ideiglenes kormány minisztere, majd az első szabad választások után felálló 
tanügyi vezetés dönthet ilyen fundamentális kérdésekről. Egyedül abban sikerült 
megegyeznümk, hogy folytatjuk a párbeszédet, és a miniszter belátható időn be-
lül ellátogat Galántára. Amikor kikísért az irodájából, ezzel vált el tőlünk: Uraim, kö-
szönöm a látogatást. Csak egy dologban sikerült megegyeznünk: Galántán folytatjuk. 
Különben más csapat – kezdeményezés – emberei is járnak utánam, de ők pozíciókat 
igényelnek maguknak és társaiknak, önök egyetlen ilyen kérést sem fogalmaztak meg. 
Fogadják nagyrabecsülésem kinyilvánítását, és akkor: a viszontlátásra Galántán!…

A galántai találkozó megbeszélt időpontja halasztódott, aztán elmaradt. Biztosan 
a háttérlobbi mindent elkövetett, hogy a Pedagógusszövetség kezdeményezésit 
degradálja. Elszomorító viszont az, hogy a magyar pártok is többször hasonlóan jár-
tak el, nem kérték ki a Pedagógusszövetség álláspontját tartalmi, személyi, szerkezeti 
javaslataikhoz, és az sem volt példa nélkül való (a mai napig!), hogy oktatási mun-
katársnak (szakértőnek?) a szlovákiai magyar pedagógustársadalom perifériájából 
választottak.

A Szövetség negyedszázados létével kiérdemelte a magyar pedagógusok, a szü-
lők, a civil társadalom és egész közösségünk elismerését, a továbblépéshez azonban 
nélkülözhetetlen a gyökeres megújulása, az itteni magyar politika egyértelmű támo-
gatása, mert az új kihívásokkal és a többségi iskolákkal, az alacsonyabb gyermeklét-
számmal, a megcsappant iskolahálózattal is állni kell a versenyt . És egymás között 
mondva: a megrendítő gyermek-létszámcsökkenés objektív körülményei mellett 
(folyamatos ellenszél, negatív demográfiai mutatók, elvándorlás, közösségeink 
amortizálódása stb.) szükséges egy önreflexió, amolyan lelkiismeret-vizsgálat elvég-
zése pedagógustársadalmunkban, mert a szülők elfordulása magyar iskoláinktól – 
közöttük volt tanítványaink! – mindnyájunk bizonyítványát jelentik!

Kassa, 2015. augusztus 31.

Dr. Máté László
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„Nem tudhatom, hogy másnak Rozsnyó mit jelent, nekem ...”

1994 késő őszén, az SzMPSz országos választmányának rozsnyói ülésére Tóth 
Sándor választmányi tag két „külsőssel”, Fábián Edittel és Ambrus Ferenccel érkezett. 
A rozsnyói régió magyarságának három közéleti személyisége adománynak is tekint-
hető javaslatot tett a testület asztalára: az immár egy évtizede helyi-regionális szinten 
megrendezésre kerülő Czabán Samu Pedagógiai és Kulturális Napok váljék/alakuljon 
át a szlovákiai magyar pedagógusok (évenkénti) országos találkozójává. A rozsnyói 
trió elszántságát, hitét és lelkesedését hallva és látva az országos választmány nem 
is dönthetett másképp, minthogy megbízta Máté László országos alelnököt, Ádám 
Zita pedagógia főmunkatársat és Fodor Attila ügyvezető titkárt az első országos pe-
dagógustalálkozó tartalmi és szervezési előkészítésével.

Az országos választmány következő (1995 februári) ülésén a megbízottak arról 
számoltak be, hogy az országos találkozó programja összeállt, a szervezési feladatok 
ellátása rendben folyik, a pedagógiai felolvasásba 11 kolléga nyújtott be szakdol-
gozatot, a Czabán Samu Pedagógiai Díjra pedig 23 javaslat érkezett... Röpke más-
fél hónap múlva, 1995. március 31-én és április 1-jén pedig a rozsnyói történelmi 
Városháza termeiben mintegy 200 résztvevővel elindult a felvidéki magyar oktatás 
(talán) legszebb története. (Ebbéli meggyőződésemet azzal együtt fenntartom, hogy 
az országos találkozót követően olyan hatalmi nyomás és megtorlás indult el, amely 
három héten belül országos tiltakozó nagygyűlés összehívását tette szükségessé. Az 
iskolamentő események kitűnő krónikája: Sidó Zoltán - Tarics Péter: Az anyanyelvi 
oktatásnak nincs alternatívája, Szinnyei Kiadó, Komárom, 1995.)

Az elszántságot, a hitet és a lelkesedést megőrizve (szükség esetén az elfáradó-
kat pótolva), a szakmaiságot pedig folyamatosan erősítve válhatott az elmúlt két év-
tized során ez a rendezvénysorozat az egyetemes magyar neveléstörténet (egyik) 
kiemelkedő, a maga nemében egyedi eseményévé; több mint 4000 résztvevő, közel 
kettőszáz kiváló előadás, az előadók – tiszteletet és elismerést parancsoló – hada, a 
díjazottak, a kitüntetettek listája (az elismerés mögött húzódó életművekkel, emberi 
és szakmai példákkal), ... csupán néhány jellemző, ami miatt mára Rozsnyót (pedagó-
giai) zarándokhelyként, Ithakaként, Szárszóként emlegetjük.

Mit adott a 21 rozsnyói országos találkozó a felvidéki magyar oktatásnak? A tel-
jesség igénye nélkül 3 dolgot említenék. Az egyik, hogy a rendszerváltás eufórikus 
éveinek lecsengését követően a megmaradás, a haladás, a fejlődés, a továbblépés 
irányait és útjait kereső magyar oktatás elé szakmai jövőképet és elérendő/elérhető 
célt állított: az autonóm iskolát. (Emlékszem, akkor még szerény létszámú szakmai 
műhelyünk gyorsan, az első találkozó előtt néhány hét alatt „kiizzadt” produktumát, 
az autonóm iskola vízióját sokan fanyalogva fogadták, felróva „...csak ennyire telik a 
Szövetség erejéből?!” Egy kiváló anyaországi oktatáskutató pedig így igazított ben-
nünket helyre: „... külföldön nem az autonóm iskola, hanem az iskolai autonómia 
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fogalmát használják.”) Az autonóm iskola vált tervezésünk, célképzésünk, program-
alkotásunk magjává, forrásává, ezt igyekeztünk minden évben más-más megkö-
zelítésben kibontani, megvilágítani, megértetni és hozzáférhetővé, használhatóvá 
tenni iskolavezetőink, pedagógusaink, oktatáspolitikusaink számára. A másik fontos 
hozamnak a legkiválóbb kollégák díjazását, megjutalmazását, kiemelését tartom. 
Olyan gesztus ez, amely azt üzeni minden magyar pedagógusnak, hogy munkáját, 
kezdeményezéseit, eredményeit és sikereit egy (szakmai) közösség számon tartja, 
figyeli. Ismeri és értékeli. S amikor elérkezik az idő, elismeri, kiemeli, díjazza. A szom-
bat esti műsorok lélekemelő és megható pillanatai ezek... (Egy sok-sok megbecsü-
lést és elismerést kapott gimnáziumi tanár a nappalija főfalán függő Czabán Díjra 
mutatva vallotta: „...ez mindeniknél többet ér, mert a kollégáktól, a magyar peda-
gógusközösségtől kaptam.” S talán ebbéli élményével nincs egyedül.) A harmadik 
adománya Rozsnyónak a közösségbe tartozás erejének és élményének megélheté-
se, megtapasztalása. Huszonegy éve összejön évenként 200-300 magyar pedagógus 
Pozsonytól Nagykaposig, hogy eszmét cseréljen iskoláink megóvásáról és fejleszté-
séről, gyermekeink neveléséről. Új utakat és eljárásokat keresnek, tapasztalatokat 
cserélnek. Elmondják egymásnak örömeiket, sikereiket, és megosztják egymással 
gondjaikat, félelmeiket. A legtöbben visszajárók. Jól ismerik egymást. A találkozás, 
az együttlét öröme íratlan állandó „résztvevője” a programoknak. Rozsnyónak (is) kö-
szönhetően a szlovákiai magyar pedagógusok élő, kapcsolatokban és együttműkö-
désekben gazdag emberi és szakmai közösséggé formálódtak.

Saját, egyéni szakmai életpályámon különös jelentőséggel bírnak a rozsnyói or-
szágos pedagógustalálkozók – az indulástól fogva mindmáig aktív részese lehettem 
a rendezvény tartalmi és szervezési előkészítésének és lebonyolításnak. Volt, hogy 
szállást, étkezést és utazást biztosítottam, máskor előadókat és vendégeket istápol-
tam. Vezettem szekciómunkát és pódiumbeszélgetést. Adtam és vettem át kitünte-
tést. A legnagyobb megtiszteltetés az idei, 2015-ös találkozón ért: a délelőtti plenáris 
előadások sorában együtt szerepelhettem Halász Gábor oktatáskutatóval, akire szak-
mai példaképemként tekintek. (Az ebédszünetben elhangzott „... nagyon tetszett 
az előadásod, küldd majd át, légy szíves, a prezentációd” mondata megsimogatta a 
lelkemet.)

Befejezésül mi mást kívánhatnék magunknak, mint, hogy még sokáig összejö-
hessünk Rozsnyón, a szlovákiai magyar pedagógusok országos találkozóján. Azon 
a három évvel ezelőtti konferencián tett kijelentésemet, miszerint „... minden kezdő 
pedagógusnak kötelezővé tenném a részvételt a rozsnyói pedagógustalálkozón” to-
vábbra is fenntartom: itt válik ugyanis teljesen világossá a felvidéki magyar pedagó-
gus küldetése és feladata, ám az is, hogy ezen az úton nincs egyedül. A közösség 
megtartó és előrevivő ereje olyan élmény, amelyet nehéz leírni. Meg kell tapasztalni. 
2016 tavaszán ismét adódik rá lehetőség...

Fodor Attila
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Emlékeim az országos találkozókról

Immár több mint húsz év telt el azóta, hogy a rozsnyói pedagógiai napokat or-
szágos szintűre emeltük.

Az Országos Választmány elfogadta az általunk kidolgozott javaslatot, hogy mi 
lehettünk házigazdái a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 1. Országos Találkozójának, 
amelyre 1995. március 30-án került sor első alkalommal.

Az ország különböző tájairól, a Csallóköztől a Bodrogközig érkezett majd há-
romszáz résztvevő gyülekezett a történelmi városháza épületében. A minisztérium 
küldöttének viselkedése ellenére jó hangulatban folytatódott a találkozó. Most már 
tudjuk, hogy a Benčová-féle hírhedt kirohanás előre megírt forgatókönyv része volt, 
hisz innentől számítjuk az igazgatóleváltásokat, az alternatív oktatás tervezésére irá-
nyuló törekvéseket és egyéb törvénytervezetek bevezetését, melyek iskoláink ellen 
irányultak. Politikai tisztogatások vették kezdetét, olyan igazgatók kerültek iskoláink 
élére, akik engedelmeskedtek a hatalmi akaratnak. Így volt ez Rozsnyón, Galántán, 
Ipolyságon, Párkányban, Füleken, Pozsonyban, szinte egész Dél-Szlovákiában.

Mi mégis úgy gondoltuk, hogy hagyományalapító rendezvényként értékeltük az 
első összejövetelt, és bizakodtunk a következő találkozók megrendezésének lehető-
ségéről is.

Azóta már túl vagyunk a XXI. találkozón is. Ezek az évenkénti találkozások fontos 
részei a szlovákiai magyar oktatásnak, hisz az eltelt majd negyedszázad alatt a szak-
ma nagy mesterei, tudósai, programalkotói, történészek, pszichológusok, lelkészek 
adtak elő a kétnapos rendezvényünkön.

Mindig feltöltődve, tapasztalatot gyűjtve, újat akarva, a jobbítás szándékával vál-
tottuk aprópénzre a hallottakat dolgos hétköznapjainkban.

A komoly szakmai előadások és szekcióülések mellett a kísérőrendezvények 
is üde színfoltjai a rozsnyói találkozóknak. Az alkotó pedagógusok és tehetséges 
gyermekek munkáinak kiállítása, iskolatörténeti kiállítások, a pedagógiai felolvasások, 
tehetséges tanulók és tanáraik megjutalmazása mind-mind maradandó emlékként 
élnek bennünk.

Az ünnepi estek hangulata, néhány évig a Czabán Samu Pedagógiai Díj, majd 
a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj átadása felemelő része a kétnapos találkozónak.

A kitüntetettek, a díjazottak száma szinte minden szakterületre kiterjed, hisz itt 
kerül átadásra az életmódig, a tehetségek felkarolásáért járó elismerés az óvodától az 
egyetemig bezárólag, valamint a szakmai csoportok munkájának méltatása is.

A találkozó évenkénti sikeréhez természetesen hozzájárulnak a helyi vezetők. Itt 
kell köszönetet mondanunk Rozsnyó polgármestereinek, akik a legnehezebb idők-
ben is segítői, szervezői voltak és – reményeink szerint – maradnak is az országos 
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találkozóknak. Évek során, különösen a kemény mečiari időkben, a Csemadok Területi 
Választmánya volt az egyedüli biztos háttér.

S végül, de nem utolsósorban szólnunk kell Rozsnyó és vidéke magyar iskoláinak 
szülői munkaközösségeiről, akik töretlenül részesei az előkészületeknek, s aktív szer-
vezői azoknak a felejthetetlen ünnepi fogadásoknak, mely – úgy gondolom –, jóleső 
érzéssel tölti el a városunkba látogató kollégákat. A rozsnyói találkozóknak megtartó 
és kisugárzó ereje van, hisz e találkozók alkalmával ismertük meg egymást. Bárhová, 
bármelyik magyar településre vezet utunk, biztos vagyok benne, hogy az ottani ma-
gyar iskolában találunk kollégákat, akik örömmel fogadnak, ha kell, segítenek, de egy 
kézfogás is megerősít abban, hogy együvé tartozunk.

Tóth Sándor

A stafétabotot átvettük

2005-ben, amikor először kaptam feladatul, újdonsült területi választmányi el-
nökként, a szlovákiai magyar pedagógusok országos találkozójának megszerve-
zését, megijedtem. Természetesen ez nem az a fajta félelem volt, amitől az ember 
reszket, mint a nyárfalevél, de az a felelősségtudatból áradó, bizonyítani akaró, „Mi 
lesz, ha nem… ha nem úgy sikerül… ha valami rosszul sül el…” -féle izgalom. A 
mérce magas volt, hiszen elődeink – hála Istennek, sokan közülük a mai napig még 
kollégáink – igyekeztek mindent megtenni azért, hogy Rozsnyón mindenki otthon 
érezhesse magát, és utána testileg, lelkileg felbuzdulva folytathassa a kemény hét-
köznapok munkáját. Ádám Zita (még a mai napig is), Molnár Gabriella, Tóth Sándor, 
Fazekas Júlia, Várady Terézia és Fábián Edit, a kezdőcsapat önzetlen segítsége, gya-
korlati tapasztalataik megosztása mind-mind nagy mértékben megkönnyítették szá-
munkra a stafétabot átvételét és továbbvitelét.

2015-öt írunk. A „valamikori” és az „újkori” szervezőgárda 21 év munkájával maga 
mögött, hiszem, hogy joggal lehet büszke arra a közös szlovákiai magyar pedagó-
gustalálkozóra, amelynek neve egy az egyben Rozsnyó városával köthető össze. 21 
év alatt sikerült azt is elérnünk, hogy a járási székhely mindenkori városatyái is ma-
gukénak tekintik a rendezvényt, és minden alkalommal maximális segítséget nyúj-
tottak és nyújtanak a szervezésben és rendezésben. Kardos Ferenc, Vladislav Laciak 
és Burdiga Pál személyében olyan igazi pedagógust tisztelő és vendégszerető há-
zigazdákra találhattunk, akik minden tekintetben „emberként” álltak mögöttünk és 
támogattak.

Ha felmérést csinálnánk arról, kinek mit jelent ez a rendezvény, valószínűleg kü-
lönböző véleményeket kapnánk, de ezek biztosan megegyeznének abban, hogy 
SOKAT. Valakinek a színvonalas előadásokat, másoknak magát a találkozás örömét, a 
nagy véleménycserék helyszínét, a megbecsült, kitüntetett barátaink örömkönnyeit 
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(sajnos, sokan közülük már eltávoztak az élők sorából ), a közös dal és tánc ünnepét, 
a pódiumbeszélgetések forró hangulatát és sok minden mást. Ha belegondolok, 
hányszor, de hányszor akartuk itt megváltani a világot, amiből, sajnos – többnyire 
nem a mi hibánkból –, nagy „földrengések” nem lettek, de rengetések annál inkább. 
Hangunkkal, tollunkkal hallattuk véleményeinket, de… országatyáink – tisztelet a 
kivételnek – nem tanúsítottak/nem tanúsítanak nagy figyelmet a kisebbségi „lám-
pások” hangjának.

Harangozó Teri szerint „mindenkinek van egy álma…”, s ez nagyon igaz. Nekem 
is van. Álmomban sokan vagyunk. Olyan sokan, hogy nem férünk el az Óvárosháza 
épületében. Olyan sokan, hogy tolongunk a téren. Pedagógusok, szülők, politikusok, 
fenntartók – polgármesterek, önkormányzati képviselők…olyan emberek, akiknek 
NEM MINDEGY, mit hoz a jövő és ebben a jövőben hol találják majd meg a helyü-
ket gyermekeink. Jó lenne ilyen közös álmokat szőni a közös jövőnkről. Rozsnyó 
egy ilyen hely, az álmok városa. Lehet, lehetne, ha igazán szeretnénk. Ha merünk, ha 
akarunk nagyot álmodni. Tegyük ezt, de próbáljuk meg álmainkat meg is valósítani, 
hiszen ezt 21 évvel ezelőtt is megtettük, akkor ma, 2015-ben, mi gátolhat meg min-
ket ebben???

Végszóként jöjjön egy nagy-nagy „köszönöm”, amely most azoknak a kollégák-
nak szól, akik immár több mint 10 éve szervezik szinte egy emberként a rendez-
vényt. Ádám Zita és a mindenkori területi választmány tagjai: Prékop Mária, Kovács 
Attila, Géczi Zita, Kulik Szilvia, Tisza Hilda, Danko Erzsébet, Rajczi Zsuzsa, Juhász Edit, 
Kardos Kornélia, Becze Andrea, Balázs Ivett, Jochmann Ivetta, Istványik Ibolya, továb-
bá az SzMPSz Rozsnyói Alapszervezeteinek tagjai, a rozsnyói járás magyar tanítási 
nyelvű alapiskolái mellett működő szülői szövetségek képviselete, valamint Zagiba 
Tibor, Vanyo Mária, Laczo Árpád és mindenki, akinek neve itt ugyan konkrétan nem 
szerepel, de része volt/van a szervezésben, és akik nélkül nem lett volna igazi a 
pedagógustalálkozó – KÖSZÖNJÜK!

Az SzMPSz Rozsnyói Területi Választmánya nevében

Tamás Erzsébet, elnök
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Rozsnyó, a valahová tartozás

Valahova tartozni, valakikkel egyetértésben a jövőnkért munkálkodni, valamely 
közös érzelmi világ részese lenni olyan áldás, amelyért a hálánk a Mindenhatót illeti. 
Ilyen értelemben életem egy részét a pedagógusszövetségünk töltötte ki. Kegyes 
volt hozzám a sors, hogy a nyitrai magyar pedagógusképzésért felelős, frissen meg-
választott dékánhelyettesként részese lehettem annak a hattagú társaságnak, amely 
azzal a szándékkal jött össze a pozsonyi Csemadok székházában, hogy előkészítse 
a rendszerváltás első magyar pedagógusok fórumát. A nyitrai fórum egyik legfon-
tosabb előre eltervezett szándéknyilatkozata a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetségének létrehozása volt. Dobos László egy későbbi, nemzeti közösségünk 
iskolai művelődésével is foglalkozó tanácskozás alkalmával mondta, hogy ,, a szlo-
vákiai magyarság kellőképpen nem tudatosítja, hogy mit köszönhet a nyitrai ma-
gyar pedagógusképzésnek”. Ezt most időszerű úgy kiegészíteni, hogy a szlovákiai 
magyarság kellőképpen nem tudatosítja, mit köszönhet a 25 éves Szövetségünknek. 
Mert kisebbségi történelmünk eme negyedszázada az SzMPSz közösségépítő, gaz-
dag, szerteágazó művelődési tevékenységéről is szól. A magyar nyelvű iskolai műve-
lődés Szlovákiában mindenekelőtt a Szövetség által szervezett szakmai munkának 
köszönhetően lépést tudott tartani a pedagógiai tudományok fejlődésével, és meg 
tudta tartani országos szinten elért pozícióját. Ennek egyik mutatója az is, hogy a 
közoktatásban sikerült lényegesen csökkenteni a szlovák nyelven művelődő magyar 
nemzetiségű tanulók arányát.

Az utóbbi években családi okok miatt fizikailag távolabb kerültem a pedagó-
gusi történésektől, de szellemileg mindig ott vagyok közöttetek. Felejthetetlen 
élményben részesültem a Felvidék Magyar Pedagógus Díj átvételekor, amely kitün-
tetés, úgy érzem, a nyitrai magyar pedagógusképzés minden résztvevőjének is szól. 
Szövetségünk nagy értéke az egység, amelyet a politikai osztódások sem bontottak 
meg. Ahogy Czabán Samu fogalmazott: ,,Ezt tudni nem gyengeség, hanem az erő 
ismerete, melyen minden siker felépül.“

Útravalóul hadd üzenem: ahogy a társadalmak állandó változásban, fejlődésben 
vannak, úgy a mi kisebbségi társadalmunk is. Változnak, fejlődnek az oktatási 
környezetek is, és mi nem egyezhetünk bele abba, hogy minimumelméletek 
konzervdobozába zárjanak bennünket. Mi élő, változó, fejlődő társadalmat 
szeretnénk építeni a felvetődő problémák folyamatos megoldásán keresztül. 
Szakmai, politikai stratégiai feladat is az így működő társadalmi, jogi környezet 
létrehozása. Az eseményekre nem csak válaszolni kell, hanem előrelátóan azokat 
befolyásolni is lehet.

A hit, remény és szeretet jegyében eme tartalmas, hasznos és pótolhatatlan 25 
évnek a szív óhaja szerint kívánom, hogy legyen még fényesebb folytatása.

László Béla
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Igyekeztem a közügyet szolgálni

Bár a megalakulásától kezdve, 1990. január 13-tól tagja vagyok az SzMPSz-nek, 
benne aktív vezető szerepet 1992. március 28-tól (II. Országos Közgyűlés) 1999. 
május 22-23-ig (V. Országos Közgyűlés) töltöttem be. Kezdetben a „képviselő-tes-
tületnek”, illetve az „elöljáróságnak” voltam a tagja, majd 1993. november 26-27-től 
1996. november 23-24-ig, mint elnökségi tag, a „Szakmai és Pedagógiai-Publicisztikai 
Bizottság” vezetőjeként tevékenykedtem.

Ennek előzményéről annyit kell elmondanom, hogy már hosszú évek óta tagja 
voltam a Szocialista Nevelés, 1990 januárjától a Nevelés című, évtizedekig egyetlen 
létező szlovákiai magyar pedagóguslap szerkesztőbizottságának. A mind tartalma, 
mind kivitelezése szempontjából szerény szaklap létrejöttétől kezdve (1955) meg-
szűnéséig az iskolaügyi minisztérium felügyelete alá tartozott, melynek képviselője 
1993 tavaszán tudtunkra adta, hogy ezután a minisztérium a lap kiadási költségének 
mindössze 40 %-át hajlandó megadni, és azt is csak akkor, ha beleszólási joga lesz a 
lap tartalmába; azaz munkatársai továbbra is a cenzor szerepét kívánták gyakorol-
ni. Nyilvánvaló, hogy ebbe nem egyezhettünk bele, ezért két évig folyóirat nélkül 
maradtunk. Felvetődött a kérdés, mibe kerülne, ha a szövetség saját lapot indítana? 
Kiderült, hogy évente megközelítőleg egy millió koronába, amit akkor szinte képte-
lenség volt előteremteni. A szövetség ügyvezető alelnöke majd titkára, Fodor Attila 
szerint az SzMPSz-nek egész évi költségvetésében nem volt annyi pénz. Mitévők le-
gyünk hát? Elkezdtünk kilincselni a még meglévő magyar újságok szerkesztőségei-
nél. A Hét, a Csemadok kulturális hetilapja, mint azelőtt is, szívesen vállalta a magyar 
pedagógusok írásainak közlését, míg maga is meg nem szűnt 1995 májusában. Máig 
őrzöm a fekete keretben megjelent utolsó számát.

Másik publikálási lehetőséget az Új Szó hétvégi magazinjától, a Vasárnaptól kap-
tuk – de már nem ingyen –, amely akkor még mintegy százezer példányban jelent 
meg hetente. (El is dicsekedtünk vele – kicsit korán – Köpeczi Béla akadémikusnak, a 
Magyar Pedagógiai Társaság elnökének, aki a VI. Nevelésügyi Kongresszus egyik szü-
netében külön fogadta az első ízben meghívott határon túli pedagógusokat, köztük 
Szlovákiából Ádám Zitát, Fodor Attilát, Varga Frigyest és jómagamat). Az Új Szó szer-
kesztőségének képviselőivel abban állapodtunk meg, hogy egy egész oldalt kapunk 
a Vasárnapban (két-három néhány flekkes írás fért el rajta), ha a szerkesztését hivatá-
sos újságíróra bízzuk, akinek a tiszteletdíját, havi 2500 koronát, megfizetjük; ezenkívül 
még 500 koronát kértek különkiadásokra (telefonköltségek, esetleg kiutazás). Én vál-
laltam, hogy a szakbizottságunk tagjai segítségével e pénzt kisvállalkozóktól támo-
gatás formájában megszerezzük, persze ezt sem ingyen, hanem reklámok fejében. 
Aki veszi a fáradságot és fellapozza a Vasárnap 1993. szeptember 5-től november 28-
ig megjelent számait, meggyőződhet róla, hogy a szponzorok, egy kivételével, mind 
párkányiak, s a rövid bemutatásukat, pontosabban a reklámozásukat – ys szignóval 
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ellátva – pedig én írtam. A sorozat hirtelen leállítása állítólag azért következett be, 
mert az Új Szó szerkesztőségében valaki kifogásolta, hogy rovatunk nem illik bele a 
lap profiljába.

Szakcikkeink megjelenésének harmadik lehetőségére Győrben adódott alkalom. 
A Győr – Moson – Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Hogyan tovább? címen a rend-
szerváltozás után szaklapot indított, amelyben 1992-től Szlovákiából, többek között, 
én is publikáltam. Aztán sikerült náluk elérnem azt is, hogy 1995. év 1. számától kezd-
ve a szlovákiai magyar pedagógusok külön rovatot kapjanak. Mint a szerkesztőbi-
zottság tagja a cikkek megíratására és megszerkesztésükre én kaptam megbízatást. 
A lap évente ötször jelent meg 36 oldalon, s ebből kettő a miénk volt. A színvonalas 
pedagóguslap a mi alapszervezeteinkhez is eljutott egy ideig, megvalósítva ezzel a 
szakmai információáramlatot.

Mint tudvalevő 1995. április 22-én került sor az emlékezetes komáromi nagy-
gyűlésre, melynek szünetében a Lilium Aurum Kiadó Katedra című cserkészlapjá-
nak akkori főszerkesztője, Kulcsár Ferenc kezében a legfrissebb számmal odajött 
hozzám és közölte velem, hogy szeptembertől e kiadvány a szlovákiai magyar pe-
dagógusok lapjaként fog megjelenni. Arra kért, hogy támogassam a kiadónak ezen 
elhatározását, mire azt feleltem, örülök neki, de ez nem magánügy, mint a szakmai 
publicisztikai bizottság vezetője törekvésüket meg kell beszélnem a pedagógus szö-
vetség vezetőségével. Ebből kifolyólag májusban egy szakmai találkozóra került sor 
Muzslán, melyen az SzMPSz részéről részt vett Fodor Attila, Varga Frigyes és Olasz 
András, a győri pedagógiai intézetből meghívtuk Annási Ferenc igazgatót, helyet-
tesét Görcsné Muzsai Viktóriát és a Hogyan tovább? főszerkesztőjét, Lilik Ferencnét, 
valamint a Lilium Aurum Kiadó igazgatóját, Hodossy Gyulát. Házigazdaként pedig 
jelen volt e sorok írója. Hodossy Gyula ismertette velünk a lap koncepcióját, és közöl-
te azt is, hogy mivel a Katedra szerkesztőbizottsága jórészt fiatal kollégákból áll, ezért 
a kiadó vezetősége fontosnak tartja, hogy szakmai háttérként egy olyan társaságot, 
valójában szakmai műhelyt hozzon létre, amelynek túlnyomó többségét tapasztalt 
pedagógusok alkotják, akik egyúttal a frissen megalakult szlovákiai magyar szerve-
zeteket, egyleteket, mozgalmakat és (fő)iskolákat fogják képviselni, benne egy-egy 
személlyel. E munkacsoportban, amely a Katedra Társaság nevet kapja, a pedagó-
gusszövetség képviseletében két személyre számítanának. Az SzMPSz elnöksége a 
következő ülésén engem és Horváth Géza kollégámat jelölte e feladatra. Később a 
helyzet úgy kívánta meg, hogy a Társaság munkájának összehangolására szükség 
lenne elnökre (alelnökre, de vezetőségre nem!), mely tisztség ellátására (1996-tól 
2002-ig) a kollégák engem választottak meg. Közben 1999-ben nyugdíjba mentem, 
s úgy tartottam illőnek, hogy a Katedra Társaságban az SzMPSz-t helyettem Horváth 
Géza mellett más személy képviselje. A Szövetség elnöksége Lovász Gabriellát ja-
vasolta. Addig, míg a pedagógusszövetséget én (is) képviseltem, minden szakmai 
ténykedésemről – így a Katedra Társaságéról is – írásban tájékoztattam a Szövetség 
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elnökségét, illetve titkárát. Arról is, hogy a Hogyan tovább? szlovákiai pedagógusok 
rovatába kiket kértem fel cikkek megírására. Ennek ellenére valakik igyekeztek a köz-
véleményt úgy befolyásolni, hogy nálunk két szakmai társaság rivalizál egymással. 
Én hiába hangoztattam úton-útfélen, hogy az SzMPSz-nek a tagok által választott 
helyi, járási és országos vezetői vannak, tehát szakmai szervezet, a Katedra Társaság 
ellenben pedagógiai műhely, s ez lényeges különbség. Azok dolgoznak benne, 
akik hajlandók rá, persze, azért ennek is megvannak a kritériumai. Tehát nem min-
den ment olyan simán. De hát rosszindulatú és alattomosan gáncsoskodó emberek 
mindig, mindenütt akadnak, olyanok, akik a konfliktusok gerjesztésében lelik örömü-
ket. Sikerül is néha megkeseríteniük az ember(ek) életét néhány pillanatra. Nekem 
az előző politikai rendszerben is kijutott belőlük bőven, így hát volt elég alkalmam 
megedződni. Mindezek ellenére léteztek átfedések, hiszen mindkét csoportban, rit-
ka kivételtől eltekintve, ugyanazok a személyek dolgoztak, így az alkotó pedagógu-
sok könnyen megtalálták a módját, hogy gondolataiknak helyet és érvényt tudjanak 
szerezni.

Engem mindenkor örömmel töltött el, ha találkozhattam, illetve, ha ma is talál-
kozom olyan kollégákkal, akiknek érdemes mondanivalójuk (volt) van a szakmánkról, 
pláne, ha azt megfelelő színvonalon írásban is művelik. Nekik sok sikert, örömet és 
megannyi türelmet kívánok!

Csicsay Alajos



46

Évfordulók, nagyjaink emlékei –  
őszi tanári konferenciák emlékei

Emlékfoszlányok a Rákóczi-konferenciáról

Gyakran elgondolkodom, áldás-e vagy átok az ember felejtőképessége. Annyi 
bizonyos, egy idő után csupán foszlányok maradnak meg egy-egy eseményről és 
nem is a legfontosabb mozzanatokról. Ha pedig többen idézzük vissza a közösen át-
élteket, mindenki másra emlékszik, más ragad meg benne. Mire emlékszik az ember 
egy konferenciával kapcsolatban?

2003-at írtunk, a Rákóczi-szabadságharc kitörésének háromszázadik évfordulóját 
ünnepelte a magyarság. Időszerű egy konferencia megszervezése – hol máshol, mint 
Rákóczi városában, Kassán. Itt nyugszik a nagyságos fejedelem hat társával együtt a 
Szent Erzsébet-székesegyház kriptájában, itt épült meg a Rodostói Ebédlőház pon-
tos mása, amelyben az eredeti bútorzat is található (Rodostóban csak a másolat van), 
a szabadságharc ideje alatt több ízben tartózkodott a városban, kézenfekvő tehát a 
helyszín. A konferencia ötlete is, a szervezés nagy része is Ádám Zita vállán nyugo-
dott, és néhányan tébláboltunk körülötte, mint annyiszor azóta.

Arra emlékszem, hogy kis fehér Ticómba beülve végiglátogattam a határ men-
tén fekvő községek Rákócziról elnevezett iskoláit. Azt hitték, díler vagyok vagy kul-
túrműsort akarok eladni nekik. Amikor kiderült, hogy egy konferenciára invitálom 
őket, meg egy kis ismerkedésre a kassai és a többi felvidéki pedagógussal, nagyon 
megörültek, a meghívást elfogadták, és el is jöttek a Márai Stúdióba, a konferencia 
helyszínére.

Helyi szervezőként nem volt alkalmam minden előadást meghallgatni, de egy 
előadásra, annak bensőséges hangulatára ma is jól emlékszem. Halász Magdolna 
olvasta fel, nem minden emóció nélkül, Zrínyi Ilonáról szóló előadását. Megindító 
hangulat lett úrrá a teremben ülőkön, amikor a gyermekeitől elszakított anyáról és a 
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visszaszerzésükre tett eredménytelen próbálkozásairól beszélt. Könnyekkel a szemé-
ben. Nekünk is.

Úgy emlékszem, a késő ősz ellenére gyönyörű napsütötte reggel indultunk 
Rákóczi nyomába, egykori birtokainak egy részét bejárni. Felsővadászon kezdtük, 
amelyhez Rákóczi Zsigmond, a Rákóczi-vagyon első jelentős gyarapítója kötődött. 
Felvillan előttem a táj, amely a Regéci vár romjaihoz felkapaszkodva tárult elénk, 
a kék és a színes erdők, a lankák. A Szerencsi vár felé haladva a szőlőskertek látvá-
nya és Halász Magdi alapos idegenvezetése maradt meg bennem emlékként. A 
Rákóczi-vár Sárospatakon a frissen megnyílt terjedelmes kiállításával (később még 
láttam néhányszor) maradandó élmény. A Rákóczi-vagyonról készült térkép előtt 
állva szembesültem azzal és tudatosítottam igazán, mit áldozott fel a fejedelem a 
szabadságért. És mert alkalmam volt látni a rodostói száműzöttek még megmaradt 
házait, a Márvány-tengert, amelynek partján szomorú sorsát élte a fejedelem, szám-
talan gondolat kavargott bennem gerincességről, becsületről, kitartásról, önfeláldo-
zásról. Nem tagadom, azóta példaképem II. Rákóczi Ferenc.

Kozsár Júlia

„... a múltat be kell vallani...” 
Emlékezés József Attilára születésének 

centenáriuma kapcsán

Rest az emlékezet, ezért kell jelzőnyomokat hagyni magunk után, hogy a köve-
tők, a keresők és a találók meglelvén azokat elmondhassák, emlékezés dolgában 
nem volt hálátlan ez a nemzedék.Tudott emlékezni, mert voltak értékei, az intellek-
tusnak volt ereje nemcsak önmagáért, hanem a lélekben lerakódó és maradandó 
értékfosszíliákért, emlék- és értékjelekért, erkölcsi erőért, a közösséget meg- és ösz-
szetartó értékekért is munkálkodni.

100 éve született József Attila, a XX. század, a nagy változások, a nyugtalan kí-
sérletek, az embertelen pusztítások, a vér és a háborúk, az emberiséget megalázó 
és stigmatizáló eszmék századának magyar krónikása, világirodalmi rangú költő és 
gondolkodó, ragyogó intellektusú ember.

Méltóság, halkság van az emlékezésben, az élő és életművének megidézése mé-
lyen érintenek érzéseket, keltenek életre gondolatokat, melyek tisztázása és végig-
gondolása tisztelet az iránt, akiről az emlékek szólnak.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége háromnapos tanári konferen-
ciával emlékezett meg József Attila születésének centenáriumáról Komáromban, 
2005. szeptember 30-án és október 1-2-án. A konferencián a legjelesebb József 
Attila-kutatók tartottak előadást, megtisztelve ezzel a mintegy 120 szlovákiai magyar 
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pedagógust és magát, az emlékhagyó költőt és életművét. Az előadók és a szervezők 
egyaránt fontosnak tartották, hogy a hallgatóság ismerje meg az igazi József Attilát, a 
tépelődő embert, a mindig újat alkotó, a kísérletező, a mindenben a minőséget ke-
reső gondolkodót, a minden új eszmét és áramlatot végigpróbáló kísérletező költőt, 
akinek élete és életműve nem választható szét, aki életét tette fel a költészet oltárára, 
aki a század szülte izmusokban az élet igazságát kereste, akit kisajátított egy zsarnok 
ideológia, akire stigmát ütöttek, mint Krisztusra.

Rosszkor és rossz helyre született, halála, elmúlása is balul sikeredett. Számunkra, 
utódolvasók és értelmezők számára lehet, a személyiség belső feszülése, a zseniális 
jelenség és a társadalom külső nyomására gyémántot alkotott. De a gyémánttá vá-
lás folyamatának egy élet volt az ára. Az ember beleroppan e kozmoszi nyomásba, 
a társadalmi kiszolgáltatottságba és a meg-nem-értésbe, a szüntelen bizonyításba. 
Két pokol között az ész, a tudat, a kitartás, a következetes alkotni akarás képviselő-
je, a „szépség koldusa” minden izmusokban és eszmében tökéleteset alkotott. Mert 
tökéletességre, zsenialitásra volt teremtve, mert jelenség volt, mert föl akart érni a 
pályatársakhoz intellektusban, művészetben, alkotásban. Dudás akart lenni, pokolra 
kellett mennie, hogy megtanulja a dudát fújni.

32 évet élt. A férfi élet derekán – túl a szerelmeken, a nyomoron, a nélkülözésen, 
az emberi hálátlanságon, a kirekesztettségen, az egyedülléten és az életen – találkoz-
ni akart az elmúlással. S a halál menetrendszerűen érkezett.

A költői és az emberi teljesség megközelítésére vállakoztak a József Attila-
konferencia előadói, akik sorában ott voltak: Tverdota György, Veres András, 
Pomogáts Béla, Agárdi Péter, Szigeti Lajos Sándor, Szőke György, Garai László, Farkas 
János László, Valachi Anna, N. Horváth Béla, Bókay Antal, Grendel Lajos, Erdélyi Margit, 
Fenyő D. György, Kelecsényi László Zoltán és Vojtek Sándor.

A konferencia célja József Attila életműve korábbi megítélésének átformálása 
volt, az, hogy a kutatás (hiszen Illyés Gyuláné csak a nyolcvanas években tette közzé 
József Attilával kapcsolatos visszaemlékezéseit, hogy mítoszok keringenek a költő 
halála körülményeivel kapcsolatban, hogy József Attila stigmatizálása nem egy pszi-
chiátriai holisztikus megközelítés eredménye, melyben a kor lenyomata okozta lelki 
sérüléseket kell elsősorban keresni, ...) és a gyakorlat szembesüljön egymással, hogy 
a személyiséget formáló pedagógusok első kézből legyenek értesülve az eredmé-
nyekről, a hiteleset, az igazat tolmácsolják tanítványaiknak, eloszlatva ezáltal minden 
tabut, s emberközelbe hozzák a nagy költőt, akinek egybeforrott élete és a költészet.

Továbbá az, hogy a közvéleménybe sujkolt egyoldalú pártideológiai besorolás 
és kisajátítás igazságtalansága tisztázásra kerüljön. A költő halálával és művészetével, 
személyiségével, emberi kapcsolataival összefonódó tévhitek rendezése a kutatók 
által, az életmű és maga az élet együttes szemléletének kialakítása, a költői mes-
terségbeli tudás, a hivatástudatból fakadó megszállott tiszta költészet művelése, a 
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tudatos költő és tiszta költészet összekapcsolása, a költő és életműve pedagógiai 
elvek szerinti taníthatósága mind-mind a konferencia témáiul szolgáltak.

Az előadások gazdagsága, sokrétűsége, szakszerűsége és kutatási mélysége 
József Attilát, a nyugtalan és szociálisan érzékeny embert, a kísérletező és minden 
formában tökéleteset alkotó zseniális költőt, a magyart, az istenkeresőt, a kristály-
tiszta fogalmakat alkotó, életet-álmot-kirekesztettséget-költészetet-formát-tartalmat 
egybeötvöző művészt, a szeretetre és az igazra éhes, a honnan hová tartó emberi 
lényt mutatták be az előadók az érdeklődő és hálás hallgatóságnak.

A kerek évforduló alkalmat adott arra, hogy rendbe tegyük magunkban József 
Attila-képünket, hogy a költő élete és életműve szolgálja szellemi értékeink gyarapo-
dását, személyiségünk fejlődését, egészséges nemzeti öntudatunk és emberi tartá-
sunk támaszát, szolgálja etalonként, amihez igazodnunk és igazítanunk kell másokat is.

Az emlékkonferencia résztvevői a komáromi Tiszti Pavilon belső udvarában em-
lékfát ültettek a költő tiszteletére, hogy életünk tartalmas része nyomokban is követ-
hető legyen.

A konferenciához kapcsolódott „Hobo” Földes László, illetve Écsi Gyöngyi és 
Csanaky Eleonóra művészi előadása, amely katartikussá és egyben feledhetetlenné 
tette a költő és világával való virtuális találkozást.

A szakmai tanácskozás harmadik napján a résztvevők tanulmányút keretében 
Budapesten megtekintették a Petőfi Irodalmi Múzeum kiállításait Ratzky Rita főigaz-
gató asszony kitüntető tárlatvezetésével, majd meglátogatták a Gát utca 5-ben a 
költő születésének helyét, a Kerepesi temetőben a költő és a József család sírhelyét, 
ahol elhelyezték a kegyelet emlékkoszorúit.

A József Attila életműve köré szervezett konferencia hozadékának nem meny-
nyiségi, hanem minőségi mutatói vannak. Lehetőséget teremtett a szellemi több-
lethez, hogy életünk tudatosan értelemmel és értékekkel teljen, ne csak múljon. 
Lehetőséget teremtett az élmények és az emlékek kilakítására, amely szellemi táplá-
lékként szolgál ínségesebb időkben.

Az egyes előadások tartalma és az előadók felkészültsége, elhivatottsága, hite-
lessége, meggyőző személyisége hozzájárult József Attila-képünk teljessé tételé-
hez. Segített büszkének lenni irodalmi és a magyarság által létrehozott értékeinkre. 
Segített újra elővenni a József Attila-verskötetet és más szemmel, szívvel, értéssel 
élvezni azokat, megtisztulni a tiszta szavak, gondolatok által. Segítette azt a képessé-
get, hogy meghalljuk a fecsegő felszín alatt a lélek csendhangját, s megálljunk meg-
hallani a csend üzeneteit.

A konferencia szervezésének sikerességét Komárom városának önkormányzata 
és polgármestere, Nyitra megye önkormányzatának alelnöke, a helyi iskolák peda-
gógusai biztosították. A tartalmi és egyéb más szervezés Ádám Zita és Jókai Tibort 
munkáját dicséri.
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A szervezők innen is köszönik a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, az 
Oktatási Minisztérium, az Illyés Közalapítvány, a Pázmány Péter Alapítvány, a Szlovák 
Köztársaság Kulturális Minisztériuma, a Magyar Köztársaság Kulturális Intézete anyagi 
támogatását, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgató asszonyának önzetlen segítségét, 
a magyarországi és a hazai előadóknak, hogy gondolataikkal megtisztelték a tanár 
kollégákat, segítettek a József Attila-kép hiteles kialakításában, Tverdota Györgynek, 
az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárának a konferencia tartalmi ívének megrajzolá-
sában nyújtott önzetlen segítségét.

Ádám Lilla

Mátyás tiszteletére Sajógömör így tarta áldomást…

Losonc, Kassa, Komárom, Pozsony… szép, ódon hangulatú nagy városok adnak 
helyet évről évre az őszi tanári konferenciának. Aztán elérkezik a 2008-as év, amelyet 
a magyar közművelődés Mátyás király trónra lépésének 550. évfordulója alkalmából 
a Reneszánsz Éveként bocsát útjára. S ha reneszánsz, akkor Mátyás, ha Mátyás, akkor 
Gömör. Így lesz a 2008-as tanári konferencia színhelye a néhány száz lelket számláló 
gömöri kis település: Sajógömör. A főszervezők rutinos munkához látnak. „Mátyás 
király Gömörben így tarta áldomást” címmel meghívókat küldenek a Felvidék va-
lamennyi magyar iskolájába, neves előadókat invitálnak Gömörbe. A helybeli szer-
vezést az iskola és az önkormányzat gondjaira bízzák. Ők már kevésbé rutinosak. 
Az első lelkesedésüket szorongás követi, mert a megtiszteltetés és vele a felelősség 
nem csekély.

Az öröm mellé befurakodik a kétely sok, súlyosnak tűnő kérdés formájában. Fel 
tudjuk-e venni a versenyt a nagyvárosok impozáns előadótermeivel? Meg tudunk-e 
felelni az elvárásoknak, amelyeket ez a rangos esemény megkövetel? Tudja-e a 
gömöri vendégszeret pótolni az esetleges hiányosságokat? S az idő nem oszlatja a 
kételyeket…

Eközben a patinás Szentiványi-kastély helységei előadó- és fogadóteremmé 
szépülnek, az önkormányzat, az iskola vendégfogadásra készülődik, a csodálatosan 
felújított templom áhítatra várja az ünneplőket. S az ünneplők érkeznek is szép szám-
mal. Tanárok, egyetemi, tudományos akadémiai előadók, muzeológusok gyülekez-
nek, hogy Mátyás szellemiségét, a magyar reneszánszt felidézzék.

Aztán a kapás szobor lábához oda kerülnek a tisztelet virágai, elhangzanak az 
áldás szavai, a kastély termeiben kigyulladnak a fények. A megnyitószavak után a 
sajógömöri gyerekek elképzelése szerinti Bonfini mester bemutatja Mátyás udvarát, 
a pórnép gömöri görhőt és bogácsát ( így, így gömöriesen bogácsát) kínálgat, és az 
ünneplők arcán megjelenik az első mosoly. Bonfini mester pedig kiparancsolja az ud-
vartartást, mert a konferencia megkezdi érdemi részét. Remekbe szabott előadások, 
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tudományos értekezések, mesés virtuális séták, ámulatba ejtő énekes előadások 
váltják egymást. Mindezt az egyik előadó szavaival élve „ez aztán a reneszánsz la-
koma” követi, s az ünneplőket kellemes reneszánsz muzsika szórakoztatja. A konfe-
rencia szüneteiben derűs, mosolygós arcokkal találkozunk. Ebből a derűből ránk is 
ragad. Oszlik a kétely, múlik a szorongás. A súlyos kérdések helyére egyre megnyug-
tatóbb válaszok kerülnek. Elhangzik még aztán pár módszertani útmutató Mátyás és 
a reneszánsz tanításával kapcsolatban, néhány szelíd gondolat Gömörről, az idegen 
határok közé zárt örök hazáról, s a konferencia véget ér. A vendégek búcsúznak, ki-
rándulni készülnek.

A búcsú bensőséges, szívélyes, arra enged következtetni, hogy vendégeink nem 
hiányolták a nagyvárosi milliőt, de megéreztek valamit Gömör titkos, különleges sze-
retetéből, amelyhez mi hozzátettük gömöri mivoltunkat.

Annak megítélését, hogy megfeleltünk-e a konferencia elvárásainak, másokra 
bízzuk. Van azonban valami, amit nem bízhatunk másra. A mesék, mondák bölcs ural-
kodójának a világon egyedülálló kapás szobra ott a sajógömöri hársak alatt gömöri 
identitástudatunk őrzője is. Számunkra tisztelete nem merül ki egy konferenciával. 
Azt verssel, mesével, legendával mi ott őrizzük benn az iskolafalak között: Mátyás 
tiszteletére Sajógömör így tarta áldomást.

Ferencz Anna

„…Itthon vagyok…“

…mondja híres versében a történelem legsötétebb korszakában élt tragikus sor-
sú költő, Radnóti Miklós, akinek halála 70. évfordulója alkalmából a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége nagyszabású tanári emlékkonferenciát rendezett 2014. 
november 7 – 9-én a pathi Termálfürdőben.

A szakmai rendezvény különböző szemszögből vizsgálva, sokrétűen járta kö-
rül Radnóti Miklós rendkívüli személyiségét, életének egyes mozzanatait, valamint 
költészetének kiemelkedő alkotásait. A jelenlévő több mint 80 irodalomkedvelő pe-
dagógusnak igazi élményt jelentettek a fiatalon elhunyt költővel foglalkozó neves 
magyarországi és hazai szakemberek értékes ismereteket közlő előadásai.

Az irodalmi konferenciát Jókai Tibor, az SzMPSz elnöke nyitotta meg, aki beszé-
dében kiemelte Radnóti Miklós költői és emberi érzékenységét, szülőföldjéhez való 
mérhetetlen hűségét és végtelen szeretetét.

Tverdota György, a Miskolci Egyetem tanára, a konferencia fővédnöke Radnóti 
értekező prózájának s azon belül az 1989-ben megjelent Naplójának részletes elem-
zésével kiváló indítója volt a többnapos rendezvénynek. Radnóti Miklós felvidéki 
kötődéseire derült fény B. Kovács István gömörológus előadásában, aki részletesen 
a hallgatóság elé tárta a költő rimaszécsi és nemesradnóti családi kapcsolatait, s 
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rámutatott a Radnóti-kultusz helytörténeti jelentőségére. Pomogáts Béla irodalom-
történész előadásában Radnóti költészetének keresztény és zsidó hagyományaival 
foglalkozott. Gintli Tibor egyetemi docens elemző értekezésében Radnóti szerelmi 
költészetét vizsgálta, majd Valachi Anna irodalomtörténész Radnóti Miklós kortár-
saihoz fűződő ambivalens kötődéseit vette górcső alá. Rigó Béla, a Kincskereső fo-
lyóirat főszerkesztője Nem tudhatom – tudatom című előadásában a legnagyobb 
Radnóti-vers élményszerű szemléltető műelemzését élvezhették a pedagógusok. 
Odorics Ferenc egyetemi tanár érdekes összefüggésekben vizsgálta Radnóti Miklós 
és a kereszténység kapcsolatát, s a költő szegedi kötődéseit felhasználva vázolta egy 
jelképes kereszt szimbolikus jelentőségét. Deczki Sarolta a természet és a táj jelen-
létének hatásait elemezte Radnóti költeményeiben. Az előadó megvilágításában a 
költő identitástudatának keresése rejlik a természeti képekben. Szénási Zoltán elő-
adásában behatóan foglalkozott Radnóti Miklós és a piarista költő, Sík Sándor kap-
csolattörténetének utolsó hónapjaival. Kettejük különleges viszonyát meghatározta 
az azonos – zsidó – származásuk és az a mester-tanítvány, illetve apa-fiú kapcsolat, 
mely által mélyen kötődtek egymáshoz. N. Horváth Béla egyetemi tanár a klasszicitás 
és a modernség jelenlétét vizsgálta Radnóti költészetében, azok jellemző stílusje-
gyeit és kölcsönös egymásra hatásuk egyes szegmenseit elemezte. Szabó Piroska 
a görög-latin hagyományokat kutatja Radnóti költeményeiben. Előadásában az új 
klasszikus értékek és mértékek sokaságára hozott konkrét példákat. Petres Csizmadia 
Gabriella adjunktus Radnóti életművét vázolta egyéni meglátásai alapján. Kiemelte 
a kultuszépítéshez szükséges eszközöket alkotás-lélektani szempontból, valamint 
a költő nyelvi stílusának különböző megjelenési formáival foglalkozott. Fenyő D. 
György gimnáziumi tanár „rendhagyó irodalomóráján” gyakorlati foglalkozások kere-
tében mindenki számára élvezetes módszertani útmutatókat adott a pedagógusok-
nak Radnóti életművének tanításához.

A konferencia résztvevői rengeteg új ismerettel gazdagodtak e néhány nap 
során. Radnótiról kialakított képüket minden bizonnyal magasabb szintre emelték 
az elhangzott gondolatébresztő és -gazdagító előadások. A rendezvény méltó ki-
egészítő kulturális programja volt Zsapka Attila és a Kor-Zár együttes fellépése, akik 
Radnóti Miklós megzenésített verseivel örvendeztették meg a hallgatóságot.

Az irodalmi emlékkonferenciát Ádám Zita, az SzMPSz alelnöke zárta le az értel-
metlen halált szenvedett Radnóti Miklós érzékeny, megalkuvást nem ismerő sze-
mélyiségének jövőre utaló, örök üzenetként szolgáló gondolataival: „Az égre írj, ha 
minden összetört.“

Mindezek megkoronázásaként az utolsó napon a pedagógusok egy tanulmány-
úton vehettek részt, melynek célállomása a Győr melletti Abda volt, ahol a falu ha-
tárában a Rábca folyó partján emelt emlékhelyen lerótták kegyeletüket a 70 évvel 
ezelőtt huszonegy sorstársával együtt meggyilkolt Radnóti Miklós emléke előtt.

Lacza Aranka
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Tanulmányi versenyek  
szervezői emlékeznek

Drozdik Katalin, Csicsay Sarolta, Révész Szabó Andrea, Bagita Judit,  
Szanyi Mária, Masszi János, Csúsz László, Vörös Mária, Szabó László 
(Diákolimpia), Tomolya Róbert, Fodor Mária, Jókainé Kiss Éva, Hecht Anna, 
Keszegh István, Andruskó Imre

Képességfejlesztő, albumkészítő versenyek az alsó tagozaton

A PSz továbbképzései már a 90-es évek közepén előrejelezték azt az új pedagó-
gia irányzatot, mely szerint a tantervekben az 50% ismeretanyag mellé 50% képes-
ségfejlesztést kell tervezni. Így vetődött fel bennem az a gondolat, hogy csináljunk 
képességfejlesztő versenyeket, hogy irányt adjunk az új szemléletnek. A legkézen-
fekvőbb volt egy környezetvédelmi verseny, ahol valóban lehet tevékenykedni az új 
ismeretek felkutatásához. E versenyformában kisbúvárként, kiskutatóként dolgoztak 
a gyerekek a pedagógus irányítása mellett. Nem kellett adatokat bemagolniuk, csak 
felkutatniuk, összegyűjteniük, s ezeket a megadott feladatok alapján feldolgozni, 
rendszerezni, nyírni, ragasztani, megrajzolni, megfogalmazni stb. Közös témában 
dolgoztak, de kidolgozás módja, technikája egyéni volt. Az osztály közösen alkotott, 
hogy a gyengébb képességű tanulóra is ragadjon valami, de minden munkából 
csak egyet küldtek el, a legszebbet, a legtartalmasabbat. A versenyt első nekifutásra 
az 1996/97-es tanévben 3 járásban – Érsekújvár, Komárom, Léva – hirdettük meg. 
17 osztály küldte el munkáját. Olyan ötletesek, szépek voltak, hogy nem volt ember, 
aki dönteni tudott volna a helyezésekről, ezért mindenki kapott ajándékot. A másik 
gondolatom az lett, hogy ezt mindenkinek látni kell, mert ezekből a munkákból ta-
nulni lehet gyereknek, pedagógusnak egyaránt. Így született meg az az ötlet, hogy 
vándorkiállítás formájában bemutatjuk egymásnak a munkákat. A következő tanév-
ben már országos szinten hirdettük meg a versenyeket, ugyanis kettő lett belőle. 
A környezetvédelmi versenyre 22 iskola 69 osztálya küldte el a szakemberek által 
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is elismert csodálatos munkáját, amelyek, sajnos, a vándorkiállítás során valahol el-
tűntek.

Ebben a tanévben kezdte ünnepelni a magyar társadalom az 1848/49-es sza-
badságharc 150 éves évfordulóját. Mindenki megmozdult, aki csak tehette. A PSz is 
bekapcsolta minden iskolatípusát, csak az alapiskolák alsó tagozatával nem tudott 
mit kezdeni. Mit csináljunk a kicsikkel? – kérdezte Ádám Zita, a PSz akkori vezetője. 
Nekik még nincs olyan tárgyi tudásuk, hogy versenyeztetni lehessen őket. Hát kutas-
sanak – jöttem az ötlettel – úgy, mint a környezetvédelemben. Minden évfolyamra 
kidolgoztam a képességfejlesztő feladatokat, és A magyar név megint szép lesz 
címmel meg is hirdettük. 41 iskola 106 osztálya küldte el munkáját. A kiállítás 
Magyarországon is óriási sikert aratott. Mivel a két versenyre annyi anyagot kaptam, 
hogy nem győztem őket csomagolópapírra ragasztani, hogy a szállítás során el ne 
kallódjanak, jött az ötlet, foglalja össze minden osztály a saját anyagát egy albumba, 
így lett a továbbiakban képességfejlesztő, feladatmegoldásos, albumkészítő verseny a 
neve, amely olyan „versenyforma” volt, ahol nem voltak helyezések, sem minősítés. 
Való igaz, hogy születtek kiemelkedően szép, tartalmas munkák, de ki tudta volna 
azt mondani, hogy ezek előbbre valók, mint pl. annak a másodikos kisiskolás fiúnak 
a rajza, aki az Esik eső karikára című dal éneklése közben rajzolt egy barna kalapot 
sárga glóriával és aláírta: „kosút lajos kalapja“. Számtalan hasonló szívet melengető 
rajz, ötlet született az évek során, amelyekre a felnőttek felkapták a fejüket és hango-
san mutogattak egy-egy kiállításon: „Idenézz! Ezt nézd meg! “, és nemegyszer meg-
törölték a szemük sarkát. Ezen versenyek igazi eszmei értékét ezek a momentumok 
jelentették.

1998/99-ben a Petőfi emlékversennyel folytattuk, emlékezve a költő halálának 
150 éves évfordulójára. 29 iskola 56 osztályának munkája kezdte meg vándor-
útját. 1999/2000-es tanévben a Honfoglalás a régi mondáinkban következett. 
30 iskola 62 osztálya nevezett be. Ennek is óriási elismerése lett a magyarországi 
kiállítássorozaton. A fő célom az volt, hogy alapfogalmakat ültessek el a gyerek szívé-
ben, lelkében, tudatában. Hogyha azt hallja Bem apó, Petőfi Sándor, Kossuth Lajos, 
Széchenyi István, kokárda, dragonyos, szabadságharc, egyenruha, haza, egyenlőség, 
rézágyú, Álmos, turulmadár, Emese álma, vérszerződés, Lehel kürtje, Koppány, István 
király stb megdobbanjon a kicsi szíve, felkapja a fejét, hogy ezt én ismerem, én is 
hozzájuk tartozom. Az identitástudatuk megalapozása valahol itt kezdődik.

2000/2001-ben az Itt születtem én… című verseny anyaga kápráztatta el a ki-
állítások látogatóit, 27 iskola 47 osztályából. Az olvasás éve alkalmából 2001/2002-
ben az olvasóvá nevelés lett a fő cél. Így hirdettük meg a Mese, mese, mátkát…, 
melynek keretén belül a 77 magyar népmesével és Illyés Gyulával kellett megismer-
kedni. A Czabán Napokon már 41 iskola 71 osztálya állította ki albumait Rozsnyón. 
Mivel nagy érdeklődést keltett, folytattuk a meseolvasást még 2 éven át a Grimm 
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mesékkel és Benedek Elekkel. E versenysorozatot a Kis hazám a nagy Unióban 
című albumkészítéssel zártuk.

A 9 év alatt 10 versenyt szerveztem, amelyekbe összesítve 100 iskola kapcsoló-
dott be 528 osztállyal. Az utolsó három kiállítást megörökítettük egy-egy fotóalbum-
ban és videófelvételeken is. Az osztályok minden évben közösen kaptak ajándékot. 
Rendszeres támogatónk volt a Nemzeti Tankönyvkiadó Budapesten, a Budavári 
Önkormányzat, a Duna TV, különböző könyvkiadók és könyvesboltok, akik a 9 év alatt 
közel 2500 db könyvet adományoztak nekünk.

Különböző újságokban, rádiós és televíziós adásokban és kiállításokon hirdettük, 
hogy a felvidéki magyar iskolák élnek és dolgoznak – nem is akárhogyan, a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövetségével az élén.

A kiállításokon és a munkám során szerzett megható élményekért hálás szívvel 
mondok köszönetet mindenkinek!

Mgr. Drozdík Katalin

Kincskeresők

A Kincskeresők – helyi értékeket kutató diákok konferenciája, melyet az utóbbi 
években már hagyományosan Dunaszerdahelyen szervez meg az SzMPSz galántai 
Regionális Pedagógiai Központja mint Tehetségpont; 2014. november 12–13-án 
tizedik alkalommal került megrendezésre. A jubiláló konferencia a visszatekintésre 
is alkalmat ad.

2006 tavaszán, majd ugyanez év őszén írta ki a Szülőföld Alap azt a pályázatot, 
amely egybeesett a Kincskeresők megálmodója és mindmáig főszervezője, Szanyi 
Mária néprajzkutató, tanár (a TUDOK mentora) elképzelésével: az SzMPSz keretében 
megvalósítani és meghonosítani Felvidéken a TUDOK módszerét, azzal a különbség-
gel, hogy a Kincskeresőkre – a saját kötődést is nyilvánvalóvá téve – helyi értékek 
felkutatásával és feldolgozásával lehet jelentkezni. Az elképzelés egybeesett Pék 
Lászlónak, az SzMPSz akkori elnökének igyekezetével, aki az SzMPSz programjai kö-
zött kiemelt helyet szánt a helytörténet tanításának a szlovákiai magyar iskolákban.

Az első két alkalommal az SzMPSz a Csemadokkal közösen pályázott az akkor 
még regionális fordulókkal szervezett versenyre. Később a pályázati viszonyok meg-
változásával az SzMPSz önállóan pályázott, és a Kincskeresők – helyi értékeket kutató 
diákok konferenciája – valóban konferencia lett, versengés nélkül. Ez nagyon jónak 
bizonyult, mert a 11–18 éves diákok évről évre oldott hangulatú, ám felelősségteljes 
felkészüléssel és tartalmas előadásokkal teljes konferenciákon mutatják be azokat a 
helytörténeti értékeket, amely nemcsak szülőhelyük tekintetében, de olykor magyar 
kultúrtörténeti szempontjából is jelentős kordokumentumokat tárnak a hallgatóság 
elé.
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Az előadások kezdetektől fogva változatos témaköröket ölelnek fel, a hallgatóság 
számára vetített képekkel, dokumentumokkal és muzeális értékű tárgyakkal jelenítik 
meg a kastélytörténeteket, falvak településtörténetét, templomok vallási és művé-
szettörténeti értékeit, néprajzi kincseinket, ipari műemlékeket, neves személyiségek 
életét stb. De egy-egy természeti kincseket rejtő hely szépségei is feltárulnak a hall-
gatóság számára az évek folyamán.

Minden konferencia felér egy szabadegyetemmel. Nincs jobb módja a helytör-
ténet tanításának és a szülőföldhöz való kötődés megerősítésének, mint a saját fel-
fedezés öröme.

Annak ellenére, hogy a konferencián nincs díjak kiosztása, évről évre a legava-
tottabb szakemberek, egyetemi tanárok, jeles kutatók értékelik a diákok előadásait, 
hogy irányításukkal jobbá, teljesebbé tegyék a bemutatott anyagot a későbbi iskolai 
és társadalmi célú felhasználásra.

A Kincskeresők célkitűzése kezdetektől fogva a helytörténet kutatása és a helyi 
értékeknek saját kutatásra épülő bemutatása volt. A cél megvalósulni látszik: a közel 
10 év alatt a Kincskeresők mozgalommá vált a Felvidéken. Az országos konferen-
cián évente átlagban kb. 50 előadás hangzik el, az elmúlt 10 konferencián szűken 
számolva is legalább 500 vetített képes előadás szerepelt (ha ehhez hozzávesszük 
az első évek regionális fordulóira készített kb. 70–70 előadást). Említést érdemel a re-
neszánsz évében a Kincskeresők mintájára a Csemadokkal és több civil szervezettel 
közösen megszervezett verseny, melynek célja szintén a helyi értékek vagy a helyi 
közösségben ható „reneszánsz ember” bemutatása volt. A több mint 20 csapat ver-
senyének eredményhirdetésére Udvardon, a Mérföldkövek konferencián került sor. 
2015 tavaszán ugyanezen a konferencián a Kincskeresők kapta a Pro Patria Díjat a 
felvidéki magyar honismereti mozgalom megújításáért.

A feldolgozott témákat a diákok az országos konferencián kívül kistérségi kon-
ferenciákon vagy szülőhelyük közösségi alkalmain is bemutatják. Mára már egyre 
gyakrabban szerveznek tematikus helytörténeti vagy a Kincskeresőkre épülő regio-
nális konferenciákat, és több iskola rendelkezik helytörténeti kiadvánnyal vagy rend-
szeresen megjelenő helytörténeti füzetekkel, amelyek a Kincskeresőkön bemutatott 
diákkutatásokat tartalmazzák. Ezek közül különösen említésre méltók a pelsőci, a tor-
nai, a szenci, a hetényi és a vágsellyei alapiskolák kiadványai.

Az SzMPSz 2013-ban jelentette meg a Kincskeresők és a TUDOK sikeres fel-
vidéki szereplőinek munkáiból összeállított Talentum c. kiadványt. Itt jegyezzük 
meg, hogy a Kincskeresők program a tehetséggondozásnak az egyik legjobban 
bevált módszerévé nőtte ki magát hazai tájainkon. Nemcsak azáltal, hogy nagy-
számú diák vesz részt a kutatásokban, hanem a kutatott téma bemutatása s a vitá-
ban való helytállás a népes hallgatóság előtt is határozott kiállásra, az elmondottak 
megvitatására, megvédésére serkenti a résztvevőket. Nem véletlen, hogy a TUDOK 
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társadalomtudományi szekciójában rendre a Kincskeresőkön korábban szereplők 
érnek el kiváló eredményeket, akik jó felkészültséggel, további kutatásaik eredmé-
nyeivel mutatkoznak be. Az elmúlt években volt közöttük TUDOK nagydíjas és voltak 
TUDOK és OKTV különdíjasaink is.

Mára tehát elmondhatjuk, hogy a program hasznosulása több síkon történik:
1.  A saját kutatáson alapuló megismerés, mely a tanulás egyik leghatékonyabb 

formája.

2.  A konferencia anyaga minden iskola számára hasznosítható a helytörténet, a 
honismeret tanítására.

3.  Kistérségi és helyi konferenciák keretében a helyi közösségek számára 
hasznosítható tudásátadás.

A X., jubileumi konferenciát örömünkre megtisztelték a MATEHETSZ 
Tehetséghidak Program alprojektvezetői, Szántó Judit és Sári Csilla is, akik a mintegy 
félszáz felkészítő tanárnak tartottak előadást a magyar tehetségsegítés rendszeréről 
és formáiról.

Jubileumi konferenciánkon megjelent Potápi Árpád János nemzetpolitikai állam-
titkár, aki Jókai Tibornak, az SzMPSz elnökének ott adta át jelképesen a „2014 a külho-
ni magyar felsősök éve” program módszertani csomagjait.

Reményteljesen nézünk a jövő elébe. Egyre többen érdeklődnek a Kincskeresők 
mozgalma iránt, már nemcsak az iskolák, hanem társadalmi szervezetek, sőt 
magyarországi és határon túli diákkutatások szervezői is.

Szanyi Mária

Szinyei Merse Pál rajz-és művészettörténeti verseny

Immár 15. éve tanítom és próbálom megszerettetni a képzőművészetet a duna-
szerdahelyi Kodály Zoltán Alapiskolában. Ez idő alatt rengeteg tehetséges diákkal ta-
lálkoztam, akik a különféle rajzversenyeken kitűnő eredményeket értek el. Azonban 
sokszor éreztem, hogy kicsit többet kellene nyújtani ezeknek a megmérettetések-
nek, és amikor lehetőségem adódott az első képzőművészeti versenyek előkészíté-
sére és lebonyolítására, igyekeztem olyan jellegű versenyt szervezni, ahol nemcsak 
a rajztudás volt fontos, hanem elengedhetetlenek voltak a művészettörténeti alap-
ismeretek is.

A 2013/14-es iskolai év elején Pék László felkérésére indítottam útjára a Szinyei 
Merse Pálról, a híres festőművészről elnevezett rajz- és művészettörténeti verseny 
első három fordulóját. Kevesen tudják, hogy Szinyei Szlovákiában, Szinyeújfaluban 
született, és néhány igazán ismert festményétől eltekintve a fiatalság nem sokat 
tud művészetéről. Miután a verseny a híres impresszionista mesterről kapta a nevét, 
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ebből logikusan adódott, hogy a három fordulóban Szinyei életével, munkásságá-
val és az impresszionizmussal foglalkozunk majd. Az elméleti feladatok mellett pe-
dig különböző kreatív feladatok közül választhattak az egyes kategóriák résztvevői. 
Tanítványaim között sokan akadtak már eddig is olyanok, akikhez nagyon közel állt 
ez az irányzat, és bevallom, az impresszionizmus nekem is az egyik kedvenc stílus-
irányzatom. Így aztán útjára indítottuk a versenyt, a kiírásban az alapiskolák felső 
tagozatos diákjait és a középiskolás tanulókat szólítottuk meg. Közel 150 kis művész-
palánta nevezett be a versenybe, akik közül néhányan bizony feladták a versenyt, de 
a többség végig kitartott, én pedig mindig izgatottan bontogattam a csomagokat 
egy-egy forduló határidejének lejárta után, és örömmel konstatáltam, hogy ritka ki-
vétellel jobbnál jobb alkotások érkeztek... Amikor elérkezett az értékelés, bizony nem 
volt könnyű dolga a zsűritagoknak. Jó volt hallani elismerő szavaikat, illetve hozzá-
értő érvelésüket egy-egy alkotás felett vitatkozva, hogy kiállításra alkalmas-e, avagy 
sem az értékelenő alkotás. Május elejére összeállt a kiállítás anyaga, és miután az 
elméleti pontszámokhoz hozzáadódtak a beküldött alkotások pontszámai is, meg-
lett a végeredmény. Az országos döntőre minden évfolyamból 10–10 diák kapott 
meghívót a felkészítő tanárával együtt. A délutáni ünnepélyes díjátadót egy 5 órás 
képzőművészeti foglalkozás előzte meg, ahol a legkülönfélébb technikákat próbál-
hatták ki a döntőbe jutottak tanáraikkal együtt. Jó hangulatban, fesztelenül diák és 
pedagógus együtt alkotott, majd a Városi Művelődési Központban sor került a díjak 
kiosztására és a zsűri által kiválasztott képek kiállításának megnyitására.

Mindig jó érzéssel tölt el, amikor egy országos verseny lebonyolítása után a részt-
vevő diákok és a pedagógusok azzal válnak el, hogy remélik, lesz folytatása ennek 
a versenynek. Úgy gondolom, ez azt jelenti, hogy nem volt hiába a rengeteg befek-
tetett munka, a pályázat megírása, az idő, az ötletelés, a szervezéssel járó kisebb-na-
gyobb gondok megoldása, a határidők tartása.

Remélem, szívesen emlkékeznek vissza az első, Szinyei Merse Pálról elnevezett 
versenyre azok a diákok, akik vállalták, hogy három fordulón keresztül elméleti és 
gyakorlati feladatmegoldásokkal mutatják meg rátermettségüket, szorgalmukat, 
műveltségüket, rajztudásukat, új ismeretre való éhségüket, kreativitásukat. Hiszen 
ezekre mind-mind szükségük volt ahhoz, hogy aztán az országos döntőben szemé-
lyesen is fogadhassák gratulációinkat, és rácsodálkozhassanak a pazarul sikerült kiál-
lítás legjobb alkotásaira.

Fodor Mária
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Rejtőzködő értékeink nyomában
Kárpát-medencei földrajzverseny alap- és középiskolás diákok számára

A Kárpát-medencei földrajzi verseny alapítója és elindítója a magyarországi 
Földrajztanárok Egylete és a budapesti Fővárosi Pedagógiai Intézet volt 1997-ben. A 
cél egy olyan versenysorozat létrehozása volt, amelybe a Kárpát-medence magyar-
lakta vidékeinek általános és középiskolás diákjai egyaránt bekapcsolódhatnának.

Az SzMPSz a kezdetektől felvállalta a verseny felvidéki szervezését. A tanulók 
szempontjából a versenynek jelentős szerepe van a magyarságtudat megerősítésé-
ben, az identitástudat elmélyítésében is.

A verseny témakörei felölelik a Kárpát-medence természet- és társadalomföld-
rajzát, lehetőség szerint minden évben a terület valamely kiemelten fontos, a diá-
kok számára érdekes adottságára összpontosítva. A versenyzők foglalkozhattak már 
a Kárpát-medence vizeivel – kiemelten a Dunával –, hegységeivel, a vulkanizmus 
nyomaival, a belső medencékkel, éghajlatával, a barlangokkal, a világörökség részét 
képező helyszínekkel, a Csallóközzel stb.

Ha egy szóval kellene jellemezni az egész versenyfolyamatot, akkor az az utazás 
lenne. Utaztunk térben és időben, képzeletben és valóságban egyaránt. És hatalmas 
utat jártunk be! A versenyzőkkel meglátogattuk Magyarországot, Erdélyt, Vajdaságot, 
Kárpátalját, és persze, idehaza is sokat barangoltunk. Eközben kollegiális kapcsolatok, 
barátságok szövődtek, és rengeteg élménnyel gazdagodtunk. Voltak versenyzőink, 
akik kisdiákként kezdték és még az érettségi mellett is szakítottak időt a versenyre, 
voltak, akik versenyzőből később maguk is szervezőkké váltak, sőt ma már a zsűri 
tagjai között is van volt versenyző diákunk. Reméljük, ez a lendület még sokáig viszi 
tovább versenyünket! Erre ösztönöz néhány régi versenyzőnk véleménye is:

„Úgy vélem, érdemes volt részt vennem e megmérettetésen, hisz új barátságok 
köttettek, további tapasztalatokkal gazdagodtam, valamint kirándulásainknak és 
előzetes felkészülésemnek köszönhetően sokszínű régiókkal ismerkedhettem meg. 
Fontosnak tartom az ilyen és ehhez hasonló rendezvények létezését, hisz lehetősé-
get nyújtanak a fiataloknak határokon átívelő barátságok kialakítására, művelődésre 
és tapasztalásra.“ (Zuber Sz.)

„Nagyon sok barátot szereztem, akikkel nagyon szorosan tartjuk még most is a 
kapcsolatot. Egy biztos, jövőre sokkal többet fogok erre a versenyre készülni, hogy 
biztosan részt vehessek a többiekkel együtt ezen a kiránduláson.“ (Mészáros É.)

„A megszerzett tudásanyag óriási segítség, és nagy értéket képvisel további 
tanulmányaink szempontjából, mégis talán az új barátságok a legértékesebbek. 
Garantáltan feledhetetlen emlék marad számunkra ez a néhány együtt töltött nap.“ 
(Kovács A.)

Révész Szabó Andrea
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A TUDOK és a felvidéki középiskolák

2005-ben Fibi Sándorral együtt életre hívtuk az Iskolavezetők Országos Társulását. 
Nemcsak azért, hogy „a rólunk nélkülünk” minisztériumi döntések ányékában közö-
sen léphessünk fel a szubszidiaritás elvének közoktatásbeli alkalmazásáért, hanem 
azért is, mert erősíteni szerettük volna a magyar nyelven oktató, azonos szakos ta-
nárok együttműködését. Tennivaló volt bőven, a középiskolás korosztály oktatását 
tekintve különösen sok – gondoljunk csak a vegyes szakközépiskolák magyar osztá-
lyaiban tanító kollégák „elhagyatottságára”, vagy a magyar nyelven oktató új magán-
iskolák jó példájának terjesztésére.

Elszórtan működtek jó tanári kezdeményezések, amelyekről azt gondoltuk, érde-
mes ezeket a szövetségi együttműködés bázisán erősíteni. A természettudományok 
területén a matematikatanárok több évtizedes példás együttműködését, a magyar-
magyar matematikaversenyek szervezését, a később kiszélesített Sopron – Pozsony – 
Bécs városok közötti középiskolai fizikaversenyt, amelyet a pozsonyi gimnáziumban 
Stöszel Emma tanárnő indított. A szövetség részéről sikeres volt a Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat versenyeinek népszerűsítése, sikeresként említhetjük a 
somorjai és a pozsonyi középiskolások fizikatörténettel kapcsolatos helytörténeti 
kutatásainak megjelenítését a soproni poszterpályázaton, vagy akár a középiskolás 
írópalánták természettudományos ismeretterjesztő cikkeinek megjelentetését a 
Természet Világa diákpályázatain. Molnár Ilona, dunaszerdahelyi középiskolai igazga-
tó – példás kezdeményezéssel – megteremtette a feltételeket a Tatabányán működő 
Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának Dunaszerdahelyre kihelyezett oktatásá-
hoz. Ezzel az itthoni szakközépiskolákban érettségiző ambíciózus magyar fiataloknak 
megadatott a lehetőség, hogy főiskolai diplomát szerezzenek itthon anyanyelven, 
ugyanakkor korszerű és népszerű szakokon, mint amilyen az informatika vagy a 
logisztika. Diószegen Takács Attila igazgató 2003-ban gépészetet, majd digitális 
média-grafikus szakot indított magyar nyelven a Gábor Dénes Főiskolával és az 
itthoni műszaki egyetemmel való kapcsolattartásra alapozva, amelyet már a 90-es 
évek végén kiépített.

A szövetség országos választmányának 2005. évi elhatározásával 
megszületett Dunaszerdahelyen a TUDOK verseny, a budapesti székhelyű Kutató 
Diákok Országos Szövetségének felvidéki regionális válogatója. Ezen a dunaszer-
dahelyi rendezvényen a volt Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskolában 
Kulcsár Andrea igazgatóhelyettes és Rigó Zoltán informatikatanár szerepvállalá-
sával a szlovákiai magyar fiatalok teret kaptak arra, hogy kutatásaik eredményeit 
összefoglaló szakdolgozataikat 10 perces előadásaikban magyarul bemutassák – 
nemcsak a zsűrinek, hanem kutató diáktársaiknak, tanáraiknak és más érdeklődők-
nek is. A legjobbak szakdolgozataikkal továbbjuthattak a döntőbe, megmérethették 
magukat az egész Kárpát-medencében. A 81 szakdolgozatot akkor 6 szakmai zsűri 



61

értékelte. Magyarországi és itthoni egyetemi oktatók, szakírók, rangos szakmai tekin-
télynek örvendő zsűritagok értékeltek, akik – látva a szervezés adta lehetőségeket – 
nemcsak a kutató diákokat, hanem felkészítő tanáraikat és mentoraikat is ellátták 
tudással, jó tanáccsal, a kutatómunka megvalósításához és irányításához szükséges 
munícióval. A tanárokkal való konzultációknak az elkövetkező években egyre na-
gyobb teret adtunk.

Szili István, ny. főiskolai adjunktus, a Természet Világa nívódíjas szakírója, az érté-
kelő bizottság biológus elnöke a TUDOK – ELŐRETEKINTŐ c. írásában a következő 
évben így szólította meg a felvidéki kutató diákok tanárait:

„Különös felelősséggel tekintek az Önök küzdelmes életére, tevékenységére. Motoszkál 
bennem egy megérzés, amely azt sugallja, hogy sokszor éppen a félelmek és a küzdelmek 
veszik el az energiájukat az olyan kifinomult pedagógiai attitűdök megélésétől és gyakor-
lásától, amelyekben a hosszú távú iskolai sikerek gyökereznek.”

Hogyan lehetne elmozdulnunk – felvidéki magyar pedagógusokként – a hosszú 
távú középiskolai sikerek felé?

Talán bátrabban kellene lépegetnünk – itthoni és anyaországbeli segítségből 
építkezve – a szakoktatás területén is!

A dunaszerdahelyi és a soproni szakközépiskolák együttműködésének 10. ju-
bileumi évében az RPK vezetőivel – a soproni és a dunaszerdahelyi iskolavezetők, 
valamint Nagy Frigyes, Dunaszerdahely város alpolgármestere egyetértésével – 
szándéknyilatkozatot fogalmaztunk meg: a dunaszerdahelyi TUDOK szekcióit kibő-
vítjük, nyitással a szakoktatás témái felé.

2010. február 26-án Dunaszerdahelyen az Építészeti Szakközépiskolában elha-
tároztuk, hogy a TUDOK-on a szakdolgozatok bemutatói mellé felsorakoztatjuk a 
szakközépiskolások magyar nyelven megvalósított gyakorlati bemutatóit is, ezzel el-
indítva a magyar tanítási nyelven megvalósított szakoktatásban egy kívánatos pezs-
gést, hiszen kreativitásra ösztönözzük a szakoktatást megvalósító kollégákat is…

A szövetség 2010-ben kidolgozta és benyújtotta az SzK Oktatási Miniszté-
riumához a DUNASZERDAHELYI TUDOK tehetségkutató verseny módosított sza-
bályzatát és szervezési rendjét. Így ez a verseny a Szlovákiában „SOČ“ néven ismert 
verseny (stredoškolská odborná činnosť) magyar megfelelője lett, tehát állami 
támogatásra jogosult. A DUNASZERDAHELYI TUDOK szakoktatásra vonatkozó 
területén a Szabó Gyula utcai Építészeti Szakközépiskola pedagógusai és 
mesterei vállaltak feladatokat Homoly Éva igazgatónő koordinálásával.

Érdemes tehát folytatnunk a középiskolai oktatás javítását célzó 
törekvéseinket! Ez Dunaszerdahelyen – abban a városban, ahol szlovákiai vi-
szonylatban legtöbb a magyarul tanuló középiskolás – szövetségi szinten a TUDOK-
kal sikeresen elkezdődött.

Hecht Anna
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Jókai és kora

Irodalmi és műveltségi vetélkedő

A komáromi Jókai Mór Alapiskola és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
közös szervezésében már tizenegyedik éve valósul meg az országos irodalmi, mű-
veltségi vetélkedő.

A híres író emlékét ápolva 2005-ben döntött úgy az iskola akkori vezetése és 
tantestülete, hogy a nagy mesemondó tiszteletére iskolai és országos szintű irodal-
mi vetélkedőt szervez az érdeklődő, olvasni szerető tanulók részére. Még abban az 
évben a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével karöltve megszerveztük a 
verseny első évfolyamát, és örömünkre szolgál, hogy a rendezvény azóta is nagy 
népszerűségnek örvend.

A versenyfelhívás az alapiskolák mindenkori felső tagozatos, valamint a nyolc-
osztályos gimnáziumok 1–4. évfolyamos diákjainak szól. E nemes verseny elsődleges 
célja: a klasszikus irodalom értékeire való figyelemfelkeltés, a Felvidék gazdag irodal-
mi hagyományainak ápolása, Jókai szellemiségének megőrzése, életművének újbóli 
felfedeztetése az iskolásokkal. A XXI. század „technikai csodáinak” árnyékában a köny-
vek és az olvasás megszerettetése, a rendszeres olvasóvá nevelés komoly kihívást 
jelent a magyartanárok számára.

A „Jókai és kora” című vetélkedőbe benevezett iskolák háromtagú csapatokat 
alkotva két fordulóban bizonyíthatnak: az iskolai megmérettetés legjobbjai jutnak 
be az országos döntőbe, amelynek kezdetektől a Jókai Mór Alapiskola ad otthont. 
Természetesen mint a verseny megálmodói nemcsak a helyszínt biztosítjuk e nemes 
vetélkedéshez, hanem az iskolai és az országos döntő feladatainak összeállítását is 
magyartanáraink végzik. A versenyzőknek évről évre tanúbizonyságot kell tenniük, 
mennyire ismerik a romantika e kiemelkedő alakjának életútját, a kort, amelyben élt 
és alkotott (egy általunk kijelölt, közös feldolgozásra ajánlott irodalom alapján), s ma-
gától értetődően az író egy-egy kiválasztott regényét, hiszen a vetélkedő feladatai 
minden évben más-más Jókai-műre épülnek. Feldolgoztuk már az alapiskolás tan-
anyaghoz kötődő regényeket, és sorra kerültek az író Komáromhoz és a Felvidékhez 
kötődő alkotásai is.

A csapatok változatos írásbeli és szóbeli feladatokban mérik össze tudásukat, 
melyek próbára teszik a tanulók kreativitását is. Ezek a feladatok a mindenkori ver-
senykiírásban szereplő művek alapján készülnek, ezekre épülnek, az országos meg-
mérettetés szintjének megfelelően igényesek, magas színvonalúak, ugyanakkor 
sokrétűek, játékosak és szórakoztatóak is, hiszen az a célunk, hogy minél több tanuló 
kapjon kedvet a regényolvasáshoz.
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Jólesően tapasztaljuk, hogy minden évben komoly érdeklődés mutatkozik verse-
nyünk iránt. Visszatekintve a több mint egy évtizedre érdemes felsorolni azokat az in-
tézményeket, amelyeknek tanulói győztesként térhettek haza az országos döntőről:

2005 - a kürti alapiskola (A kőszívű ember fiai, Az arany ember)
2006 - a deáki alapiskola (A tengerszemű hölgy)
2007 - a galántai Kodály Zoltán AI (Szeretve mind a vérpadig)
2008 - a felsőszeli Széchenyi István MTNY Alapiskola és Óvoda (A mi lengyelünk)
2009 - a hetényi Tarczy Lajos Alapiskola (A lőcsei fehér asszony)
2011 - a komáromi Munka Utcai Alapiskola (Az elátkozott család)
2012 - a dióspatonyi alapiskola (Egy magyar nábob)
2013 - az ógyallai Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda (Kárpáthy Zoltán)
2014 - a gútai Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont (Az új földesúr)
2015 - a gútai Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont (Szegény gazdagok)

Nagy örömünkre vannak viszatérő, a rendezvényt rendszeresen számon tartó is-
kolák, mint például a hetényiek, a komáromi Munka Utcai Alapiskola, az ógyallaiak, 
a gútaiak, a hidaskürtiek, a párkányiak, a marcelháziak. A felsőszeli Széchenyi István 
MTNY Alapiskola és Óvoda tanulói mind a 11 alkalommal részt vettek a versenyen, és 
rendszerint az élmezőnyben végeznek.

Köszönet mindazoknak a pedagógusoknak, akik versenyről versenyre segítették 
a tanulók felkészülését, felismerték a lehetőséget, hogyan lehet motiválni a felső ta-
gozatosokat egy-egy Jókai-regény elolvasására.

Az SzMPSz-nek köszönhetően senki sem távozik üres kézzel, valamennyi résztve-
vő névre szóló oklevelet és értékes könyvjutalmat vihet haza emlékül. Az országos 
döntő minden évben az iskola előcsarnokában található Jókai-dombormű megko-
szorúzásával zárul.

Ibolyáné Cs. Jolán

Olvasni jó – tanulmányi verseny

A jelenlegi tanévben már a verseny 14. évfolyamát tartottuk meg. Szükségesnek 
érzem, hogy röviden írjak az előzményekről is.

Ártatlanul kezdődött az egész. Még a verseny elnevezése is más volt. Kovács 
Tibor, történelem-magyar szakos kolléga vetette fel az ötletet, hogy Eger vára ost-
romának 450. évfordulója alkalmából szervezzünk irodalmi-történelmi versenyt az 
SzMPSz Rimaszombati Területi Választmányának segítségével. Ez 2002-ben történt. 
Természetesnek adódott, hogy a verseny Gárdonyi Géza Az egri csillagok című köny-
ve köré szerveződött. A versenybe bekapcsoltuk baráti iskolánk – az Esterházy Károly 
Tanárkéző Főiskola 2. sz. gyakorlóiskolája – közreműködésével az egri iskolákat is. A 
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versenyünk nagyon jól sikerült. A döntőt Egerben tartottuk, egybekötve – termé-
szetesen – a vár meglátogatásával. Nos, így kezdődött. A sikeren fellelkesedve elha-
tároztuk, hogy folytatjuk a versenyt. A következő évben Móricz Zsigmond Légy jó 
mindhalálig című műve szolgáltatta a témát. A versenyt követően a győztes csapatok 
részére jutalomkirándulást szerveztünk a regény helyszínére Debrecenbe. Sajnos, ez 
volt az utolsó ilyen jellegű tanulmányút, mely a versenyhez kapcsolódott. Sejthetik, 
miért. Ennek ellenére versenyünk a következő években is folytatódott. Sorra vettük 
a klasszikus magyar irodalom legjelentősebb szerzőit, különös tekintettel azokra az 
írókra, akik a Felvidéken születtek, jártak iskolába, esetleg maga a regénycselekmény 
is a Felvidékkel kapcsolatos. Így adódott, hogy az évek során a következő szerzők 
műveit választottuk témául :

 – Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma, A jó palócok és a Tót atyafiak, A két 
vándordiák, A fekete város

 – Jókai Mór: A lőcsei fehér asszony, Szeretve mind a vérpadig
 – Gárdonyi Géza: Az egri csillagok, A láthatatlan ember
 – Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
 – Krúdy Gyula: A podolini kísértet
 – Szombathy Viktor: Száll a rege várról várra
 – Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
 – Fekete István: Tüskevár
 – Komjáthy István: Mátyás mondák

Felmerülhet a kérdés: miért szervezzük immár évek óta a versenyt? Gyakori pa-
nasz mostanság, hogy a fiatalok nem olvasnak, hanem a képernyőt vagy a monitort 
bámulják. Kezükben nem könyvet látunk, hanem tabletet, mobiltelefont. Ezért időről 
időre szükség van arra, hogy felszítsuk a gyerekekben az olvasás vágyát. Szükség van 
arra, hogy a gyerekek kedvet kapjanak az olvasáshoz, hiszen ezáltal fejlődik kifeje-
zőkészségük, a könyvek ösztönzik őket a tanulásra, az új dolgok megismerésére. Az 
olvasni szerető ember jobban kommunikál, könnyebben boldogul a mindennapi 
életben, s ezáltal erősödik az önbizalma.

Sikerült-e mindezt elérni ? Nem tudom. Annyi biztos, hogy versenyünkre minden 
évben átlagosan 12–14 iskola jelentkezik. Úgy gondoljuk, hogy amíg legalább 
ilyen szinten marad az érdeklődés, érdemes a versenyt megrendezni. Részt vettek 
már a versenyünkön pozsonyiak, kassaiak, komáromiak, párkányiak... stb. A leg-
gyakoribb résztvevőink természetesen a hazaiak (járáson belüliek) Almágy, Feled, 
Gesztete, Rimaszombat, Rimaszécs. Versenyünkbe eddig kb. 40 iskola kapcsolódott 
be legalább egy alkalommal. Arról, hogyan zajlik le egy-egy verseny, talán az idei 
2014/2015-ös verseny értékeléséből idézek egypár sort.

„Idén a vetélkedőbe 11 iskola 14 háromtagú csapata kapcsolódott be. A fel-
adatok jellegüknél fogva a többszörös intelligencia, valamint a kognitív funkciók 
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használatára épültek. A regény egy kiválasztott részletének dramatikus feldolgo-
zása sokféle kompetencia egyidejű jelenlétét, illetve kreativitást igényelt a tanulók 
részéről, amit minden csapat kiválóan oldott meg. A 22 pontos teszt átfogó isme-
retekről adott képet, amint a villámkérdések is. A nevek megfejtése betűcsoportok 
alapján szintén más kompetenciát igényelt az előzőekhez viszonyítva. A helyszín-
rajz a grundott idézte. A ki mondta – kinek feladat a szereplők jellemének ismeretén 
alapult. A nyolcirányú a figyelem összpontosítását kérte számon a versenyzőktől. 
Minden feladat eredménye a csapatok sikeres együttműködésén múlott.“

Az idén egyébként Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című könyve szolgált a ver-
seny alapjául. Az idei verseny első helyezettje a Farnadi MTNY AI és a Rimaszombati 
Tompa Mihály RG csapata lett. A második díjon az Almágyi Óvoda és Alapiskola csa-
pata osztozott a feledi Szombathy Viktor MTNY AI csapatával, a harmadik díj nyertese 
a Sajógömöri MTNY AI 1. és 2. számú csapata lett.

A verseny szervezésében a kezdetektől fogva a legnagyobb részt a már említett 
Kovács Tiboron kívül Herczeg Mária, Magdeme Rozália, Ádám Zita és a visszaemléke-
zést író Csúsz László vállalta.

Csúsz László

Sajó Károly Kárpát-medencei természet- és környezetvédelmi 
csapatverseny 10 év távlatából

A Sajó Károly Kárpát-medencei természet- és környezetvédelmi csapatverseny 
2015-ben tizedik alkalommal került megrendezésre a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetségének égisze alatt. Az első évben Rimaszombat, azóta rendszeresen Gúta, a 
II. Rákóczi Ferenc Alapiskola ad otthont a versenynek.

A verseny szlovákiai kiírója a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége. A ver-
seny a Természetbúvár magazin, a Magyar Földrajzi Társaság, a Környezetvédelmi- és 
Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai támogatásával 
és fővédnökségével valósul meg.

A verseny célja a komplex környezettudatos szemlélet kialakítása és elmélyítése, 
a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettség kialakítása, a környezetünkért érzett kö-
zös felelősség felébresztése a gyermekekben, valamint a tehetségfejlesztés.

A természettudományos tehetséggondozáshoz legkönnyebben az empirikus 
megismerésen alapuló, kísérletező-felfedező tevékenységeken át vezet az út.

A csapatok évről évre három, egymástól elkülönülő részében bizonyítják 
tudásukat, melyek a tehetséggondozás folyamatának különböző szakaszait ölelik 
fel: az információforrások kreatív használatát, az alkotást, az alkotás folyamatának 
dokumentálását, a munkaportfólió készítését egyaránt.
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 – Írásbeli teszt, amely a környezetvédelmi alapfogalmak, folyamatok, 
összefüggések ismeretét és a Természetbúvár magazin utolsó évfolyamában 
megjelent cikkek tartalmát vizsgálja.

 – Plakát-poszter, melynek segítségével a gyerekek megpróbálják felhívni a 
figyelmet korunk valamelyik nagy ökológiai problémájára. Minden csapat 
művészi elemekkel tarkított, a fiatalok ízlésvilágát és életvezetését tükröző 
plakátokat hoz magával az évente változó témakörökben.

 – Kiselőadás, amelyben a versenyzők a lakóhelyük környékének 
környezetvédelmi problémáit tárják fel. A csapatok korukhoz mérten 
kutatnak (könyvtári kutatással, kísérlettel, kérdőíves felméréssel). Az 
eredményeket munkájuk végén összegzik. Kutatásaikat számítógépen 
kivetíthető bemutatókkal illusztrálva prezentálják.

A tanulmányi verseny a környezeti nevelés és a szemléletformálás egyik haté-
kony eszköze lehet. A tapasztalatok alapján leszögezhető, a természettudományok 
iránt fogékony, tehetséges diákok érdeklődési köre messze túlmutat a tankönyvi is-
mereteken és a hagyományos oktatási kereteken. Túl is kell mutatnia, hiszen a ter-
mészettudományos oktatás egyik fő problémája a tananyag túlzott elméleti jellege 
és hatalmas, nem korcsoportra méretezett mennyisége egyaránt. A gyerekekben 
megvan a természetes kíváncsiság a természettudományok iránt, de a hagyomá-
nyos formális oktatás elnyomja azt.

A verseny eredményei, az évente rendszeresen visszatérő csapatok bizonyítják, 
hogy a siker alapja az olyan komplex tehetségfejlesztésre alkalmas verseny, mely so-
rán szükséges az interaktív tanár-diák viszony. A felkészítő tanárok méltán tarthatják 
magukat tehetséggondozónak. A felkészülés komoly energiabefektetést igényel ta-
nár és diák részéről egyaránt. A felkészülés során a tanulók erős oldalainak fejlesztése 
mellett azok gyengeségeinek fejlesztése egyaránt helyet kaphat, míg végül sor ke-
rülhet a természettudományos gondolkodás alapjainak letételére: az összefüggések 
megismerésére, megértésére és azok felhasználására.

Versenyszervezőként a tízéves fennállás alkalmából köszönetet szeretnék 
mondani minden segítőnek, szervezetnek, akik munkájukkal, anyagi támogatásukkal 
segítették a Sajó Károly természet- és környezetvédelmi csapatverseny megrendezé-
sét, fejlődését.

Köszönetet szeretnék mondani az évről évre visszatérő pedagógusoknak, akik 
szakmai tudássukkal elősegítik a verseny eredményességét és fejlődését, létrehozva 
egy formális szakmai műhelyt, ahová jó tartozni, ahol aktív szakmai, közösségi életet 
lehet élni.

Bagita Judit
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Kaszás Attila Versmondó Fesztivál

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a komáromi Jókai Mór MTNY 
Alapiskola közös szervezésében 2008 júniusában került megrendezésre az I. Kaszás 
Attila Versmondó Fesztivál Komáromban a 45. Jókai Napok kísérőprogramjaként. 
Elindítói tudatosan nem versenynek, hanem fesztiválnak, versünnepnek álmodták 
meg a rendezvényt, amellyel a fiatalon elhunyt színész emlékét is ápolni szeretnék. A 
szervezőkhöz csatlakozott a budapesti Közhasznú Alapítvány Kaszás Attila Szellemi 
Hagyatékának Ápolásáért, Komárom városa és a helyi városi művelődési központ. 
A Jókai Napok szervezőbizottsága ugyancsak örömmel fogadta a kezdeményezést, 
hiszen Kaszás Attila diákkorában állandó résztvevője, díjazottja volt a Jókai Napoknak.

Azóta már a nyolcadik évfolyamába lépett a rendezvény, melynek célja nem 
változott, az ígéretes versmondók felfedezése és a klasszikus magyar irodalom nép-
szerűsítése mellett újabb lehetőséget teremt az ifjú tehetségek bemutatkozására. 
Időközben a Kárpát-medence magyarok lakta régióiból is egyre több fiatal versmon-
dó érkezett Komáromba, általuk nemzetközivé vált a fesztivál. Az iskolai fordulókat 
követően a legjobbak nevezhetnek a komáromi megmérettetésre, az alsó tagozato-
sok, a felső tagozatosok és a nyolcosztályos gimnáziumok, valamint a középiskolások 
külön-külön kategóriát alkotnak.

Az ünnepélyes megnyitó helyszíne hagyományosan a Komáromi Jókai Színház, 
mely előtt a résztvevők megkoszorúzzák Kaszás Attila színművész szobrát. A délelőtti 
elődöntőkön a tanulók minden évben egy kötelező és egy szabadon választott ver-
set adnak elő a neves magyarországi és hazai színművészekből, előadóművészekből, 
drámapedagógusokból álló zsűri előtt. A bírálóbizottság minden versenyzőt minő-
sít, arany, ezüst, bronz sávba sorol. A délutáni döntőbe mindhárom kategóriából az 
arany sávba sorolt versenyzők jutnak be. Itt valamennyi résztvevő előtt az egyesített 
zsűri ismét meghallgatja a legjobbakat, és eldönti, ki kapja közülük a fődíjat, illet-
ve a különdíjakat. A verseny befejezése után a bírálóbizottság tagjai az elhangzott 
produkciókat egyénenként értékelik, a versmondókat értékes szakmai tanácsokkal, 
útmutatásokkal látják el.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a fesztivál népszerűsége immár nyolcadik éve 
töretlen, egyre több tehetséges, kitűnően felkészített tanuló nevezett be az idei 
versenybe is. A nemzetközi részvétellel zajló fesztiválon a hazaiak mellett vajdasá-
gi, 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 beneve-
zőknek. Három kategóriában összesen hetven versenyzőt hallgatott meg a 12 tagú 
bírálóbizottság Pápai Erika, budapesti színművész vezetésével. A zsűri tagjai voltak: 
Egri Kati és Lajos András színművészek Budapestről, Horváth Sándor színművész a 
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nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházból, Dolmány Mária elnök és Tóth Zsóka al-
elnök a Magyar Drámapedagógiai Társaság képviseletében, Kiss László, a Magyar 
Versmondó Szövetség elnöke, Pápai László rendező Sopronból, Jókai Ágnes és Szikra 
József színművészek a Győri Nemzeti Színházból, valamint Szabó Viktor színművész 
és Miklós László a Komáromi Jókai Színházból.

Az idei verseny színvonalát mutatja, hogy 24 versmondó arany sávos besoro-
lást kapott a bírálóbizottságtól. A zsűritagok egybehangzó véleménye szerint sok 
tehetséges fiatalt hallottak, kitűnő volt a versválasztás, a visszatérő versenyzőknél 
fejlődés tapasztalható, a korábbi tanácsokat, instrukciókat megfogadva érettebben, 
hitelesebben tolmácsolják a műveket.

A végső eredményhirdetésre a Jókai Napok záróünnepségén a vmk nagytermé-
ben került sor. A szervezőktől minden résztvevő névre szóló emléklapot és értékes 
könyvjutalmat kapott. A zsűri a fődíjat, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
és a Kaszás Attila Közhasznú Alapítvány által alapított Kaszás Attila-díjat az III. ka-
tegória versenyzőjének, a komáromi Selye János Gimnáziumot látogató Melecsky 
Kristófnak ítélte. A három legjobb versmondó meghívást kapott a győri Radnóti 
Miklós szavalóversenyre, melyen a magyarországi szavalóversenyek legjobbjai mérik 
össze tehetségüket.

Kaszás Attila hitt a végtelen szeretetben, az emberek közötti őszinte kapcsolat-
ban. Az eltelt évek igazolják, nem volt hiábavaló a fesztivál elindításának gondolata. 
Minden alkalommal öröm megtapasztalni, hogy fiatal tehetségekeink révén hogyan 
válik versünneppé a Kaszás Attila emlékének szentelt rendezvény.

Vörös Mária

Mert alkotni jó…

Az SzMPSz köztudottan sokrétű tevékenységet folytat. A számtalan pedagógust 
megmozgató szakmai rendezvények és továbbképzések mellett a művészetek iránt 
nyitott diákok – lehetőséget kapva az önkifejezésre, tehetségük kibontakoztatására – 
nyári alkotótáborokban vehetnek részt.

Komáromban nagy figyelmet fordítanak a fiatal tehetségek felkarolására és gon-
dozására. Éppen e meggondolásból indult útjára sok évvel ezelőtt a szavalást kedve-
lő diákok számára a Jókai Mór Vers- és Prózamondó Tábor, melyet eddig már tizenkét 
alkalommal szervezett meg a Pedagógusszövetség. A tábor a kezdeti évektől má-
ig nagy népszerűségnek örvend az alapiskolás diákok körében. Ennek bizonyítéka, 
hogy többen évről évre visszatérnek a táborba, ahol tapasztalt hazai és magyaror-
szági szakemberek foglalkoznak egy héten keresztül a 60-70 gyerekkel. Jó hangula-
tú foglalkozásaikon a táborlakók szövegelemzést és -értelmezést, beszédtechnikát, 
mozgáskultúrát és pódiumművészetet sajátítanak el. Az elmúlt években Kiss 
Péntek József, Németh Ervin, Szabó Csilla, Várady Kornélia és Veszprémi Krisztina 
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alkotóműhelyeiben tanulhattak játékos formában a verset szerető diákok. Ez a tábor 
értékteremtő jelentőségű, mert ez egyrészt felkészülés az elkövetkező versenyekre, 
fesztiválokra, másrészt pedig a gyermekek adottságainak és a tehetség kibontásának 
is teret ad. A zárónapon pedig a hatnapos együttlét csúcspontjaként a táborozók 
a hét folyamán összeállított műsort mutatják be a szülőknek és az érdeklődőknek.

Néhány évvel később tettre kész komáromi művésztanárok ötlete alapján életre 
kelt a versmondó tábor párja, a Harmos Károly Képzőművészeti Tábor. Már ötödik 
éve egy időben, párhuzamosan zajlik Komáromban e két nyári gyerekprogram. Az 
évről évre egyre nagyobb számú gyereksereg azt bizonyítja, hogy a tábornak jó híre 
van, és az ország minden zugában tudnak az ott folyó minőségi munkáról, melynek 
célja a fiatal tehetségek felkarolása és felkészítése a vizuális nevelés eszközeinek 
segítségével a hazai és a nemzetközi képzőművészeti versenyekre. A foglalkozásokat 
szakemberek végzik, a képzőművészeti alkotótáborban kivétel nélkül a komáromi 
Jókai Mór Alapiskola tanárai dolgoznak, akik L. Ritók Nóra módszertana alapján 
élményszerű vizuális neveléssel oktatnak. A vizuális nevelés gyermekközpontú 
szemlélete fontosnak tartja az érzelmi intelligencia kialakítását és fejlesztését – el-
lentétben napjaink sivár, fogyasztói szemléletével. Előtérbe helyezi az élményköz-
pontú, kreatív tevékenységi formákat, pozitív energiákat, alkotási kedvet szabadít fel 
a gyerekekben, segíti a tehetség kibontakozását. Jókainé Kiss Éva és Kiss Gabriella 
művésztanárok nagy odaadással irányítják az új, kombinált technikákkal ismerkedő 
diákok munkáját, melynek eredményeképpen csodálatos remekművek születnek. 
A gyerekek munkáit a tábor utolsó napján kiállítás keretén belül minden érdeklődő 
megtekintheti.

A két tábornak a művészetek mellett számos egyéb szórakoztatást biztosító ki-
egészítő programja is van. A városnézés, a tanulmányi kirándulás és a vetélkedővel 
összekötött közös diszkó minden diáknak jó hangulatot és maradandó élményeket 
biztosít.

Ugyancsak a művészlelkű diákok számára jelent kihívást a Harmos Károly 
Országos Képzőművészeti Pályázat és Kiállítás, mely idén már nyolcadik alkalommal 
került megrendezésre. A  minden szlovákiai magyar iskola és óvoda számára öt kate-
góriában meghirdetett pályázatra évente több száz alkotás érkezik. A téma mindig 
neves magyar irodalmi és történelmi személyiségekhez vagy évfordulókhoz kötődik, 
s így fontos szerepet játszik az identitástudat fejlesztésében és a magyarság megőr-
zésében is. A pályázat sajátossága, hogy az irodalmat összeköti a képi ábrázolással, és 
lehetőséget ad a gyerekek olvasmányélményeinek egyedi megjelenítésére. A neves 
hazai és magyarországi képzőművészekből álló zsűri a beérkezett pályaművek kö-
zül kiválogatja az SzNM Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában kiállításra kerülő és 
a díjjal jutalmazott műveket. A pozsonyi díjátadó ünnepség után a tárlat anyaga ván-
dorkiállításként Dél-Szlovákia számos magyar tannyelvű iskolájában megtekinthető.

Lacza Aranka
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Történetek, emlékek a régióból –  
emlékezetes találkozások, konferenciák

AZ SzMPSz EMLÉKKÖNYVÉBE – Tőketerebesi TV

A Pedagógusszövetség szervezésében számomra a legmeghatározóbb élmény-
szerű visszaemlékezések a nyári egyetemekhez kapcsolódnak. Az eltelt 25 év alatt 
közel 20 nyári egyetemen vettem részt, hazait és külföldit is beleértve. Általában kol-
légákkal, kolléganőkkel közösen, de volt, hogy egyedül utaztam. Sajnos, nem min-
den pedagógus teheti meg, hogy elutazzon egy hétre feltöltődni, tanulni távol a 
családjától, szeretteitől, ezért úgy gondoltuk, hogy cselekszünk. A régiónkban – fel-
mérve az igényeket, milyen képzésre is lenne szükség – sikerült megszerveznünk a 
2011-es és 2012-es években Nagykaposon, augusztus hónapban, egy nyári szakmai 
továbbképzést angol nyelvből. Nagyon jó hangulatban telt el ez az 1-1 hét; minden-
ki szívesen emlékszik vissza rá. Szűkös volt a keret, ezért kísérőrendezvényeink nem 
voltak, de így is jól éreztük magunkat. A nyári egyetemeknek mindig van egy sajátos 
hangulata, közösségformáló ereje, ahol csapatban, csoportban dolgozhatunk, nem 
a csengőre figyelünk, inkább egymásra.

Néhány emlékezetes nyári egyetemet szívesen megemlítek a sok közül, amely 
sokat adott nekem. Ilyen volt az SzMPSz 1996-os Deákiban tartott nyári egyeteme al-
só tagozatos tanítók részére, ahová egy kisebb csapat Ung-vidéki pedagógus utazott 
a keleti végekről. A külföldiek közül emlékezetes az 1997-es Bolyai Nyári Akadémia 
Királyfürdőn alsós tanítók részére, ahol olyan pedagógusokkal találkozhattam, akik-
kel rögtön megtaláltuk a közös hangot. A magyarországi képzések közül Sulinova 
szervezésében Pilisborosjenőn a 2004-es évit említeném, ahol Dr. Vekerdy Tamás 
aláírásával kaptuk meg a tanúsítványt az akkreditált pedagógus-továbbképzésről a 
,,Különbségekre figyelő tanulásszervezési módok” 60 órás programról. Ezek a nyári 
egyetemek mindig olyan pluszt adtak a munkámhoz, hogy fel tudtam töltődni a 
következő új tanévre is.
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Úgy gondoltam, az emlékezés kapcsán megszólítom egyik kolléganőmet is, aki 
többször volt már velem nyári egyetemen, mondjon néhány szót ő is ezekről a nyári 
élményeiről.

Barkó Zsuzsa, alsó tagozatos tanító a Deregnyői Alapiskolából, a Tőketerebesi TV 
egyik alelnöke:

,,Nagyon szívesen emlékszem vissza a Pedagógusszövetség által szervezett nyári 
egyetemekre. Ezek közül is kiemelném az 1993-as nagyenyedi ének-zene tovább-
képzést, ekkor jártam életemben először Erdélyben. A hely szépsége, a Nagyenyedi 
Bethlen Gábor Kollégium évszázados légköre ámulatba ejtettek. Jókai Mór ,, A 
nagyenyedi két fűzfa” című elbeszélése jutott eszembe. Csoporttársaim nem biz-
tattak, hogy megtalálom a két fűzfát, hisz valójában nem tudni, Zetelakyék mer-
refelé kergették Trajtzigfritzigéket. Emlegettem én a patakpartot, de csak a fejüket 
ingatták. Nagyszerű két hetet töltöttünk népdalénekléssel Kóka Rozália népművész, 
előadóművész vezetésével és karénekkel két fiatal budapesti tanárnő közreműkö-
désével. Az itt tanult kórusműveket a mai napig énekeltettem kórusommal. Kóka 
Rozáliától hallottam először a bukovinai székelyek megrázó történetéről, hisz édes-
apja révén ő is bukovinai székely. A csoportkirándulások is felejthetetlenek lettek 
számomra. Bejártuk a környéket, Torockón is megálltunk, szerintem a kút vizéből 
is ittam: ,,Csak tiszta forrásból!“ Kezdő tanítónőként ez volt az első pedagógus-
továbbképzésem. Szép útravaló volt! ”

Böszörményi Edit, elnök

A Kassai Területi Választmány az elmúlt 25 évben

Az SzMPSz, pontosabban elődje, a Csehszlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége megalakulásánál Pozsonyban 1989. december 20-án a kassai régiót 
Máté László, Mihályi Molnár László és Rudas Dóra képviselték. Már 1990-ben meg-
alakultak az alapszervezetek, Kassán a Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziumban és 
Alapiskolában és az Ipari Szakközépiskolában, Buzitán, Tornán és Szepsiben – így 5 
alapszervezet alkotta a területi választmányt. A Kassai Területi Választmány első elnö-
ke Diószeghy Árpád lett. Az ő irányításával a kezdeti zilált, rendezetlen állapotokat 
sikerült konszolidálni, és sikeres módszertani napokat, pedagógustalálkozókat szer-
veztek a régióban, alkalmat adva a pedagógusoknak, hogy megismerjék egymást és 
elkezdjenek együtt gondolkodni, tervezni.

A tv elnöke 1998 és 2010 között Kozsár Julianna volt, aki lendületes szervező-
munkával tartotta össze a régió pedagógusait, kiváló hangulatú tanulmányutakat 
szervezett Lengyelországba, Kárpátaljára, Erdélybe, Dél- és Nyugat-Magyarországra, 
több alkalommal budapesti színházak előadásaira látogattak Kassa és környéke taní-
tói. Az iskolák jövőjéről a kerület tanügyi vezetői, iskolaigazgatók és polgármesterek 
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a tv által szervezett fórumokon tartottak megbeszéléseket. A tv-tagság akkortájt 150 
fő volt, közben megalakult az óvodapedagógusok alapszervezete is, így jelenleg 6 
alapszervezet gyűjti össze a régió tanítóit és nevelőit.

2010 és 2014 között Válent Katalin, majd 2014-től én lettem a tv elnöke. Az elmúlt 
10 évben igyekeztünk bekapcsolódni a központi iroda által szervezett programokba, 
tanulmányi kirándulásokat és színházlátogatásokat szerveztünk miskolci és buda-
pesti színházakba. A Bethlen-pályázatok támogatásával tudománynapokat, diákok 
és tanárok számára szervezett tudományos élménynapokat, a Kutatók Éjszakáján és 
a SteelPark interaktív kiállítási központban előadásokat, valamint tehetséggondozó 
táborokat szerveztünk.

2008-ban az SzMPSz Országos Tanévnyitó Ünnepségének a kassai Szent Erzsébet-
székesegyházban adtunk otthont; 2014-ben pedig Buzitán a római katolikus temp-
lomban ünnepeltük az országos tanévnyitót. Kétévente megszervezzük az SzMPSz 
Kassai Nyári Egyetemét, amelynek pár éve még 150 résztvevője volt, az idén, sajnos, 
ez a szám 35-re apadt.

A Kassai Területi Választmány taglétszáma jelenleg 152, ez azt bizonyítja, hogy a 
pedagógusok számára fontos a szövetség, érdeklődnek az általa szervezett képzé-
sek, konferenciák és szakmai programok iránt.

Meg kell azonban említenünk, hogy 15 évvel ezelőtt a kassai régióban 18 ma-
gyar óvoda volt, amelyek közül ma már csak 11 működik, hiszen Debrődön, Ájban, 
Jánokon, Komarócon, Perényben, Restén és Zsarnón már bezárták kapujukat a 
magyar óvodák. 8 magyar tannyelvű kisiskola is megszűnt Debrődön, Komarócon, 
Bódvavendégiben, Péderben, Restén, Zsarnón, Szesztán, Abaújszinán és Nagyidán.

Jelenleg 11 óvoda, 7 alapiskola, 2 gimnázium és 2 szakközépiskola várja a magyar 
diákokat a mára már szórványmagyarságnak tekinthető kassai régióban. Ritkaságnak 
számít, de új iskolák is indultak nemrégiben, 2011-ben Szádudvarnokon a Szent 
István Egyházi Alapiskola és idén a Salkaházy Sára Egyházi Iskolaközpont Szepsiben.

A színvonalas magyar nyelvű oktatás és művelődés megszilárdítása elengedhe-
tetlen feltétele annak, hogy az itt élő magyarság létszáma ne fogyatkozzon tovább. 
Ennek tudatában a Kassai TV igyekszik felkarolni és támogatni minden ilyen irányú 
törekvést.

Hanesz Angelika

Tíz év után …

Az SzMPSz Nagyrőcei Területi Választmánya 2015 tavaszán ünnepi ülést tartott, 
hogy fennállásának tizedik évfordulója alkalmából köszönetét fejezze ki a tv alapító-
inak, a benne és az érte dolgozóknak. Jó alkalom volt arra is, hogy visszapillantsunk, 
mit tettünk, milyen tartalommal töltöttük meg a magunk mögött hagyott tíz évet.
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Maga a tv a legfiatalabb területi választmányok közé tartozik. Kicsit kényszerből 
született, tekintettel az új közigazgatási felosztásra, amely új járásokat hozott létre. 
Így jött létre egy furcsán összetákolt járás, a Nagyrőcei, amely a magyar iskolaháló-
zat szempontjából bonyolult képződmény lett. Központi iskoláinak vonzáskörzete 
ugyan mind a járáson kívül rekedt, de központi státuszuk továbbra is fennmaradt.

Aztán 2005 elején néhány lelkes pedagógus a központi és a vonzáskörzetükbe 
tartozó iskolák bevonásával megalapította az önálló Nagyrőcei Területi Válaszmányt 
közel száz taggal. Azóta a tagok száma növekedett, ez arra enged következtetni, 
hogy nem volt felesleges az alapítók elhatározása, hogy érdemes volt, hogy igény 
volt rá, hogy kellett…

S a tartalom? Nos, igyekeztünk erőnkhöz mérten, lehetőséginknek megfelelő-
en értékkel megtölteni az elmúlt időt. Színvonalas továbbképzéseket szerveztünk, 
helyet adtunk tanári konferenciának, rendeztünk országos tanévnyitót, meseszép 
programok kísérték az alsósok évét. Neves előadók voltak vendégein: Albert Sándor, 
Dr. Németh Kovács Mária, Strédl Terézia, Erdélyi Margit, Németh Margit, Szabó Edit, 
Fodor Attila, Takács Erika, Szigeti László, Zsélyi Katalin, Boros András, Maňka Veronika, 
Zupko Mária.

Példaértékű az óvodaszekció munkája a rendszeres évi találkozásaikkal, megbe-
széléseikkel, amellyel már hagyományt teremtettek.

A szakmai napok megszervezésénél mindig a régió óvodáinak és iskoláinak cél-
kitűzéseiből és a pedagógusok igényeiből indultunk ki. Az SzMPSz által szervezett 
programokat kezdetben a Rákóczi Magyar Házban tartottuk, de az elmúlt öt évben 
már a Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola adott otthont a rendezvé-
nyeinknek.

S hogy elégedettek vagyunk-e a tartalommal? Lehetnénk is, de mégsem va-
gyunk. Mert az ember már csak ilyen. Mindig többet akar. Igen, többet; és lehetett 
volna jobban, alaposabban, pontosabban, több munkával, hatékonyabban, na-
gyobb lelkesedéssel, több időt ráfordítva…

De ezek tartják mozgásban a jövőt, ezek a jövő tennivalói. Mert értékelni kell a 
következő tíz év után is.

Korda Edit, a Nagyrőcei TV elnöke
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Az SzMPSz Rimaszombati Területi Választmánya  
2005-2015 közötti tevékenységének összefoglalása

Az SzMPSz Rimaszombati Területi Választmánya keretében az 1990-es évek ele-
jén a tagság közel 400 tagot számlált. Az évek múlásával a lendület megtört, ez 
megmutatkozott a taglétszám csökkenésében is. Az utolsó választási időszakban, 
2006–2010 között tizennégy alapszervezetünk működött, ezek közül tíz folyamato-
san. A taglétszám alakulása az utolsó években 130 és 220 között mozgott, ezt nagy-
ban befolyásolta az óvodai alapszervezet megszűnése majd újraszerveződése. Új 
alapszervezetek is létrejöttek: az ajnácskői, a nagybalogi. Megszűnt, illetve a nagyba-
logiba beolvadt az uzapanyiti alapszervezet.

A területi választmány gazdag szakmai életet él annak ellenére, hogy ezt a részte-
rületet az SzMPSz Rsz RPK megalakulása óta (2004) ellátja.

A tv fő tevékenysége a tehetséggondozásra, ezenbelül a tanulmányi verse-
nyek szervezésére irányul, amelyben partnerei a Csemadok, a MATEGYE Alapítvány, 
a Katedra Társaság, az SzMPSz Rimaszombati RPK és a Tompa Mihály Református 
Gimnázium.

A Zrínyi Ilona Matematikaversenyt tizennégy éve rendszeresen megszervezzük a 
Losonci, Rimaszombati, Nagyrőcei és a Rozsnyói járás 14–15 iskolája mintegy 200–
220 tehetséges tanulója számára.

Társszervezői vagyunk a Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny 
országos döntőjének, melyet már 24 éve Rimaszombatban rendez a Csemadok. Ez is 
bizonyítja a Csemadokkal való hatékony együttműködésünket.

A Katedra Társaság tanulmányi versenyei országos döntőjének három alkalom-
mal Rimaszombat volt a helyszíne, legutoljára 2009-ben.

2002-től saját országos tanulmányi versenyt szervezünk Olvasni jó! címmel.

2007-ben bejegyzésre került a rimaszombati tehetségpont, amely alapját képezi 
az összerendezett tehetségfejlesztésnek.

Területi választmányunk több mint15 alkalommal szervezte meg az SzMPSz 
nyári egyetemét 1995 és 2014 között. A csapat, mely ebben az évben is várta (vol-
na) az egyetem résztvevőit, Ádám Zita, Csúsz László, Csúsz Ilona és a többiek már a 
hagyományos disznótoros mellet a kísérőprogramok tömkelegét is kínálták volna 
fűszerezve a gömöri vendégszeretettel. Sajnos, érdeklődés hiánya miatt elmaradt. 
Az eddigi nyári egyetem történéseit a Batyi Batyu című időszakos kiadvány örökítette 
meg.

A Rimaszombati TV lelkes csapata 1992 óta szervezi a pedagógusok szak-
mai, módszertani továbbképzését pedagógiai napok, tavaszi-őszi szakmai kép-
zések, konferenciák (Olvasás és szövegértés – 2006; Győry Dezsőre emlékezve 
– 2009; Mikszáth Kálmán – 2010, Pósa Lajos – 2014) keretében közösen az SzMPSz 
Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja vezetésével.
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A hely, ahol élünk régiós kiadvány a helyi értékekre összpontosít, a pedagógiai 
program és a helyi tanterv újragondolására, a helyi identitástudat kialakítására – eb-
ben is ott van a választmány tagjainak munkája.

A tv és az RPK irodája a közösségi házban található. A működési költségeket, az 
iroda berendezését, a konferenciák, pedagógus-továbbképzések megszervezésének 
költségeit pályázatok révén oldjuk meg. A választmány támogatásával jött létre a Pro 
Scholis Gömör és Nógrád Kistérségi Közoktatás-fejlesztéséért polgári társulás, hogy 
segítse a járás és a régió magyar iskoláinak és pedagógusainak szakmai fejlődését.

Közös rendezvény a 2008-től évente megszervezett pedagógiai projektnap, me-
lyen 300–350 tanuló és pedagógus vesz részt a régióból.

Területi választmányunk két alkalommal szervezte meg az országos tanévnyitót 
(Rimaszombat, Ajnácskő) együttműködve a helyi önkormányzatokkal, az iskolákkal.

Szervezői vagyunk az országos választmány üléseinek, valamint 2006-ban, 2010-
ben és 2014-ben az országos közgyűlésnek is.

2008-ban a közoktatási törvény megjelenésével Rimaszombatban megszervez-
tük a régió intézményvezetőinek tanácskozását a szakmai segítség céljából.

2010 nyarán a kapcsolatok ápolása és a Kárpát-medence megismerése céljából 
hétnapos erdélyi tanulmányutat szerveztünk, 2014-ben pedig Kassa – Eperjes – 
Bártfa – Késmárk – Vöröskolostor – Lőcse – Igló útvonalakat jártuk be autóbusszal, 
tutajjal.

Ebben az évben nagy sikert aratott a TATATA rendezvényünk Bátkában, ahová a 
járásból 132 tanító érkezett azzal a céllal, hogy beszélgessen kollégáival a TAnítók 
TAnévzáró TAlálkozóján.

Vannak lelkes tagok, mindig is voltak, de a lendület hiánya, a fásultság gyakran 
visszaköszön, amikor egy-egy rendezvényt érdeklődés hiánya miatt nem sikerül 
megvalósítani. A vezetőség fáradhatatlanul mindig azért tevékenykedik, hogy a tag-
ság és a többi kolléga hasznára cselekedjék.

Végezetül egy vicc :

„ A vén Ambrus bá térdig áll a patakban oszt halászik. Ott halad el egy riportercsa-
pat, há’ nézik, maj’ egyikök odaballag, gondolja, szívatni fogja az öreg székelyt. 

- Hallja-é bácsi, isznak-e a halak vizet?

Az öreg megvakarja a fülét, nyel egyet, majd aszongya:

- Hát hogy isznak-e, azt nem tudom, de hogy módjuk van rá, az biztos.“

Hát valahogy így van ez !

Bódi Katalin (és Csúsz László)
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Visszatekintés a Losonci Területi Választmány 
2003-2014-es időszakára

Szövetségünk gyökerei még 1989-re nyúlnak vissza. Friss diplomásként éppen 
ekkor kezdtem pedagógiai pályafutásomat a füleki Ifjúság Utcai Alapiskolában. A 
szövetség alakuló konferenciájára 1990. január 13-án került sor a Nyitrai Pedagógiai 
Főiskola dísztermében, alig pár hónappal a tanárrá avatásom után. Iskolánk peda-
gógusai, köztük jómagam is, természetesnek vettük, hogy tagságunkkal erősítsük 
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségét, amely nem kisebb feladatot tűzött ki 
célul, mint hogy más szlovákiai magyar társadalmi és politikai szervezetekkel össze-
fogva közösen próbálja javítani a szülőföldön való boldogulást, javítja gyermekeink 
tanulási feltételeit, és elsődleges feladatának tekintette az anyanyelvi oktatás minő-
ségének javítását, színvonalának emelését.

A Losonci Területi Választmány még ugyanabban az évben, 1990. június 14-én 
alakult meg, első elnöke Csák István volt. Szövetségünk az ezután következő idő-
szakban kifejtett tevékenységével bizonyította, hogy fontos láncszeme lett a szlo-
vákiai magyar közéletnek. Éppen ezért megtisztelőnek éreztem, amikor az elnökök 
sorában Szabó Klára, Fehér Eleonóra, majd Urbán Ida után 2003-ban a kollégáim a 
Losonci Területi Választmány elnökévé választottak, és én igyekeztem megfelelni 
az elvárásoknak. Oktatáspolitikai rendezvényeket szerveztünk, melyek résztvevői a 
tanárok mellett iskolavezetők, polgármesterek, minket képviselő politikusok voltak, 
országos tanévnyitót, pedagóguskonferenciákat, módszertani napokat, akkreditált 
és nem akkreditált pedagógus-továbbképzéseket, tanulóink számára tanulmányi 
versenyeket, képzőművészeti kiállításokat, nyári és jutalomtáborozást szerveztünk 
régiónkban. Tehetséggondozó programot indítottunk alap- és középiskolás tanu-
lók számára. Minden évben társszervezői voltunk az INFOPROG – nemzetközi és 
szlovákiai magyar középiskolák számítástechnikai versenyének, a Rimaszombati 
Regionális Pedagógiai Központtal együttműködve a Bolla Károly által vezetett füleki 
Szülőföld Polgári Társulástól átvettük a 12 éves hagyománnyal rendelkező Nógrádi 
Pedagógustalálkozó szervezését, és aktívan részt vettünk a szövetségünk által szer-
vezett rendezvényeken.

Igyekeztünk megtalálni az egymáshoz vezető utat más szervezetekkel, így 
a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségével, a Csemadokkal, a Rákóczi Szövetséggel és 
másokkal, akikkel közös programokat szerveztünk, és ezáltal is igyekeztünk egymást 
kölcsönösen segíteni.

Egyik fontos feladatunk volt az anyaország különböző civil szervezeteivel, vala-
mint a Kárpát-medence egyes országainak magyar szervezeteivel való együttműkö-
dés kialakítása, elmélyítése. Felvettük és máig ápoljuk a kapcsolatokat a salgótarjáni 
pedagógusokkal, közösen létrehoztuk a Salgótarján – Fülek Térségi Mentor Tehetség-
segítő Tanácsot.
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A teljesség igénye nélküli felsorolásra visszatekintve jó érzés tölt el, mert nem volt 
hiábavaló a tv-nk munkája. Nagy szeretettel és bizalommal adtam át elnöki poszto-
mat utódomnak, Illés Kósik Andreának, mert hiszem, hogy tettrekészségével, tehet-
ségével folytatja és kiszélesíti az általunk megkezdett utat.

Tomolya Adrianna, volt tv-elnök

Egy dokumentumról, amely a fiókban maradt

1998-ban végre befejeződött a Mečiar-korszak. Természetesen a Lévai járásban 
is türelmetlenül vártuk a politikai változásokat. Ez a régió különösen sokat szenve-
dett Slavkovská miniszterasszony regnálása alatt. Volt alkalmunk átélni igazgatók 
leváltását, pedagógusok elbocsátását, megfélemlítéseket, egyéb intézkedéseket. Az 
év vége felé jártunk, az új kormány már megalakult, de valahogy nem érzékeltük sor-
sunk jobbra fordulását. Egy OV ülésen meg is kérdeztem Szigeti Lászlót, hogy mikor 
lesz már változás az iskolaügyben. Kicsit meglepődtem, amikor azt mondta, jobb 
lesz, ha nem várunk senkire. Ott helyben kell mozgatni a dolgokat. Hiszen az MKP 
adja a járási elöljárót, és a döntések ott születnek meg helyben. Hát jó. Decemberben 
felkerestük Andruska Csillával, a tv alelnökével az új járási elöljárót, Zachar Pált. Ám 
ő is csak tanáccsal szolgált. Azt mondta: a magyar iskolák ügyében az oktatási osz-
tály vezetője a kompetens személy. De vele még nem beszélhetünk, mert még csak 
most írták ki posztjára a pályázatot. Ha elfoglalja a helyét, vele próbáljuk meg az el-
képzeléseinket megtárgyalni.

Már a következő év januárjában jártunk, mikor végre találkozót beszélhettem 
meg az iskolaügyi osztály új vezetőjével, Juraj Lutovskýval. Bár jól ismertem, tartot-
tam a találkozótól, mert egy másfél oldalas listával érkeztem, és nem lehetett sejteni, 
miként fogja javaslatainkat fogadni. Ezek mind a magyar iskolák működését segítő, 
a közelmúlt sérelmeit orvosló kérések voltak. De a pontról pontra megtárgyalt ja-
vaslatok döntő többsége zöld utat kapott, s ami különösen szokatlan volt, egy éven 
belül meg is valósultak. Az igazsághoz tartozik, hogy ez a dokumentum sehol nem 
jelent meg, teljesítése csak az osztályvezető és az én szóbeli megegyezésemen ala-
pult. Nemsokára egy, a magyar iskolákért felelős új munkatárs került az iskolaügyi 
osztályra, Andruska Csilla személyében. A módszertani osztályra is kerültek magyar 
pedagógusok. Volt, aki az óvodákkal, volt, aki a magyar nyelvi versenyekkel foglalko-
zott. A pályázat nélkül kinevezett igazgatók posztjára új pályázatokat írtak ki, s a vá-
lasztások a tanév végéig le is zajlottak.

Paradox módon 2002-ig, míg a járási hivatalok hatásköre erős volt, a magyar 
iskolák helyzete jelentősen javult a Lévai járásban. Sok rendezvényre került sor, 
egyes iskolák nevet vettek fel, lapot adtunk ki Pedagógus címmel, magyar óvo-
dák nyíltak, új regionális rendezvények születtek pl. Nagysallói Találkozó, Szólj síp, 
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szólj, Színjátszócsoportok járási találkozója, Honti Pedagógusok Találkozója és még 
sorolhatnám. Visszatekintve az elmúlt 25 évre, most úgy tűnik, ez a 4–5 év volt régi-
ónk legtermékenyebb időszaka. Ekkor pezsgett az élet a magyar iskolákban, a peda-
gógusok kezdeményezők voltak, mindenkiben buzgott a tenni akarás.

Azt gondolom, vissztekintve erre az időszakra, hogy bár akkor is megtörténtek 
volna a kedvező változások, ha csendben várjuk a gépezet működésbe lépését, de 
így joggal érezhettük, hogy ha egy kis időre is, de partnerei voltunk a hatalomnak, 
s bátor fellépésünkkel eredményesen befolyásolhattuk a sorsunkat.

Lendvay Tibor

A szakmai megújulás jegyében

Nevelőtestületeink a felgyorsult, információkkal és változásokkal teli világunkban 
igyekeznek megfelelni a társadalmi elvárásoknak: megújulásra kész, magas színvo-
nalú szakmai munka megvalósítására törekednek, ezért állandó önképzéssel gyara-
pítják ismereteiket.

Az SzMPSz Érsekújvári Területi Választmányának vezetősége minden évben igyek-
szik tovább vinni azt a munkát és eszmét, melyet az előző elnök, Liszka Éva több év-
vel ezelőtt be- és lefektetett. Hisz mára már fogalommá vált iskolánkban és a tágabb 
régióban az Érsekújvári Tavaszi és Őszi Szakmai Napok, mely ez évben 22. alkalommal 
került megrendezésre. Csupán annyi változás történt néhány évvel ezelőtt, hogy a 
Tavaszi Szakmai Napokat Érsekújvár szervezi továbbra is, az Őszi Szakmai Napokat 
pedig a Párkányi Ady Endre Alapiskola vezetősége és alapszervezete az Ady Napok 
keretében.

A rendezvénysorozat olyan előadásokat és tréningeket kínál, melyek új, a gyakor-
latban jól alkalmazható ismeretet nyújtanak a régió pedagógusainak. Számos neves 
hazai, vajdasági és magyarországi előadó és tréner tette nálunk tiszteletét, s isme-
reteikre és tapasztalataikra 1-1 alkalommal 25–30 pedagógus és szülő volt kíváncsi.

A teljesség igénye nélkül néhány előadó: Pais Ella Regina pszichológus, Kaló 
Gabriella egészségfejlesztő és mentálhigiénikus, Kozma Szabolcs és csapata a Győr–
Moson–Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézményéből, 
Besnyi Szabolcs, a Katalizátor csapatának vezetőtrénere, Pap János, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem tanára, Simonné Zachar Anna Gordon- tréner, Mandák 
Csaba közoktatási szakértő, Vass Vilmos, habilitált egyetemi docens az ELTE-ről, 
Gyarmathy Éva, Stredl Terézia és sorolhatnánk.

Sikeres előadások, tréningek:
 – Játék – humor – motiváció (Élménypedagógia)
 – A Gordoni kommunikáció pozitív hatása a kreativitásra
 – „Kreativitás az osztályteremben” – műhelymunka osztályfőnökök részére



80

 – Jómagam a kreatív iskola
 – Az érzelmi intelligencia szerepe a személyiség fejlesztésében
 – A korai fejlesztéstől a tehetséggondozásig – Komplexitás a diagnosztikában 

és a fejlesztésben
 – A nemzedéki kihívások változásai az oktatásban-nevelésben
 – Jól, jobban! – a kreativitástól a kiégésig
 – A tehetség és a tanulási zavar a digitális korban
 – Csodavárás, avagy sikerkódok a Z generációnál.

A fentiekben felsorolt szakembereknek, valamint az általuk megvalósult igényes 
programoknak köszönhető, hogy az érdeklődő pedagógusok szakmailag megújul-
hattak, és lelkiekben, tudásban egyaránt gazdagodhattak. Bízom abban, hogy az 
elkövetkező években is lesz folytatása ennek a munkának, s minél több iskolát, alap-
szervezetet sikerül majd „megfertőzni”, hisz Carl Wiliam Buehner gondolatát idézve:

„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan 
érezték magukat szavaidtól.”

Kollár Tibor, az SzMPSz Érsekújvári Területi Választmányának elnöke

Emlékeim – a jubiláló SzMPSz

Az Érsekújvári TV a kezdetektől fogva szép munkát végzett. Mi, az a nemzedék, 
akik annak idején Nyitrán átéltük a 98-as eseményeket, örültünk az SzMPSz megala-
kulásának, s nagy lelkesedéssel kezdtük meg a munkát a járásunkban is Bábi László 
elnök vezetésével.

Párkányban is megalakult az alapszervezet Dávid Mihály elnökletével, melynek 
titkára lettem.

A sok-sok szép, hasznos munkával eltöltött évből, itt a szabadság kellős köze-
pén – minden dokumentum hiányában – három nagyon kellemes emlékem bukkan 
elő.

Elsőként az a tanévnyitó, melyet területi választmányunk rendezett az érsekújvári 
Plébánia templomban.

A sors úgy hozta, hogy abban az iskolában lettem iskolaigazgató, ahol ifjú, lel-
kes pedagógusként tanítottam. Iskolám felvette Endrődy János nevét, aki 52 évig 
volt kántortanító Muzslán. Az SzMPSz-nek is köszönhetem, hogy iskolabuszt kapott 
a falu, s az átadásán, a keresztelőn iskolánkat megtisztelte jelenlétével az akkori or-
szágos elnökünk, Pék László, s a szövetség jelenlegi elnöke, akkori titkára, Jókai Tibor. 
Mint iskolaigazgató, büszke voltam arra, hogy elvihettem Nagykaposra ifjú kollé-
gámat, az akkor kezdő pedagógust, Antal Attilát, akinek nyugdíjba vonulásomkor 
átadtam iskolámon az alapszervezet elnökségét. Azért is voltam rá oly büszke, mert 
Párkányban, alapiskolás korában osztályfőnöke voltam.
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A harmadik emlékem a felejthetetlen rozsnyói találkozók. Jó volt évről évre látni 
az ismerős kollégákat – Tóth Sándort és a többieket –, emlékezni, terveket szőni, és 
együtt örülni a megérdemelt munkájuk elismerésének. Az csak természetes, hogy 
a legemlékezetesebb számomra az a találkozó volt, melyen jómagam meghatottan 
álltam a színpadon, s átvehettem a Pedagógus Életpálya Díjat.

Az Érsekújvári TV alelnökeként köszönöm a jubiláló SzMPSz-nek ezt a sok szép 
élményt, emléket, s kívánok hasonló tapasztalatszerzést, jó munkát fiatal, ambíciózus 
kollégáimnak magyar iskoláink érdekében.

Búcsi Teréz, az SzMPSz Érsekújvári Területi Választmányának alelnöke

Az SzMPSz Komáromi Területi Választmányának 
tevékenysége 2010–2015

A Komáromi Területi Választmány az SzMPSz egyik legnagyobb létszámú választ-
mánya. A rendkívül sokoldalú, tartalmas és színvonalas rendezvényeinknek köszön-
hetően a tagság létszáma 2010-től fokozatos növekedést mutat. Míg 2010-ben 28 
alapszervezetünk volt 504 taggal, addig 2015-re az alapszervezeteink száma 33-ra 
növekedett, a regisztrált tagok száma pedig elérte a 730-at. 22 alapszervezetünk 
működik alapiskolákban, 8 középiskolákban, 1-1 alapszervezetünk van a művészeti 
iskolában és a speciális alapiskolában, valamint külön szervezetként tevékenykedik 
az óvodák társulása.

A vezetőség tagjai az elmúlt 5 évben: Fekete Irén (elnök), Vörös Mária, Csintalan 
Zsuzsanna, Andruskó Imre, Lacza Aranka (alelnökök), Trenčík Katalin (pénztáros), 
Kolek Margit, Kálosi Gabriella (titkárok), Kurucz Jolán, Kocskovics Gabriella, Ölveczky 
Árpád (az ellenőrző bizottság tagjai).

Az öt év alatt mintegy 53 alapszervezeti elnök tevékenykedett választmányunk-
ban, s ebből 16-an vannak olyanok, akik az elmúlt 5 éves időszakban folyamatosan, 
megszakítás nélkül végezték elnöki teendőiket.

Területi választmányunk minden évben közösen elfogadott munkaterv szerint 
kezdi meg a munkát. Az alapszervezetek elnökeivel az SzMPSz Alapszabálya értel-
mében évente kétszer találkozunk. A megbeszéléseken információátadásra, ta-
pasztalatcserére, javaslatokra kerül sor, valamint kiemelt feladatunk a programok, a 
költségvetés és a pályázati lehetőségek megbeszélése.

A Komáromi Területi Választmányt élénk, mozgalmas szakmai tevékenység 
jellemzi. Járásunk határain túl is jó hírű a legnagyobb szakmai rendezvényünk, a 
Komáromi Pedagógiai Napok, melyet minden évben februárban valósítunk meg. Az 
idén 20. alkalommal szerveztük meg a hatalmas érdeklődéssel kísért szakmai talál-
kozót. E jubileumi alkalomból sor került a pedagógiai napok főszervezői, az elkötele-
zett, a köz javára évek óta önzetlenül dolgozó pedagógusok kitüntetésére is.
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Már ötödik éve mindig egy központi téma köré sűrítjük az előadásokat és a gya-
korlati foglalkozásokat. A nevelés, a kreativitás, a motiváció, a stressz és a változó 
nemzedék-változó módszerek olyan vezérgondolatok voltak, melyeket számos tevé-
kenységbe – vizuális nevelés, irodalom, zene, fejlesztő játékok, mozgásos szabadidős 
foglalkozások, néptánc, kommunikációs gyakorlatok – be lehetett építeni. Mindig 
azt a célt követjük, hogy az óvodáktól kezdve az alapiskolákon, gimnáziumon, szak-
középiskolákon keresztül egészen az egyetemig – minden pedagógus találhasson 
olyan előadást, illetve gyakorlati képzést, mely őt a munkájában segíti, elveiben 
megerősíti, illetve tanácstalanságában utat mutat neki.

A Komáromi Pedagógiai Napok résztvevői népszerű, elismert szakemberek elő-
adásait hallgathatják évről évre. Az elmúlt években olyan neves személyiségek jelen-
tek meg e szakmai rendezvényünkön, mint Ranschburg Jenő gyermekpszichológus, 
Lénárd Sándor egyetemi adjunktus, Vekerdy Tamás gyermekpszichológus, a Waldorf-
iskola szakértője, Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta, 
valamint Tari Annamária pszichoanalitikus, pszichoterapeuta és Zacher Gábor 
toxikológus főorvos. A szakmaiság mellett a művészetnek is teret biztosítottunk, s 
nagy sikerű előadásoknak tapsolhatott a lelkes nézősereg. Vendégeink voltak töb-
bek között Vadkerti Imre énekes, Pápai Erika Jászai-díjas előadóművész, Janza Kata 
színésznő, musicalénekes, s a legutóbbi, jubileumi Pedagógiai Napokon járásunk 
legtehetségesebb diákjai mutatkozhattak be az óvodásoktól kezdve egészen a kö-
zépiskolásokig.

Nagy büszkeségünk az említett szakmai rendezvényen megalakult pedagó-
gusokból álló „JÓMEGY“ nevű néptánccsoportunk, akik évről évre üde színfoltjai 
nemcsak a Komáromi Pedagógiai Napoknak, de a nyári egyetemen is rendszeresen 
bemutatkoznak kiváló előadásukkal.

Az a tény, hogy a pedagógiai napok résztvevőinek száma évről évre növekszik – 
évente több mint ezer pedagógusról van szó –, azt bizonyítja, hogy érdemes nagy 
odafigyeléssel szervezni, s olyan színvonalas és értékes programot összeállítani, me-
lyek által a pedagógusok érzelmileg és szakmailag feltöltődhetnek, és kellemes él-
ményekkel gazdagodhatnak.

Területi választmányunk tagjai közül többen is rendszeres résztvevői az SzMPSz 
Országos Találkozójának Rozsnyón. Néhányan tevékenyen kiveszik részüket a mun-
kából is, hiszen az eltelt időszakban az előadók között bizonyította szakmai ráter-
mettségét Vörös Mária és Vetter János, ülésvezetőként pedig gyakran szerepelt 
Fekete Irén. Büszkék vagyunk azokra a pedagóguskollégáinkra is, akik itt munkájuk 
elismeréseként kitüntetésben részesültek.

A tavaszi hónapokban minden évben több rendezvényen veszünk részt. A már-
cius 15-i ünnepség keretében megkoszorúzzuk Klapka György honvédtábornok ko-
máromi szobrát, a pedagógusnap alkalmából pedig színházlátogatást szervezünk 
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pedagógusaink részére, s Budapesten a Vígszínházban vagy az Operettszínházban 
csodálatos előadásokat tekintünk meg.

Az Érsekújvári Területi Választmánnyal, valamint a Comenius Pedagógiai Intézettel 
karöltve szervezzük minden év májusában az intézményvezetők kétnapos szakmai 
találkozóját. Ezek a találkozók mindig nagyon értékesek és népszerűek, ugyanis a 
színvonalas előadások mellett a vezetőknek lehetőségük nyílik a kölcsönös tapasz-
talatcserére is.

A nyári időszak elsősorban a tehetséggondozásra, ezenbelül a tanulmányi verse-
nyek szervezésére irányul. Évek óta társszervezői és lebonyolítói vagyunk az SzMPSz 
által koordinált tanulmányi versenyeknek, így a Jókai és kora irodalmi, műveltségi 
vetélkedőnek, a Kaszás Attila Versmondó Fesztiválnak, valamint a Jókai Mór Vers- és 
Prózamondó Tábornak és a Harmos Károly Képzőművészeti Alkotótábornak.

Az SzMPSz legnagyobb tömegeket megmozgató szakmai rendezvénye a Jókai 
Mór Nyári Egyetem. Mivel mindig Komárom ad otthont e jeles továbbképzésnek, ter-
mészetes, hogy területi választmányunk több tagja aktívan kiveszi részét a szervezési 
és lebonyolítási munkákból.

Új ismeretekre vágyó kollégáink a nyári hónapokban szinte minden határon 
túl rendezett nyári egyetemnek aktív résztvevői voltak. Megjelentek Újvidéken az 
Apáczai Nyári Akadémián, a Szabadkai Nyári Akadémián, Erdélyben a Bolyai Nyári 
Akadémián, és többen részt vettek magyarországi képzéseken is. Rendszeres látoga-
tói voltak tagjaink az elmúlt években a rimaszombati II. Rákóczi Ferenc Pedagógiai 
Szabadegyetemeknek, de a Kassán megvalósult nyári egyetemeknek is.

Az őszi hónapokban szakmai találkozókon, konferenciákon veszünk részt. 
Óvónőink minden évben jelentős számban képviselik választmányunkat Galántán, 
az Országos Óvodapedagógiai Konferencián, több kollégánk pedig a nagy sikerű ta-
nári konferenciákon van jelen.

Rendkívül jó visszhangra talált a Komáromi TV azon kezdeményezése, hogy ta-
nulmányutakat szervez tagjai részére a környező országok magyarlakta régióiba, 
hogy megismerkedjenek az ottani iskolarendszerrel, a nemzetiségi iskolák min-
dennapjaival, eredményeivel, örömeivel, gondjaival, bajaival.

Ezen elgondolás mentén jutottak el pedagógusaink először Kárpátaljára, utána 
Horvátországba, majd a Vajdaságba. Tavaly Erdély értékeivel ismerkedhettek meg, 
idén pedig Szlovénia kerül sorra. Ez a több határon is átnyúló rendezvény a szakmai 
együttműködés és az emberi összefogás legszebb példája.

Hagyományteremtő újdonságként jelent meg a Komáromi TV munkatervében 
az a jótékonysági pedagógusbál, melyet idén valósítottunk meg első ízben. A ne-
mes célokat szolgáló szórakoztató rendezvény bevételéből befolyt összeget egy ne-
héz helyzetben élő gyermek és családja támogatására fordítottuk. Nagy örömmel 



84

fogadtuk, hogy e kezdeményezésünket több magánszemély, vállalkozó és szervezet 
is támogatta.

Területi választmányunkban az év utolsó hónapja a  visszatekintésé és az 
értékelésé. Az alapszervezetek elnökei apró figyelmességben részesülnek, jó 
hangulatban nyugtázzuk, hogy érdemes az SzMPSz által szervezett rendezvénye-
ken részt venni.

A pedagógus-továbbképzési programjaink, közösségi rendezvényeink és diák-
programjaink nem valósulhattak volna meg pályázati források nélkül. Tehát rendsze-
resen pályázunk, emellett mindig számíthatunk Komárom Város Önkormányzatára, 
amit erről a helyről is szeretnék megköszönni. Ezenkívül szóljon a köszönet az intéz-
ményvezetőknek, az alapszervezetek elnökeinek és azoknak a pedagógus kollégák-
nak, akik hűséges tagjaink, hiszen nélkülük tevékenységünk elveszítené lényegét.

Fekete Irén

Az SzMPSz 25 éves

„Ha tehetném, kötelezővé tenném minden pedagógusnak  
a nyári egyetemeken való részvételt.”

Emlékeim közt lapozva felvillan több minden, nehéz válogatni és megfogalmaz-
ni, hogy értse, aki nem élte át, s a szívét melengesse annak, aki részese volt.

Mit jelentett a kezdet s majd a 25 év? A fiatalságomat – írhatnám közhelyként, de 
jelentette a kíváncsiságot, a lehetőségeket, a kihívásokat s elsősorban a szűkebb és 
a tágabb közösséget. Azt a közösséget, amely évről évre erősödött, látóköre szélese-
dett, feladatai tornyosultak, tapasztalata és tudása gyarapodott, a lehetőségei pedig 
hol kitágultak, hol beszűkültek.

Talán legemlékezetesebb volt számomra a Deáki NYE, amely 1992–1996 közt zaj-
lott. Kezdő igazgatóként szükségem volt az alkotó közösségre, a megerősítésre és a 
hasznosítható tanácsokra.

A helyi szervezők csapatába tartoztam, s elképzelni sem tudtam, mit s hogyan 
kell csinálni, milyen lesz az egész hét, hogy érzik majd magukat a kollégák, milyenek 
lesznek az előadók, mit kell biztosítani ahhoz, hogy minden működjön. Az első NYE 
több hétig tartott, mert minden héten csak egy szakcsoport működött. Szerencsére 
a szövetség akkori vezetősége nagyon hamar rájött, hogy egy időben működjön 
minden csoport, és a kiegészítő programokon mindenki mindenkivel találkozzon, 
ismerkedjen, beszélgessen, mulatozzon.

Felemelő érzés volt fogadni a kollégákat, biztosítani számukra a képzés lehető-
ségét, a jólétet és a jókedvet. Aztán már az előadókon múlott, hogyan tudják őket 
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a legnagyobb melegben is motiválni a figyelemre és az alkotásra. Bevallom, én 
mindig kétszer örültem: amikor érdeklődve, várakozva jöttek, s amikor elégedetten, 
feltöltődve távoztak. Ismeretekkel, ötletekkel gazdagodtak, megköszönték a heti fá-
radozásunkat, jó munkát kívántak, hogy jövőre újra jöhessenek. Szervezésből, lelke-
sedésből és szórakozásból minden évben jelest kaptunk.

Örömmel töltött el, hogy nyaranta újra tagja lehettem a deáki tantestületnek, 
ahol előzetesen már dolgoztam pár évet. Mindegyik nyári egyetemre szívesen em-
lékszem, hiszen voltam résztvevő, csoportvezető és előadó is.

Az évek során nemcsak változások jöttek, hanem új feladatok és kihívások is, 
melyeknek a közösségben könnyebben, jobban eleget tudtam tenni.

Kaptam lehetőségeket és felkéréseket, biztatást és dicséretet, melyek további 
lelkesedésre és tenni akarásra ösztönöztek. Megtanultam csapatban dolgozni, ta-
pasztalatokat szereztem, fortélyokat és ötleteket lestem el. Példaképeket kerestem, s 
találtam, akik tudtukon kívül akaratlanul is a mai napig segítik munkámat.

A 25 év alatt nagyon sok felemelő élményt, szakmai tudást, erkölcsi tartást és 
önbizalmat szereztem, de megtanultam az önbecsülést is. Aki nem becsüli saját 
munkáját, az a másét sem fogja, s nem várhatja el senkitől sem, hogy becsületet, 
dicséretet kapjon.

Köszönöm mindenkinek, akik az évek során kiválóan teljesítettek. Kívánok még 
tartalmas és hasznos további 25 évet, aktív tagságot s különösen érdeklődő fiatalo-
kat, hogy mindenki találja meg a szövetséghez vezető utat.

Szetyinszky Veronika, a Galántai TV elnöke

A Dunaszerdahelyi TV életéről, tevékenységéről

Gyorsan elfutott a 25 év ! Számadást, értékelést kellene tartani, csak nehéz a sok 
érdekes, értékes, izgalmas és tanulságos esemény közül kiszemezni az arra legmél-
tóbbakat, hiszen mindegyik egyformán kedves.

Mindenképpen illik, talán kötelesség is felsorolni az elnököket, hiszen az elsőtől 
tanultak a következők, s folytatták a megkezdett tevékenységet.

A megalakulás után, 1990-ben Zirig Árpád lett az elnök, aki 1994-ig vezette 
a szervezetet. Utána Olasz András 1994-től 1996-ig, majd Hecht Anna 1999-ig, utána 
2014-ig Gúgh Béla. Jelenleg Masszi János tölti be ezt a tisztséget.

Az országos elnökség, a választmány által kitűzött feladatokat megalakulásunk 
óta igyekeztünk erőnkhöz, tudásunkhoz és lehetőségeinkhez mérten teljesíteni.

Ebbe az értékelt időszakba belefért 5 Nagymegyeri, 5 Dunaszerdahelyi Nyári 
Egyetem megszervezése, amelyeknek keretén belül a délutáni-esti időszakokban 
kirándulásokat szerveztünk Győrbe, a bősi vízi erőműhöz, Pozsonyba, a Kis-Duna 
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élővilágának megtekintésére, a jókai vízimalomhoz, ahol dalesttel fejeződött be 
a pozsonyi és a kis-dunai csoportok találkozója, de ugyanúgy kellemes estét jelentet-
tek a befejezés előtti estén a zenés-dalos gulyáspartik is, a Magyar Iskolák Országos 
Tanévnyitója Dunaszerdahelyen 2004-ben, besegítés a Tudok vetélkedő döntőjébe, 
a Kincskeresők döntőjébe, amelyet 2011-től máig is Dunaszerdahelyen rendeznek 
meg. Sikerült két ízben, 2012 és 2013-ban megvalósítani magyarországi és romániai 
részvétellel a Mit tudok a gyakorlatban című a szakközépiskolások részére négy szak-
mában (asztalosok, ácsok, vízszerelők, virágkötők) megrendezett vetélkedőt.

Szakmai téren megalakítottuk a különböző tantárgyak (magyar nyelv, szlovák 
nyelv, történelem, földrajz, fizika), az óvó- és alsó tagozatos pedagógusok, valamint 
az iskolavezetők társulását. Szerettük volna szorosabbra vonni a kapcsolatot a kö-
zépiskolák tanáraival, de a kezdeti lelkesedés után fokozatosan megszűnt az együtt-
működés. Sikerült országos ( Öveges Fizikai Verseny) és regionális jellegű ( Simonyi 
Helyesírási Verseny, Mesevetélkedő), de kistérségi ( 4-5 közeli iskola bekapcsolásával) 
versenyeket, vetélkedőket is szervezni. (Meg kell említeni a példaértékű szoros kap-
csolatot a szakmai összejövetelek, tanulmányi versenyek területén a nagymegyeri, az 
ekecsi, a csilizradványi, a nyárasdi, az alistáli iskolák között.)

Befejezésként szeretnék köszönetet mondani a tv vezetősége minden tagjának, 
akik önzetlenül segítettek, hogy megtehessük, teljesíthessük azokat a feladatokat, 
amelyek a magyar iskolák megmaradása érdekében és a pedagógusok szakmai 
továbbképzésének feladataiból ránk is hárultak. Ezért is kötött a Dunaszerdahelyi 
járás három tv-vezetése – a Csemadok, a Magyar Szülők Szövetsége és 
a Pedagógusszövetség – együttműködési megállapodást az Együtt a közös jövőért 
konferencia keretében, amelynek fővédnöke Szlovákia magyarországi nagykövete, 
Várady Lajos főkonzul volt.

A tv vezetése örült, hogy a járás pedagógusai megértették és támogatták azt 
a kezdeményezést, hogy csak komoly tagsági háttér segítségével érhetők el sikerek, 
érvényesíthetjük nyelvi jogainkat, érhetjük el anyanyelvi iskoláink megmaradását, 
ezért tagságunk létszáma minden évben 450–500 fő körül mozgott.

A további évek sikeres munkájához kívánok erőt, kitartást, egészséget.

Dunaszerdahely, 2015. június 20.

Gúgh Béla, a tv volt elnöke
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Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége  
Pozsony – Szenc Területi Választmánya

Röviddel a Pedagógusszövetség megalakulása után, 1991-ben létrejött Szencen, 
Kovács Péter jóvoltából, a Pozsony–Szenc Területi Választmány, melyhez csatla-
koztak a környék iskoláinak pedagógusai, illetve egy évvel később, 1992-ben, az 
Óvodapedagógiai Társaság létrejöttével az óvodapedagógusok is. A két járásra ki-
terjedő területi választmány – amely ma erősen szórványvidék – 6 alapszervezettel 
működik. Magába foglalja a Pozsonyi Duna Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola és 
Gimnázium, a Pozsonypüspöki Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda, a Szenczi 
Molnár Albert Alapiskola, a Szenczi Molnár Albert Gimnázium és Szakközépiskola, 
a Féli Magyar Tannyelvű Alapiskola, valamint a Szenc és Vidéke Óvodapedagógiai 
Társaság pedagógusait. A tagok létszáma a kezdeti 72 főről napjainkra 99 fő-
re emelkedett (megj.: a pedagógusok összlétszáma a régió iskoláiban 116 fő). 
A megalakuláskor Kovács Péter, majd Orbán János, 2010-től Morvay Katalin a tv el-
nöke. Alelnökök: Berta Ilona, Szabó Edit, Pék Judit, jelenleg ismét Szabó Edit.

Tevékenységünk alappillérei a tehetséggondozás, a tanulmányi versenyek, 
a pedagógus-továbbképzések szervezése és koordinálása. A tv működése sokrétű. 
Pedagógusaink oktató-nevelő munkáját szakmai találkozókkal, innovatív képzések-
kel, bemutatóórákkal, tanulmányi kirándulások szervezésével segítjük. Folyamatosan 
bekapcsolódunk a szövetség által szervezett nyári egyetemekbe, szakmai prog-
ramokba, módszertani találkozókba, valamint a különböző pályázati tevékenysé-
gekbe is. 2010-ben mi szerveztük a pozsonyi református templomban az Országos 
Tanévnyitó Ünnepséget. Szorosan együttműködünk a Galánta – Vágsellye Területi 
Választmánnyal, rendszeresen részt veszünk az általuk szervezett eseményeken és 
a kibővített üléseken.

Pedagógusaink között vannak tankönyvírók, bírálók, szakelőadók, tesztkészítők, 
szerkesztők, szakmai tanácsadók. Fontos tény az is, hogy a régió iskoláinak valameny-
nyi igazgatója és az iskolavezetés szintén lelkes tagja a szövetségnek, ezáltal igazi 
összetartás és csapatszellem jellemzi e maroknyi sereget.

Morvay Katalin
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Fejlesztések – fejlődések

A Zsolnai-program a miénk

Megpróbálom röviden felidézni mindazt, amiről évtizedekig gondolkodtunk. 
Abban a korban, a rendszerváltás idejében, mindennek megvolt a helye, módja, ide-
je, és ismert volt az előre meghatározott folyamatok végkimenetele. Lényegében 
az élet kérdéseire adottak voltak a helyesnek minősített válaszok. Ilyennek láttatta 
magát az oktatás. Csupán a sok helyes választ kellett jól bevésnie annak, aki érvé-
nyesülni akart, és készen is volt az uniformizált gondolkodású ember. Hogy mi miért 
helyes, azt nem lehetett csak úgy paraszti ésszel tudni, azt rendszeres iskolázásokon 
újra és újra fel kellett idézni. Ezek voltak a politikai iskolázások. Nem pedagógiai fogá-
sokról kellett elgondolkodni, azok már készen lettek tálalva. Egyszer csak megszűnt 
ez a paradicsomi állapot, s nem értettük, hogy kezünkbe kaptuk béklyóink kulcsát. 
Zsolnai tanár úr világosított fel bennünket arról, hogy ez idáig csupán segédmunká-
sok voltunk saját laboratóriumunkban, az osztályban, pedig a pedagógiát tudomá-
nyos szinten művelhetnénk, mint ahogyan azt az orvosok is teszik, amikor operálnak. 
Tudománnyá a pedagógia pedig csak azáltal válhat, ha a tudományokat beemeljük 
az oktatásba, tényszerűen, ha a tanulás irányítását kibernetikai szemlélettel végezzük 
el. A tanár úr figyelmeztetett bennünket arra, hogy Magyarországnak nincsenek 
különösebb természeti adottságai, amelyeknek köszönhetően a magyarság fejlődése 
előre biztosított lehetne, de van kiváló eredményeket produkáló magyar oktatásunk. 
Poroszos ugyan, de eredményes és továbbvihető. Az ő munkássága, szerintem, ennek 
a megreformálásáról, vagyis tudománnyá változtatásáról szólt. A tanítási folyamatot 
tanulási folyamattá változtatta, beülve abba az iskolapadba, ahonnan a gyerekek 
egymás tarkóját látják és a mindent tudó pedagógust. Munkatársaival kidolgozta 
és közreadta kutatásainak eredményeit A tanulás tervezése és irányítása a nyelvi, 
irodalmi és kommunikációs programban című kiadványban. Ebben megfogalmazták 
a képességfejlesztésen alapuló oktatást, amely már nem oktatási tartalmakról, hanem 
tevékenységekről szólt. Zsolnai tanár úr Szlovákiában először a Nyitrai Pedagógiai 
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Főiskolán mutatta be programját. Mi, felvidéki pedagógusok úgy gondoltuk, hogy 
nincs időnk évekig várni az intézményből kikerülő zsolnais pedagógusokra, nekünk 
a program azonnal kell. Az is fontos volt számunkra, hogy az anyanyelv oktatását 
tekintette kiinduló pontnak, amelyből a nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelés 
programja, népszerű nevén a NYIK, megszületett. Ebben az időben már zajlott a töb-
bi tantárgy alternatív oktatásának kidolgozása is, az Értékközvetítő és képességfej-
lesztő program, az ÉKP. Komáromban szerveztük meg a pedagógusok felkészítését 
és a nyári összpontosításokat. Néhány NYIK-es tankönyv szlovákiai adaptációjának ki-
adására is sor került. Sokan voltunk, és élveztük a szabadságot, amely lehetővé tette, 
hogy a Zsolnai-program a miénk, a felvidéki magyar iskoláké lehet. Egy alkalommal 
a komáromi Nádor utcán sétáltunk, beszélgetve Kecskés László komáromi történész 
kutatásairól, megálltunk a kéttornyú Szent András-templom előtt, amikor a tanár úr 
csendesen azt mondta: Fogunk mi még egyszer egybe tartozni, ne félj, Zoli! A tanár 
úr már nincs közöttünk, s van már, aki a követői közül is követte őt odaátra.

Bibliai hasonlattal zárva e kis emlékezést, vezetőink gyakran Mózes kőtáblái he-
lyett az aranyborjút mutogatják előttünk, amelyet imádnunk és követnünk kelle-
ne. Vannak, akik szívesen feledtetnék velünk, hogy a mi kőtáblánk a magyar nyelv. 
Csupán ez tarthat bennünket össze, mint eddig mindig a történelmünkben, úgy 
most is, amikor a szétszéledő nyáj pásztorai mi vagyunk, amelynek a szakadék pere-
mén kell elhaladnia.

Csík Zoltán

A CED Szlovákiában – 
avagy készségfejlesztés mesterfokon

16 évvel ezelőtt, 1999 januárjában született az a döntés az SzMPSz részéről, hogy 
a Magyarországon már ismert és igen hatékonynak tűnő programot be kell hozni 
hazánk iskoláiba is. Azokban az években még nem sok taneszközből tudott a tanító 
választani, és kevés olyan anyaghoz jutott, amely segítette volna a gyerekek tudá-
sának megalapozását. A CED készségfejlesztés területén olyan lehetőséget kínált, 
amelyet nem lehetett figyelmen kívül hagyni.

A tanító folyamatosan keresi a lehetőségeket arra, hogy a tanulók alapkészsé-
geit a lehető leghatékonyabban fejlessze. Az anyanyelv tökéletes elsajátítása a ma-
gyar tannyelvű iskolák elsődleges feladata. A számolási készség fejlesztése pedig a 
továbbtanulás és az életben való helytállás szempontjából elengedhetetlen célja 
az oktatói munkának. Mindezt szem előtt tartva indult az SzMPSz támogatásával 
az a fejlesztőmunka, amelynek eredménye a CED-program adaptálása volt a hazai 
körülményekre. Ekkor indult az a többéves munka, amelynek során megszülettek a 
programhoz tartozó taneszközök annak érdekében, hogy segítsék az alsó tagozatos 



90

gyerekek alapkészségeinek fejlesztését és a közöttük lévő képességbeli különbségek 
kiegyenlítését. Legfőbb feladatuk az volt, hogy a hagyományos tanítási mód mellett 
megragadják a differenciálás lehetőségeit és alkalmazhatóvá tegyék azt a napi mun-
ka során.

Az adaptálás, valamint a helyesírás-tanítást és a számolási készséget segítő tan-
eszközök fejlesztése négy évig tartott. Ahhoz, hogy az eredeti taneszközök hitelesek 
és a hazai viszonyoknak megfelelőek legyenek, ki kellett őket próbálni Szlovákiában 
is. Így lettek kiválasztva a referenciaiskolák, amelyekben a fejlesztésben részt vállaló 
pedagógusok kipróbálták őket, és a munkájuk során feljegyezték az észrevételeiket. 
A rendszeres szakmai megbeszéléseken összegezték a tapasztalatokat, amelyek 
alapján született meg a feladatsorok hazai, adaptált változata. Az így létrejött, má-
ig országszerte használt és közkedvelt munkafüzetek teljes mértékben gyermek-
központúak, figyelembe veszik az életkori sajátosságokat, felmérik a gyermek 
aktuális képességbeli szintjét és lehetővé teszik annak egyénre szabott fejlesztését. 
Mindemellett a tanító olyan korszerű technikákat is alkalmazhat, mint a kooperatív 
tanulás és főképp a differenciálás.

A programon belüli fejlesztés második szakasza a teljesen új, a szlovák nyelv 
részprogramjának megalkotása volt. Itt már egyedi taneszközök létrehozása volt a 
cél, amely során a szerzők az eredeti modell és filozófia elemeire építve tervezték és 
kivitelezték a szlovák helyesírás megalapozását és annak megerősítését segítő fel-
adatokat.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a CED-program taneszközei a pedagógusok és 
gyerekek körében egyaránt közkedveltek és hatékonyak. A gyerekek munkája pon-
tosabb, teljesítményük jobb. Rendszerre, pontosságra és figyelemre nevel. Mivel a 
munkafüzetek anyaga nem tankönyvfüggő, egyaránt használható a tankönyvjegy-
zéken megtalálható valamennyi tankönyvhöz.

Köszönet az SzMPSz-nek azért, hogy az ő eszmei és anyagi támogatásával sikerült 
mindezt létrehozni. Köszönet jár azoknak a pedagógusoknak is, akik munkájukkal 
hozzájárultak ahhoz, hogy a program hazai fejlesztéssel büszkélkedhessen és nép-
szerűvé váljon.

Kováč Sylvia, a CED-program egykori koordinátora
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Együttműködésre „ítélt” tanulás

Az általános iskola alsó, de felső tagozatán is egyre nagyobb sikerrel alkalmazzák 
a kooperatív tanulás módszereit, technikáit. Ez a módszer lassan meghonosodik 
a mi iskolarendszerünkben is, mert olyan filozófiát követ és olyan technikákat kínál, 
melyek a 21. század embere számára egyre nélkülözhetetlenebb.

A kooperatív tanulással először 2001-ben találkoztam, amikor az SzMPSz le-
hetőséget biztosított nekem, hogy részt vegyek az alapképzésen Budapesten. Ez 
a dolog még nagyon új volt számomra, s azt sem tudtam, hogy mi fán terem ez 
a módszer. Az együttműködés fogalma nem volt ismeretlen, sem a csoportokban 
való foglalkozások, de ebben a formában még nem találkoztam vele azelőtt. Az alap-
képzés után következett az ismeretek itthoni kipróbálása a tanítási órákon, s ehhez 
nagy segítséget nyújtott Spencer Kagan Kooperatív tanulás című kézikönyve. 2002-
ben az SzMPSz és a budapesti Független Pedagógiai Intézet jóvoltából újabb 
90 órás képzésen vehettem részt, mely egyben a trénerek képzésére is szolgált. 
A gyakorlatot  Budapesten a Gyermekek Házában abszolválhattuk. Ismereteinket ha-
zahozva, kipróbálva elkezdhettük népszerűsíteni ezt a módszert.

Az első próbálkozásaink  Rimaszombatban a Nyári Egyetemen voltak, később 
sor került a tantestületi képzésekre is, ahol lelkesedéssel adtuk át ismereteinket. 
Trénertársaimmal – Ádám Zitával és Págyor Henriettával – igyekeztünk „beolta-
ni“ az amúgy is „megfertőzött“ kollégákat. Bemutatóórákat szerveztünk iskolánk-
ban, a Szombathy Viktor Alapiskolában Feleden, majd Dernőn is. Készítettünk 
videófelvételt a tanítók óráiról, s ezeket megtekinthették a képzésen résztvevő 
kollégák is. Támogattak a kollégák s mindenekelőtt iskolánk igazgatónője, Ziman 
Ágota. Hittünk, lelkesedtünk, tanultunk, próbálgattuk, beszélgettünk a módszer 
megvalósítási lehetőségeiről, majd a kezdeti eufória lassan-lassan kezdett alább-
hagyni. Pedig meggyőződésem, hogy ez a módszer nagyon hatékony, s tanulók 
többsége nagyon szeretet ebben a formában dolgozni.

Ádám Zita kidolgozta ezen képzés akkreditációs anyagát, és a CPI lobogója alatt 
akkreditálva is lett a képzés. Ebben az időszakban a projektoktatás mellett a legkere-
settebb képzések közé tartozott. A vizsgamunkák még arra várnak, hogy rendszerez-
zük őket, és egy weboldalon elérhetővé tegyük mindenki számára.

Fodor Attila, a CPI igazgatója Szlovákia legkisebb tantestületébe is el tudta 
juttatni a képzést, amennyiben igény volt rá. Mára már szinte valamennyi iskolánkban 
megvalósulhat a kooperatív oktatás, ha akarjuk.

Bódi Katalin
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Differenciálás – fejlesztések

Az SzMPSz alakuló gyűlésén 1990 januárjában nyitrai diákként vettem részt. 
Társaimmal együtt segítettük a rendezvény szervezését, lebonyolítását.

Büszkeséggel töltött el, mikor a résztvevők között számos régi tanáromat meglát-
tam. Ez inspirációt adott arra, hogy én is kivegyem részem a szövetség munkájából.

Fiatal, szinte kezdő pedagógusként választottak meg a búcsi alapszervezet el-
nökévé, és így váltam tagjává a Komáromi Területi Választmánynak. Akkor egy olyan 
tevékeny közegbe csöppentem bele, amelyet nagyon jó együttműködés, baráti lég-
kör jellemzett. Az idősebbek szívesen osztották meg a tapasztalataikat a fiatalokkal 
és vonták be őket a munkába. Könnyű volt a kreativitást és az elhivatottságot bizo-
nyítani.

Valószínűleg ezért kaphattam lehetőséget 1998-ban az SzMPSz eddigi egyik leg-
ismertebb programjának koordinálására. Kolléganőmmel, Kováč Sylviával részt ve-
hettünk egy egyhetes továbbképzésen, amelyen a CED holland differenciálási modell 
multiplikátoraivá válhattunk. A következő évtől sikeresen bevezettük a Felvidéken is 
a programot. Először a magyarországi szakemberek tartottak előadásokat, majd az 
általunk kialakított csapat is – amelyet előbb Ádám Zita, majd Fodor Attila koordinált 
– bátran helytállt számos képzésen, és így országszerte egyre több alsó tagozatos 
tanító sajátíthatta el a differenciált oktatás modelljét és segédeszközeit.

A munkafüzetek, amelyek Magyarországról kerültek hozzánk, hosszú, alapos 
munkával adaptálásra kerültek a mi tanmenetünkkel összhangban. A magyar és a 
szlovák helyesírás elsajátítását segítő munkafüzetek ma is aktuálisak, sok iskolában 
használatosak. Sajnos, a matematikai segédanyag a szlovák oktatási tanmenetnek 
már nem felel meg, sokkal igényesebb, mint az itteni alsó tagozatosokkal szemben 
állított követelmények. Jó lenne, ha lehetőség nyílna az átdolgozására.

Pár évvel később, 2006-tól egy újabb fejlesztési csoportnak lehettem egyik ko-
ordinátora Tomolya Róbert mellett. Az egyre nagyobb teret hódító informatikai 
programok és segédeszközök kihasználásának érdekében a szövetség Pék László 
vezetésével egy európai uniós pályázat jóvoltából tananyagok digitalizálásába fo-
gott. Ehhez olyan pedagógusokat kerestünk, akik rendelkeztek némi informatikai 
alapismeretekkel és a tanítást újszerűen, különféle digitális eszközök használatával 
is végezték. Az ország minden szegletéből kerültek tanítók a csoportba, az oktatás 
minden szintjéről: az alsó tagozattól az egyetemig. Számos találkozó alkalmával cse-
réltük ki tapasztalatainkat, két alkalommal (Búcson és Füleken) informatikai, digitális 
képzésen is részt vettünk. Az elkészült tananyagokat dvd-lemezre gyűjtve egy kiad-
vánnyal együtt eljuttattuk a Felvidék valamennyi iskolájába.

A tananyagot megújító csoport tagjai közül többen más fejlesztésekbe is bekap-
csolódtak. Néhányunknak lehetősége nyílt egy segédtankönyv megszerkesztésére 
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és kiadására. A Komáromi járás címmel jelentettünk meg sok érdekes feladatból álló 
munkafüzetet, amely a pedagógusok segítségére volt abban, hogy megismertes-
sék és megszerettessék a kisdiákokkal szűkebb régiójukat. A munkafüzet kapcsán 
szeretném megemlíteni Nagy Lívia nevét, aki, sajnos, már csak odafentről figyelheti, 
hol tartanak most a feljebb felsorolt fejlesztések – mindháromnak a részese volt ő is. 
Szakmailag sokat köszönhetek neki is és mindazoknak, akik ebben a közös munkába 
részt vettek.

Remélhetőleg ezek a dolgok nem merülnek feledésbe, sőt, lesz olyan fiatal gene-
ráció, aki átveszi a stafétát, és tovább dolgoznak majd olyan elszántsággal, ahogy mi 
tettük az elmúlt 25 évben.

Győző Andrea

Elfújta a szél

A 2003/2004-es tanévben a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
(SzMPSz) által létrehozott Comenius Pedagógiai Intézet (CPI) külső munkatársaként 
tevékenykedtem. Ma már kicsit talán fellengzősnek hangzik, de tantárgyi szakértő-
ként próbáltam meg (a magam szerény eszközeivel) segítséget nyújtani a szlovákiai, 
ezenbelül a szlovákiai magyar történelemoktatásban felmerült nem kevés probléma 
orvoslásában.

A CPI igazgatója, Fodor Attila és főmunkatársa, Csík Zoltán akkoriban éppen ko-
moly hangsúlyt fektettek az SzMPSz által kiemelt fontosságúnak minősített tantár-
gyak oktatásával kapcsolatos nagyszabású konferenciák megszervezésére. A nem 
sokkal korábban lezajlott, a magyar nyelv és irodalom tanításával foglalkozó, jelentős 
visszhangot kiváltott tanácskozásuk sikerétől felbuzdulva Fodor Attila igazgató azt 
javasolta: szervezzünk hasonlót a történelem oktatásáról is.

Felvettük a kapcsolatot Simon Attilával, a Történelemtanárok Társulása (mely 
szervezetnek magam is tagja voltam/vagyok) elnökével, aki a Tóth Károly vezette, 
somorjai székhelyű Fórum Intézet támogatásával nem sokkal korábban részletes fel-
mérést készített a szlovákiai magyar alap- és középiskolákban folyó történelemok-
tatásról. Tóth Károly jelezte: a Fórum Intézet somorjai székházában biztosít helyszínt 
a történelemtanárok szakmai tanácskozásához. Csupán a programban és egyéb 
részletekben kell megegyezni. Egy esős május eleji napon, rettenetes útviszonyok 
között autózunk el Somorjára az utolsó egyeztetésre. A szakmai fórum időpont-
ját június 10–11-ére tűztük ki. Abban nem volt vita, hogy a konferencia központi 
témája Simon Attila Helyzet van című tanulmányának bemutatása lesz. Amihez 
viszont több korreferátum kiosztásában is megegyeztünk. Az egyiket én kaptam. Az 
alapiskolákban folyó történelemoktatás problémáit kellett boncolgatnom.
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Azok közé az emberek közé tartozom, akik állandóan időzavarral küszködnek. 
(Hogy mást ne mondjak, ezt a szöveget is éjfél előtt öt perccel írom.) Talán nem vélet-
len, hogy az egyik kedvenc zeneszámom Pink Floyd Time (Idő) című felvétele. Ebből 
kifolyólag a korreferátumom szövegét a konferencia előtti napon írtam meg. Ám 
mielőtt a szöveget kinyomtathattam volna, falunkra estefelé hatalmas vihar zúdult, 
orkánerejű széllel tetézve. A vihar megrongálta a villanyvezetékeket, Bátorkeszi áram 
nélkül maradt. Amikor másnap útnak indultam, még mindig nem volt villanyáram. 
Így néhány vázlatponton kívül nem maradt más segítségem. Somorja felé egész úton 
azon morfondíroztam: „Te jó ég! Ott lesz az a sok kiváló kolléga a Kárpát-medence 
minden régiójából, most fogok előttük a megírt szöveg hiányában leégni.”

A kiselőadásomat azzal kezdtem: „Kedves kollégák, én készültem, csak a szöve-
gemet elfújta a szél. Ezért most kénytelen leszek rögtönözni.” A beszámoló végül jól 
sikerült, mint ahogy az egész konferencia is. Mi több, nem álltunk meg az elméletnél. 
Ugyanazon a nyáron, néhány héttel később, a dunaszerdahelyi nyári egyetemen a 
történelem szekcióban vendégül láthattuk Knausz Imre tanár úr kiváló csapatát, jó-
részt az akkoriban megjelent Az évszámokon innen és túl – Megújuló történelemtanítás 
című kötet szerzőit, akik bevezettek minket az újszerű történelemoktatás rejtelmeibe.

A 2004. év szakmai szempontból számomra a legkiemelkedőbbek közé tartozik.

Pelle István

SzMPSz 25 éves – Fejlesztések – 
a szlovák tankönyvíró munkacsoport

A tantervek átalakítására irányuló, ún. „Kurikulárna transformácia“ elnevezésű 
projekt elindítása idején, 2008-ban – ettől függetlenül – zajlottak az SzMPSz kezde-
ményezésére meghirdetett szakmai találkozók is, ahol a résztvevők a szlovák nyelv 
oktatásának problémáit próbálták megfogalmazni és megoldást keresni ezek javí-
tására.

Az egyik találkozón említette meg Dömény Andrea – aki külső munkatársként 
dolgozott az ÁPI-ben és a Certifikált Mérések Nemzeti Intézete (NÚCEM) projektjei-
ben –, hogy felkérték egy elektronikus tankönyv megírására a nyolcéves gimnáziu-
mok 1. évfolyama számára. Pék László biztatására ekkor szerveződött az az öttagú 
csoport, amely hamarosan el is kezdte a közös munkát.

Sajnos, az új rendelet értelmében változás következett be a nyolcéves gimnáziu-
mok első évfolyamát illetően – már nem a 4. évfolyamból jelentkezhettek a tanulók, 
hanem az ötödik osztály elvégzése után. Ezért csak részben készült el az elektroni-
kus tankönyvük. Azonban akkor írták ki a pályázatokat az új tankönyvekre – és az 
öttagú csapat jelentkezett. 2009-től 2012-ig az 5., 6., 7. és 8. évfolyamok számára 
írtak tankönyveket és munkafüzeteket, továbbá két évfolyam számára konverzációs 
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tankönyv is készült. 2014-ben pedig az SzMPSz segítségével sikerült kiadniuk egy 
munkafüzetet és nyelvtani táblázatokat a 8–9. évfolyamok számára, amelyekből a ta-
nulók a tesztelésre is készülhetnek.

Eddig tehát összesen 11 kiadvánnyal segítették a magyar iskolák szlovák nyelvű 
oktatását, és készül a tananyagok digitalizált változata, valamint tervezik a nagymé-
retű nyelvtani falitáblák elkészítését is.

Aktívan részt vettek a „Kommunikációs kompetenciák fejlesztése a szlovák nyelv 
és irodalom órákon az alapiskolában” képzés, valamint az SzMPSz által benyújtott 
„Munka a szlovák nyelv tankönyvekkel az alapiskola felső tagozatán” képzések ok-
tatási anyagának összeállításában és a képzések oktatásában. A csoport rendszere-
sen szervezett szakmai módszertani napokat, kurzusokat vezettek az SzMPSz Nyári 
Egyetemein, és szívesen tettek eleget minden meghívásnak, amely a szlovák nyelv 
oktatásának hatékonyságát célozta meg.

A szlovák tankönyvíró csoport tagjai:
 – Dömény Andrea, a Hidaskürti Alapiskola tanára, később igazgatója, 

jelenleg az Állami Pedagógiai Intézet szakdolgozója a felső tagozatos és 
a középiskolás szlovák nyelv és szlovák irodalom tantárgy felelőse.

 – Papp Szilvia, a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapiskola tanára.

 – Szetyinszky Veronika, a vágsellyei Pázmány Péter Alapiskola tanára, volt 
igazgatója.

 – Varga Zsuzsanna, a Peredi Alapiskola tanára.

 – PaedDr. Alabán Mária PhD., a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 
adjunktusa. Mindannyian a kezdetektől fogva tagjai az SzMPSz-nek, és a 
Szövetség programjainak tevékeny részesei. Kiváló módszertani, nevelési, 
szakmai és tudományos eredményeikért 2015-ben SzMPSz-díjban 
részesültek.

Munkájuk, erőfeszítésük hiánypótlás, hiszen az SzK Oktatási Minisztériuma nem 
látja el rendszeresen iskoláinkat tankönyvekkel, munkafüzetekkel sem segédeszkö-
zökkel.

Szetyinszky Veronika
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Iskolavezetők országos egyesülete

Megalakult az iskolavezetők egyesülete

A szlovákiai oktatásügy egyik jellemző sajátossága, hogy az iskolaügyi miniszter 
székében hihetetlen gyorsasággal cserélődnek a politikai pártok jelöltjei, akiknek 
adott esetben sem megfelelő szakmai felkészültségük, sem elegendő idejük nincs 
arra, hogy kidolgozzák, legiszlatív formába öntsék és elfogadtassák az oktatásügy 
fejlesztésének hosszú távú tervét. Így volt ez 2005-ben, vagyis 16 évvel a rendszer-
váltás után is, amelynek az volt a negatív következménye, hogy a megváltozott társa-
dalmi viszonyok ellenére még mindig életben volt az előző rendszerben elfogadott 
iskolatörvény – igaz, talán már a legbeavatottabbak sem voltak képesek nyomon 
követni a számtalan módosítást, kiegészítést, változtatást… Az egyre kaotikusabb 
helyzetre ironikusan azt is mondhattuk, hogy volt ugyan hatályos iskolatörvény, 
de az érintettek már nemigen tudták, mi az, ami még hatályos ebben a törvény-
ben… És a megoldásra váró problémák halmaza csak növekedett. Nagyon jól tudtuk 
azonban, hogy a helyzet megoldásának mikéntje várhatóan a politikai erőviszonyok 
alakulásának függvénye marad az elkövetkező időszakban is, ezért a magyar nem-
zetiségi iskolák ügye iránt elkötelezett pedagógusok számára nem lehetett mind-
egy, hogy az oktatásügy jövőjét szabályozó új jogi normák milyen kompetenciákat 
biztosítanak a nemzetiségi iskolák vezető képviselői számára, milyen tartalommal 
szándékozzák szabályozni nemzetiségünk jövőjét. Meggyőződéssel vallottuk és kö-
telességünknek éreztük közösen megfogalmazni, összehangolni, megjeleníteni és 
érvényesíteni a szlovákiai magyar iskolák érdekeit. Nagyon őszintén hittünk abban, 
hogy összefogással el is érhetjük iskoláink érdekeinek érvényesítését a döntéseket 
előkészítő és a döntéshozó szervek megfelelő szintjein. Ezen elképzelésünk valóra 
váltásának első lépéseként 2005. szeptember 2-án a szlovákiai magyar iskolák or-
szágos tanévnyitó ünnepségének előestéjén 42 alapító tag döntött az Iskolavezetők 
Országos Társulásának létrehozásáról, amely a szlovákiai magyar iskolák vezetőit, az 
iskolafenntartók és a tanügyi hivatalok oktatásügyi szakembereit, valamint az egyéb 
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oktatásügyi intézmények szakembereit hivatott tömöríteni. Ezen a tanácskozáson 
megvitattuk a Társulás legfőbb céljait, feladatait, szervezeti felépítését és működési 
rendjét, és 11 tagú előkészítő bizottságot bíztunk meg a Társulás alapszabályának, 
munkatervének kidolgozásával, valamint a hivatalos alakuló közgyűlés megszer-
vezésével. Úgy hiszem, hogy az előkészítő bizottság tagjai valóban megérdemlik, 
hogy az olvasó ismerje őket, hiszen szakértelmükkel, lelkiismeretes munkájukkal, 
aktivitásukkal, elkötelezettségükkel nagy mértékben segítették Társulásunk és ezál-
tal szövetségünk munkáját is. E bizottság tagjai voltak: Bolla Károly, a füleki Mocsáry 
Lajos Alapiskola igazgatója, Csintalan Zsuzsanna, a komáromi Eötvös Utcai Alapiskola 
igazgatója, Fibi Sándor, a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapiskola igazgatója, 
Hecht Anna, a Nagyszombati Kerületi Tanügyi Hivatal elöljárója, Kis Berta László,a 
nagykaposi Erdélyi J. Alapiskola igazgatója, Kocskovics Gabriella, az Ógyallai Társult 
Községek Tanügyi Hivatalának elöljárója, Pulen Lajos, a Kassai Magyar Tannyelvű 
Ipariskola és Kereskedelmi Akadémia igazgatója, Sebők Valéria, a rimaszombati 
Tompa Mihály Református Gimnázium igazgatója, Szögedi Anna, a Besztercebányai 
Kerületi Tanügyi Hivatal elöljárója, Varga Judit, a Karvai Mezőgazdasági és Kertészeti 
Szakmunkásképző Intézet igazgatója és Zirig Ferenc, a dunaszerdahelyi Vámbéry 
Ármin Gimnázium igazgatója. (Megj.: A bizottság tagok 2005-ben betöltött mun-
kahelyi beosztását tüntettük fel.) Munkájuk eredményeként 2005. december 2-án 
Komáromban a Tiszti Pavilon dísztermében 97 kolléga aktív részvételével tartottuk 
meg Társulásunk alakuló közgyűlését, ahol megvitattuk és elfogadtuk az előkészí-
tő bizottság által kidolgozott és előterjesztett alapszabályt és munkatervet, egy-
hangúlag meghatároztuk, hogy a Társulás az SzMPSz szakmai és érdekképviseleti 
szerveként kíván dolgozni, hatékonyan beleszólni az oktatáspolitikai állásfoglalások 
kikristályosításába, az új jogi normák szükséges kimunkálásába és intézményeink 
közötti együttműködés kialakításába. A közgyűlés titkos szavazással megválasztotta 
a Társulás vezetőségét, a vezetőség pedig az első ülésén nyílt szavazással megvá-
lasztotta a tisztségviselőket: Fibi Sándort elnökké, Hecht Annát alelnökké, Csintalan 
Zsuzsannát titkárrá és Varga Juditot pénztárossá nevezte ki. Munkánk során szinte 
folyamatosan nagyon sok értékes segítséget, meglátást, véleményt kaptunk kollé-
gáinktól, amelyet igyekeztünk lehetőleg következetesen és egyértelműen képvisel-
ni a döntéseket előkészítő szervekkel, adott esetben az éppen aktuális miniszterrel 
folytatott tárgyalásainkon, de szembesültünk azzal a ténnyel is, hogy bizonyos ese-
tekben a sajátos érdekek fontosabbnak bizonyultak Társulásunk elképzeléseinél. 
Fokozatosan tudatosítottuk, hogy mindenekelőtt regionális szinten rendkívül sikeres 
az intézményvezetők szakmai továbbképzése, és ugyancsak hatásos a kistérségi kö-
zös gondolkodás és együttműködés. Ennek a munkának a szervezéséért köszönet jár 
minden érintett kollégának.

Fibi Sándor
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Az Iskolavezetők Országos Társulása

Az SzMPSz szakmai társulásaként létrehozott Iskolavezetők Országos Társulása 
2011. október 27-én Komáromban tisztújító közgyűlést tartott, mivel a társulás ad-
digi elnöke, Fibi Sándor leköszönt posztjáról. Ekkor választott meg a közgyűlés az 
IOT elnökévé, és megválasztotta azt a tíztagú operatív bizottságot, melyben minden 
iskolatípus, ill. valamennyi régió képviselteti magát. Az IOT vezetőségi tagjai: Laboda 
Róbert, Bukovszky János alelnökök, Marsall János, Hack László, Madarász Róbert, 
Krippel Éva, Gaál Gertrúd, Csúsz Péter, Mohňansky Csilla. A társulás tevékenységének 
alappillére az SzMPSz alapszabályának IX. cikkelye, mely a szakmai társulások tevé-
kenységét szabályozza.

Az elmúlt időszak tevékenységét mindazok az oktatásügyi problémák és téma-
körök határozták meg, melyeknek véleményezésében és szakmai állásfoglalások ki-
dolgozásában az iskolavezetők szoros együttműködésére volt szükség. Az innovált 
állami pedagógiai program és a kerettantervek véleményezése az oktatás minden 
szintjén, a kötelező felvételi vizsgák a középiskolákban és gimnáziumokban, a szlo-
vák nyelv oktatása a magyar tannyelvű iskolákban az idegen nyelvek módszertana 
alapján, a 9. évfolyam országos tesztelése körüli problémák, a nyolcosztályos gimná-
ziumok helyzete, a kreditrendszer átértékelése, az állandó tankönyvhiány, kisiskolá-
ink helyzete, az oktatási törvény módosításának negatív következményei iskoláinkra, 
beszabályozott diáklétszámok, az iskolatanácsok jogköreinek csorbítása – ezen té-
makörök feladatait és problémáit állandó kapcsolattartással (főleg e-mail és telefon), 
kisebb szakmai csoportokban igyekeztünk egyeztetni, véleményezni és az álláspon-
tokat megfogalmazni. Állandó feladataink közé sorolhatjuk a kisebbségi oktatásügyi 
fejlesztés koncepciójának megfogalmazását, az elképzelések folyamatos alakítását az 
egyes iskolatípusok szerint, az iskolák kistérségi együttműködésének segítését, koor-
dinálását. Szoros az együttműködés a NÚCEM-mel, az Állami Pedagógiai Intézettel, 
kollégáink bekapcsolódtak ezen intézmények projektjeibe, segítik az ott dolgozó, oly 
csekély létszámú magyar szakemberek munkáját. Az ország nyugati régióiban több 
iskolavezető rendszeresen részt vesz az SzMPSz által szervezett intézményvezetők 
szakmai találkozóján, ahol a vélemények kimunkálása, a szorosabb együttműködés, 
a szakmai tapasztalatcsere a cél. Két alkalommal szerveztünk egynapos szakmai kon-
ferenciát Komáromban, sajnos, a gimnáziumok és a szakközépiskolák intézmény-
vezetői nagyon kis létszámban mutattak érdeklődést a közös munkálkodás iránt. 
Mindazonáltal azonban meg kell erősítenünk a szakmai építést, az egymástól való 
tanulást, a tapasztalatcserét, hiszen csakis erős hittel, odaadással és összefogással te-
hetünk iskoláink sikerességéért, megmaradásáért.

Morvay Katalin, az IOT elnöke
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Tehetségek szolgálatában

Tehetségek szolgálatában

Az SzMPSz egyik fontos küldetése a szlovákiai magyar iskolák tehetségeinek felis-
merése, elismerése, gondozása és érvényesülési lehetőségeinek támogatása. Ennek 
érdekében a kezdetek óta mára már nemzetközileg is elismert tanulmányi versenye-
ket, tehetséggondozó képzéseket szervez különböző természettudományi, társada-
lomtudományi, művészeti témákban és a sport terén.

A pedagógusok továbbképzése terén az MK Oktatási Minisztériumának támo-
gatásával 2007-ben Debrecenben Pék László kezdeményezésére megvalósult a 
tehetségpontok vezetőinek 30 órás alapképzése. Az SzMPSz által rendezett nyári 
egyetemek és szakmai napok programjában a tehetséggondozás témája több al-
kalommal szerepelt. 2008-ban Rozsnyón országos konferencia valósult meg a tehet-
séggondozás témában.

A Felvidéki Tehetségsegítő Tanács 2011-ben alakult Pék László vezetésével a 
MATEHETSZ (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) indítványára, és koor-
dinálja a felvidéki tehetségpontokat. Jelenleg 21 tehetségpont és tehetségműhely 
működik a Felvidéken:

Akkreditált kiváló tehetségpontok:
 – Dunaszerdahelyi Magán Szabadidőközpont

 – II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, Gúta

 – Katona Mihály Alapiskola, Búcs

 – Kodály Zoltán Alapiskola, Dunaszerdahely

 – Magyar Tannyelvű Szakképző Magán Középiskola, Gúta

 – Pro Scholis Gömör és Nógrád Kistérségi Közoktatás-fejlesztéséért, 
Rimaszombat

 – Szenczi Molnár Albert Alapiskola, Szenc
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 – Szlovákiai Magyar Protestáns Oktatási és Közművelődési Egyesület, 
Komárom

 – Talentum Programozóműhely, Kassa

 – Talentum Tehetségpont, Fülek

Regisztrált tehetségpontok:
 – Alapiskola, Lakszakállas

 – Az SZMPSZ Tőketerebesi TV tehetségpontja

 – Corvin Mátyás Alapiskola, Alistál

 – Fecsó Pál Polgári Társulás Tehetségpont, Torna

 – Gimnázium, Párkány

 – Móra Ferenc Alapiskola, Nemesócsa

 – SzMPSz Regionális Pedagógiai Központ, Galánta

 – Tarczy Lajos Alapiskola, Hetény

 – TéKA Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása

 – Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat

 – Zobor Tehetségpont, Nyitra

A szlovákiai magyar iskolák tehetségeinek bemutatkozását és az FTT sikeres 
programjainak megismertetését szolgálta a 2013-ban megjelent Talentum kiadvány.

Rendszeresen kerülnek megrendezésre olyan rangos országos események, mint 
a TUDOK, a felvidéki kutató diákok regionális versenye, a Kincskeresők helyi értékek 
feldolgozását ösztönző verseny, a Sajó Károly környezeti értékek védelmére irányu-
ló verseny Gútán, a szlovákiai magyar iskolák Diákolimpiája, az Infoprog informatika 
verseny Füleken, a Kaszás Attila Versmondó Fesztivál Komáromban, a Csillagoknak 
teremtője népdalverseny Felsőszeliben, a Médiasztár diákújságíró verseny Gútán, 
a Pro Scholis által szervezett regionális értékek bemutatását szolgáló projektnapok 
Gömörben.

Több tehetségpont szervez regionális táborokat, ilyen a Búcsi Katona Mihály 
Alapiskola Madárles tábora, a Dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Alapiskola és Magán 
Szabadidőközpont tehetséggondozó rajz- és fotótábora, a tornai Fecsó Pál Polgári 
Társulás képzőművészeti tábora, a kassai Talentum Programozóműhely robotikai 
tábora, a Harmos Károly Képzőművészeti Alkotótábor és a Jókai Mór Vers- és 
Prózamondó Tábor Komáromban.

2013-ban az FTT Tudománynapokat, a természettudományokat népszerűsítő 
programokat szervezett felső tagozatos alap- és középiskolás diákok részére 5 felvidé-
ki magyar iskolában, Királyhelmecen, Füleken, Ipolyságon, Galántán és Komáromban. 
2014-ben a legeredményesebb diákok és felkészítő tanáraik Hazajárók nyomában 
címmel honismereti túrán vehettek részt a Magas-Tátrában és a Szepességben.



101

Idén, 2015-ben Patfürdőn az I. Felvidéki Tehetségfesztiválon a tehetségpontok 
diákjai mutatkozhattak be prózai, zenés és táncos színpadi előadásokkal, majd a 
természettudományokkal foglalkozó tehetségműhelyek számoltak be eredményes 
munkájukról és sikereikről. A fesztivál színvonala annak eredménye, hogy a felvidéki 
iskolákban hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra, a produkciók sokszínűsége 
bizonyítja, hogy pedagógusaink mindenkiben igyekeznek megtalálni a különlege-
set, a tehetséget.

A tehetségekkel foglalkozók azt tartják, hogy minden gyermek tehetséges va-
lamiben. A kiváló adottságok kibontakozásához bátorításra, odafigyelésre, lehető-
ségekre van szükség, amelyek elhivatott tanárok, odaadó mentorok és áldozatokat 
vállaló szülők nélkül nehezen valósulhatnának meg.

Az SzMPSz és az FTT a magyarországi támogatások segítségével és a szlovákiai 
magyar pedagógusok lelkes közreműködésével igyekszik segíteni az iskolák tehet-
séggondozó munkáját a tehetségek szolgálatában.

Hanesz Angelika
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Óvodapedagógusok társasága – 
kicsi gyermek – nagy munka

Feladatok, melyek megtaláltak

A sors nagy ajándékának tartom, hogy a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetségének megalakulásánál segédkezhettem. Annak idején mint óvodai tanfelü-
gyelő, kicsit később a Komáromi járás módszertani központja óvodai szaktanácsadó-
jaként dolgoztam. Innen jól láttam az óvodák és az óvónők gondjait. Szükségesnek 
láttam az óvónők szakmai továbbképzését és az anyanyelvükön történő fejlesztő-
módszerek elsajátítását.

Huszonöt év távlatából még élénken emlékszem a nyitrai alakuló konferenciá-
ra, 1990. január 13-ra, amikor óriási lelkesedéssel indultunk neki a munkának. 1991-
ben megalakítottuk az Óvodapedagógiai Társaságot. Ennek legjelentősebb feladata 
a nyári egyetemek óvodai programjának kidolgozása lett. Fő célunk, hogy gyerme-
keinket művelt óvónők neveljék korszerű óvodákban, korszerű pedagógiai módsze-
rek alkalmazásával. Eredeti elképzelésünknek, hogy az óvónők felsőfokú képzésben 
részesüljenek, is sikere lett. Javaslatainkat az akkori elnök, dr. Pukkai László támogat-
ta és az SzMPSz II. Közgyűlésén e is fogadtatta, valamint konkrét lépéseket tett az 
óvónők és az alsó tagozatos tanítók főiskolai képzésére. Ezen a közgyűlésen kap-
tam én a megbízatást a győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola komáromi 
konzultációs központjának szervezési feladataira.

Ebben az időben nagyon sok szép és sikeres rendezvényünk volt, kiváló előadó-
kat hívtunk meg. A főiskola 90 hallgatóval kezdte meg munkáját. Az SzMPSz készen 
megszervezve adta át a Komáromi Városi Egyetemnek az intézményt. Ez a képzés 15 
évig élt és állíthatjuk, hogy ez volt az elődje a Selye János Egyetemnek.

A szép emlékek mellett nagy megpróbáltatásban is volt részem. 1992-ben fenye-
gető leveleket kaptam, amit ez idáig senkinek nem mutattam meg. A megfélemlítés 
nem sikerült. Még 15 évig tanítottam az óvóképzőben. Ilyen is volt, de a szép szakmai 
élményből több jutott. Ezért megérte.

Svec Ilona
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Köszönet az értékes évekért...

„A múltban az a szép, hogy itt hever az asztalon: naplók, fényképek őrzik, s 
egy harang alakú gyertyavédő búra, meg néhány történelemkönyv mesél róla. 
Itt lehet hagyni, vissza lehet jönni hozzá bármikor, hiszen megvár – méghozzá 
változatlanul. Az ember bármikor visszalapozhat, s újra megnézheti, hogyan is 
kezdődött a történet.“ (Ahdaf Soueif)

Óvodapedagógusként hogy is kezdhetném visszaemlékezésem? Bizonyosan így:

Egyszer volt, hol nem volt, komáromi székhellyel volt egy nagy csapat, melynek 
nem sokkal a megalakulása után én is a tagjává válhattam. Belátom, akkor még nem 
foglalkoztam mélyebben a szövetség küldetésével, de éreztem, s most is érzem:  jó ide 
tartozni! A nagy csapaton belül Deákiban a II. Nyári Egyetemen találkoztam társaim-
mal, akik szívük melegével, fáradhatatlan törődésükkel Szlovákia magyarlakta telepü-
lésein az óvodásokat vették körül. Elhivatott pedagógusok közé kerültem, s szakmai 
síkon megtaláltam azt az utat, amelyen még jelenleg is vándorlok. Büszkeséggel 
gondolok vissza arra az időszakra, amikor részese lehettem Komáromban annak a 
kellemes, buzgósággal, reményekkel teli beszélgetésnek, amikor az óvodapedagó-
gusok szakmai társulásának megalapításáról esett szó. Aránylag zöldfülűként figyel-
tem tapasztalt kolléganőim szavait, s képzeletemben már pörgött is a film, hogy mi 
módon vehetek részt ebben a munkában. Szólni még nem volt merszem, de tud-
tam, hogy szakmai életemet meghatározó pillanatnak vagyok részese...éreztem…
tenni akartam…, és az évek folyamán tettem is érte. Emlékszem azokra a csodás 
táncos koreográfiákra a nyári egyetemek és a képzések folyamán, ahol önfeledten 
elevenítettek meg egy-egy mesehőst a játszani vágyó és tudó óvónénik. Az SzMPSz 
felfedezettjének vallom magam, amelynek oszlopos tagjai arra ösztönöztek, hogy 
továbbtanuljak, s szakmai tapasztalataim osszam meg másokkal is. Lehetőséget kap-
tam, éltem vele, s elindultam egy olyan úton, mely meghatározta szakmai életpályá-
mat. Boldog vagyok, hiszen olyan szakmát művelhetek, amely egyben a hobbim is. 
Felelősségteljesen jelenthetem ki, hogy a sok csillogó gyermekszempár, az óvodások 
mérhetetlen szeretete, az érdeklődő óvodapedagógia szakos diákok, s az elhivatott 
óvodapedagógusok szinte naponta visszaigazolják azt, hogy helyes útra léptem. 
Tudásvágyam és szakmám szeretete a mai napig arra ösztönöz, hogy tarsolyomba 
minél több tapasztalatot gyűjtsek és adjak át. Mindezt teszem immár több mint 
két évtizede. Köszönhetem ezt azoknak, akik elindítottak ezen az úton, s akik elért 
eredményeimért 2011 novemberében az Országos Óvodapedagógia Konferencián 
Galántán Vankó Terike-díjjal jutalmaztak. Igaz, ezt az elismerést én kaptam, de tisz-
telettel osztozom azokkal, akik a szlovákiai magyar ajkú óvodások mindennapjait 
szebbé, boldogabbá, élménytelibbé teszik. Öröm számomra, hogy munkámat hatá-
rainkon belül és immár határainkon túl is megbecsülik, hiszen több szakmai elisme-
résben volt részem. Mindezért köszönettel tartozom azoknak, akik bíztak bennem 
és támogattak akár a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségén belül, akár más 
vonalon!

Így volt, sorsszerű volt, igaz is volt. Aki nem hiszi, járjon utána!

Szabó Edit, óvodapedagógus
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Mennyi az annyi,  
avagy remélhetőleg több van előttünk, mint mögöttünk …

A „mennyi az annyi” kérdésre könnyű válaszolni, mert ebben a pillanatban az „any-
nyi” számomra – és talán sokak számára is – éppen 25 év. Az SzMPSz 25 éves, a losonci 
magyar óvoda 25 éves és személyes óvodai tapasztalataimat is 25 éve gyűjtögetem.

Úgy gondolom, hogy a cím második része, hogy sok van-e még előttünk (és 
most a magyar nyelvű óvodai nevelésre gondolok), attól is függ, hogy a mögöttünk 
lévő 25 év tapasztalatait, tanulságait miként hasznosítjuk.

Íme az elmúlt 25 év néhány, számomra fontos óvodapedagógiai tanulsága 
röviden összefoglalva:

 – A gyermekek mindig ugyanolyanok. A mai gyermekek ugyanúgy vágynak 
a szeretetre és megértésre, mint 25 évvel ezelőtt. Ha figyelünk rájuk, ők is 
figyelnek ránk. A mosolyra mosollyal válaszolnak, a türelmetlenségünkre 
daccal felelnek. A jó mintát ugyanúgy viszik tovább, mint a rosszat. A 
befektetett energia megtérül, de 25 évet kell várni, míg ez kiderül.

 – A szülők változnak. Ezt a változást nem minősíteném jónak vagy rossznak, de 
ahogy a társadalom változik, úgy a szülők, a család változása is szükségszerű. 
Ami változatlan, hogy a szülők szeretik a gyermekeiket, még akkor is, ha a 
pedagógus számára ez nem mindig tűnik olyan egyértelműnek.

 – A szlovákiai óvodapedagógiai módszertan az elmúlt évek alatt elég 
kaotikusan alakult, de aki a gyermekekre figyelt, az ő életkori sajátosságaikra 
és nem az aktuális módszertani divatra, az jól végezte hivatását.

 – Jó alap a magyar nyelvű óvoda. Az elmúlt 25 év bebizonyította, hogy 
a magyar nyelvű oktatásban részesülő óvodás gyermekeink nagyon nagy 
százaléka rendkívül sikeres, akár a felsőfokú tanulmányaik tekintetében, akár 
későbbi tevékenységük szemszögéből értékelve. Nagyon sok a művészünk, 
van díjnyertes költőnk, konzervatóriumban tanuló énekesünk, nagyon sok 
a hegedűsünk és más zenészünk, van táncművészünk, képzőművészünk 
és sok egyéb művészeti ággal foglalkozó gyermekünk. Találunk a volt 
óvodásaink között nemzetközi szintű sportolókat is. Azt már meg sem 
tudnánk számolni, hány olyan egyetemistánk van, akik a legrangosabb 
egyetemeken folytatják tanulmányaikat, életüket akár itthon vagy 
Magyarországon. Vannak egyetemistáink Angliában, Spanyolországban, 
Indiában és más országokban is. Egy azonban közös bennük: mindannyian 
megállják a helyüket éppen ott, ahol vannak.

 – Nem mindig az lesz a sikeres és boldog felnőtt, akivel könnyű dolga van az 
óvodapedagógusnak. A 25 éves óvodai ünnepség nagy tanulsága.

 – Szükségünk van szakmai társulásokra, hogy amikor elfáradunk, segíthessünk 
egymásnak szakmailag és emberileg is, mert együtt talán könnyebb 
jelenünk és hosszabb lehet a jövőnk.

Gyetvai Judit
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Az óvodában „csak” játszanak!? – 
avagy hogyan lettem gazdagabb

„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. 
Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék. 
Arra, hogy e világban, otthonosan mozgó eleven eszű 
És érzékeny ember váljék belőle.“  
       Varga Domokos

Ezzel a mottóval, mely későbbi munkám filozófiájává vált, egy Rimaszombati 
Nyári Egyetemen találkoztam 2005-ben, mikor lehetőségem nyílt az akkor még ná-
lunk kevésbé ismert, Magyarországon azonban jól bevált óvodai nevelési programok 
(köztük a differenciált óvodai bánásmód – D. O. B. program, a Komplex prevenciós 
óvodai program, a Játék-mozgás-kommunikáció – J. M. K. óvodai program, a Mályva 
óvodai nevelési program) megismerésére, melyek a gyermek személyiségének 
komplex fejlesztését célozzák meg, valamint a játékba ágyazott tanulásra helyezik a 
gyermek képességeinek kibontakoztatását.

A képzés utat mutatott saját óvodánk arculatának kialakításához, és többünket 
elindított a változtatni akarás felé. Bennem is elindított egy változási folyamatot.

Ezt a változási folyamatot erősítette meg még abban az évben egy őszi tanul-
mányút, amikor „élőben” is találkozhattam az óvodai programokkal. Be kell vallanom, 
tetszett, amit láttam, merőben új, merőben más volt a hazai óvodai központi prog-
rammal összehasonlítva.

Azóta eltelt 10 év, nálunk is sok minden másként működik, filozófiai váltásra 
került sor. Amit akkor magammal vittem, kamatoztatom, fejlesztem máig is. A te-
vékenységeink sokkal játékosabbak, gyermekorientáltabbak, együtt játszunk, terve-
zünk a gyerekekkel, közben bevonjuk a szülőket is, akik egyre aktívabbak, szeretettel 
vesznek részt az óvoda mindennapjaiban.

Az utóbbi években óvodánkban gyakran alkalmazott módszer a projektmód-
szert, mely tapasztalataink alapján igen alkalmasnak bizonyult a különböző témák 
feldolgozásában. A gyerekek a projektmódszer alkalmazása folyamán nagyon aktí-
vak, örömmel jönnek az óvodába, és sokkal több új információt sajátítanak el, melyek 
nem felejtődnek el hamar, tartósak. És ez a cél: játszva okosodni olyan helyzetekben, 
amelyekben mindenki jól érzi magát.

A címben feltett kérdésre válaszolva: Igen, az óvodában „csak” játszanak, és az a jó, 
mert a kisgyermeket kor szerinti sajátosságainak megfelelően a játéka viszi előre, fej-
leszti tovább. Az óvodapedagógus feladata pedig, hogy ezt a játékot megtöltse tar-
talommal, érzelemmel, értékkel, viszont hogy mindennapi munkája hiteles legyen, 
magának is fejlődnie kell.
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A magam részéről az SzMPSz képzéseinek, nyári egyetemeinek köszönhetően ér-
tékekre leltem – sok új ismeretre, tapasztalatra tehettem szert, értékes embereket, 
helyzeteket ismerhettem meg. Kihasználva az adott lehetőségeket, tudtam és még – 
több mint 30 évi gyakorlat után is – tudok fejlődni. Tehát én így lettem gazdagabb.

Hajnovics Gabriella

Kicsi gyermek – nagy munka

Egyszer volt, hol nem volt…

25 éves fennállását ünnepli az SzMPSz, és vele együtt ünnepel az Országos 
Óvodapedagógiai Társaság is.

1992-ben, amikor elkezdtem pályafutásomat, még gyerekcipőben járt az 
Óvodapedagógiai Társaság, mégis nagyon sokat köszönhetek neki, mindenekelőtt 
akkori elnökének, Vankó Teréziának, akit mindenki csak úgy ismer: Terike. Fiatal pálya-
kezdőként egy „nagy családba“ csöppentem bele, ahol körülvettek szeretettel, oda-
figyeléssel és sok-sok szakmai jó tanáccsal. Szakmai fejlődésemet nagymértékben 
meghatározták az SzMPSz és az Óvodapedagógiai Társaság által szervezett tovább-
képzések, tanulmányi kirándulások, nyári egyetemek. Fontosak voltak ezek a rendez-
vények, szakmaiságán túl kollégákkal ismerkedtünk meg Felvidék minden pontjáról. 
Az Országos Óvodapedagógiai Konferencia, melynek hosszú évekig Deáki község 
adott otthont, megálmodója és létrehozója Vankó Terike. A novemberben megren-
dezésre kerülő konferenciákra mindig nagy örömmel készültünk, tartalmas prog-
ram és rég látott kolléganők, barátok vártak ott minket. Hirtelen és váratlanul kellett 
átvenni Terikétől a stafétabotot, akkor, amikor senki sem számított rá. Az Országos 
Óvodapedagógiai Konferencia hagyományként él tovább, évről évre megrendezzük, 
és ott, Terike nevét megőrizve, adjuk át a Vankó Terike-díjat, melyet 2008 decemberé-
ben a Selye János Egyetem losonci kihelyezett tagozatának volt hallgatói alapítottak 
Vankó Terike emlékére, aki tevékenységével, személyiségével mintaként szolgált és 
szolgál az óvodapedagógusoknak. A Vankó Terike-díj tartozékai: emléklap, pénzju-
talom és egy kerámiacsengő, amely Gyetvai Zsuzsanna óvónő keze munkája. A díj 
minden alkalommal méltó helyre került.

Gyorsan változó világban élünk. Változnak a pedagógussal szemben támasz-
tott követelmények, elvárások. Egy valami azonban nem változik, az SzMPSz és az 
Országos Óvodapedagógiai Társaság küldetése: összetartani a felvidéki pedagógu-
sokat és segíteni hivatásukat.

Berky Angelika
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Országos tanévnyitó ünnepség

Az SzMPSz Országos Választmánya 2000. évi, tavaszi ülésének határozata értel-
mében született meg, hogy  az évente megszervezett országos tanévnyitó ünnep-
séggel olyan hagyományt teremt, amellyel jelezni  kívánja a szlovákiai magyar iskolák 
anyanyelv-megtartó feladatának fontosságát.  Jelezni akarta, hogy a magyar iskola 
javakat és értékeket teremt, ami a közösség szellemi életben maradásának alapja. 
Maga a szervezés is közös és értékteremtő munka, hiszen az adott régió területi vá-
lasztmánya, a régió minden magyar óvodája, iskolája, családja érdekelt a tanévnyitó 
sikeres megvalósításában.

Az első tanévnyitó ünnepség Deákiban volt, a hely szelleme kötelezett ben-
nünket. A hagyomány szerint az ünnepség ökumenikus istentisztelettel kezdődik, 
amit egy közösségépítő „program” követ: az adott helyszín magyar óvodásai, leen-
dő elsősei mutatkoznak be, majd a pályakezdő pedagógusokat fogadja sorai közé a 
Szövetség. Meghívott előadók szólnak a pedagógusi hivatásról, hiteles tanárembe-
rek mondanak útravalót a fiatal tanárjelöltek számára, végül az ünnepség résztvevői 
közös üzenetet intéznek a szlovákiai magyar szülők, diákok, pedagógusok felé. 

Az országos tanévnyitó a magyar iskola  és a közösség értékeit és  hagyománya-
it formálja üzenetekké, hogy azok eligazítsanak  a jövő felé vezető úton, fároszként 
mutassák  az utat a vándornak.  

Az üzenetek megszólítják az iskolavezetőket,  pedagógusokat,  fonják össze mun-
kájuk során a változás, a minőség, az érték  és a haladás szálait, mércéjük a sikeres 
és magabiztos, európai értékű állampolgár legyen. Tervezzenek, művelődjenek, el-
sősorban önmaguktól követeljenek sokat, tevékenykedjenek a gyermekért, vezes-
senek, legyenek következetesek, nyújtsanak életmintát és értékeket az ifjúságnak,  
segítsenek okosan a növendékek szellemi és emberi növekedésében, győzzenek 
meg a jóról, a szépről és az igazról, éljenek is e bölcsességek szerint,  folytassanak 
párbeszédet a társadalmat alakítókkal a gyermek, a nemzeti közösség, a fenntartha-
tó, élhető élet és jövő érdekében.
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Csak alkotó hozzáállással, erővel, okossággal, bölcs belátással, teljes lelki, emberi 
és szakmai elhivatottsággal tudunk  változtatni az irányokon, akkor, ha él bennünk 
az alakítás vágya, hogy bátorságot és erőt nyújtsunk egymásnak a változtatni és vál-
tozni akaráshoz.

Az országos tanévnyitó ünnepségek története években és helyszínekben: 

2000 – Deáki

2001 – Rimaszombat

2002 – Komárom

2003 – Királyhelmec 

2004 – Dunaszerdahely

2005 – Fülek

2006 – Nagykapos 

2007 – Érsekújvár

2008 – Kassa

2009 – Ajnácskő 

2010 – Pozsony

2011 – Rozsnyó

2012 – Galánta

2013 – Tornalja

2014 – Buzita

2015 – Gúta
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Pedagógusfórum – 
megörökített történelem – emlékmorzsák

Lendvay Tibor, Hajtman Béla, Szanyi Mária

A Pedagógusfórum születéséről

Ma már kevesen tudják, hogy a Pedagógusfórum két lap fúziójából jött létre. 
Lapot említek, de klasszikus értelemben nem volt egyik sem igazi lap. A Fórum a 
szövetség központi irodája által kiadott Híreink tovább fejlesztett változata volt. Sem 
formájában, sem tartalmában nem kívánt valódi lapként megjelenni. Célként azt 
tűzte ki, hogy a fontosabb információkat eljuttassa a szövetségben tevékenykedő 
pedagógusokhoz. A másik kiadvány, a Pedagógus, a maga nemében egyedülálló 
kísérletnek számított elsősorban a Lévai és a Nagykürtösi járásban, de kuriózumként 
tarthatjuk számon az SzMPSz történetében is. Az Illyés Alapítvány támogatásával 
jelent meg 2000 és 2003 között. A Pedagógus külső megjelenése, képes illusztrációi, 
riportjai, beszámolói megközelítették egy regionális lap színvonalát, s nemcsak a két 
járás magyar pedagógusaihoz jutott el, hanem tapasztalataink szerint egy szélesebb 
olvasótábort is megszólított. Évente 4 alkalommal jelent meg, 12 oldalon, s a két 
járás oktatási intézményeinek mindennapjaival foglalkozott. Ha valaki ma fellapoz-
za a 16 megjelent számot, akkor hű képet fog kapni a régióban zajló legfontosabb 
eseményekről.

2003-ban a Pedagógus sikere arra ösztönözte a szövetség döntéshozóit, hogy 
a Fórumot átalakítsa, és egy olyan lapot próbáljon meg kiadni, amely színesebb, 
érdekesebb, olvasmányosabb, és amely információival eljut az iskolákba, de a szü-
lőkhöz és a szélesebb nyilvánossághoz is. Kézenfekvőnek tűnt, hogy a Pedagógus 
szerkesztőjét, tehát e sorok íróját kérik fel, próbálja meg három év szerkesztői ta-
pasztalatait felhasználva a változtatásokat végrehajtani. Így is történt. Mivel a 
Pedagógus az addigi formában már nem jelenhetett meg, az egyszerűség kedvéért 
a két kiadvány nevét összevontuk, így született meg a Pedagógusfórum. 2003-tól 
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2007 februárjáig szerkesztettem a lapot. Természetesen a napi munkám mellett 
és a szokásos nehézségekkel küszködve. Nagy volt a felelősség, kevés az írni akaró 
kolléga, a lapot viszont meg kellett tölteni aktuális információkkal. Azóta sok minden 
megváltozott. A lap színes lett, belül és kívül, az olvasók megismerhették, felkerült 
a világhálóra is. Több mint egy évtized után azt gondolom, fontos tett volt útjára 
indítani a Pedagógusfórumot, mérföldkő volt a szövetség életében, és erősen bízom 
benne, hogy sokáig fogja még szolgálni a szlovákiai magyar olvasókat.

Lendvay Tibor

Emlékmorzsák 
(Pedagógusfórum)

Lendvay Tibor után vehettem át a Pedagógusfórum szerkesztését a 2000-es évek 
végén. Ez volt az az időszak, amikor a Pázmány Péter Alapítvány kuratóriumának 
háza táján megváltoztak az erőviszonyok. A megváltozott tagság és a megválasz-
tott tagok összetételében ez azt eredményezte, hogy az országos szülői szövetség 
érdekeit erősítő és védelmező politikusok az iskolák érdekeivel szöges ellentétben 
álló álláspontot képviseltek. Vagyis a gyakorlatban ez azt jelentette, hogy nem az 
iskolák, hanem a szülők kapták/kapják meg az alapiskolai tanulókra és a középiskolai 
diákokra megszabott anyagi támogatást. Azért írok minderről, mert az SzMPSz OV 
határozata értelmében több vezetőségi tag, s rajtunk kívül számos iskolaigazgató is, 
a Pedagógusszövetség honlapján nemtetszését nyilvánította ki az önkényes döntés 
miatt. Újonnan kinevezett főszerkesztőként a lap vezércikkében írtam egy olyan be-
számolót az ügyről, mely a szülői szövetség csúcsvezetését, konkrétan Zsille Béla urat 
bántotta, aki válaszlépésként felbontotta velem a munkaviszonyi szerződést. Máig 
sem értem, mi késztethette a szóban forgó személyt erre a lépésre. Gyanítom, hogy 
cikkemnek az a része válthatott ki ellenérzést vagy negatív reakciót, melyben idézni 
merészeltem a szülői szövetség érdekeit védelmező személyt, miszerint az iskola-
látogatási körútjain arról számolt be, hogy a pénzügyi támogatásnak egy részét a 
pedagógusok saját részükre, konkrétan a testnevelés szakos tanárok az iskolák ál-
tal szervezett sítúrákon alkoholfogyasztásra használják fel. Akkori főszerkesztőként 
semmi mást nem tettem, csak leírtam azt, amit a körúton lévő pedagógusok hal-
lottak ezeken a találkozókon. Úgy tudom, ezzel a beszámolómmal a Pázmány Péter 
Alapítvány kuratóriumi ülésén is foglalkoztak. Hosszas huzavona után aztán elcsitul-
tak a háborgó hangok, lenyugodtak a kedélyek, mely annak is köszönhető, hogy a 
szülői szövetség érdekeit védő bizottságba beültetett személyek a pártkatonák se-
gítségével elérték céljukat. Ennek a kedvezőtlen döntésnek a hatását mind a mai 
napig megérzik az iskolák: kevesebb pénz vagy egyáltalán nem jut anyagi támogatás 
az ismeretterjesztő, tanulmányi kirándulásokra, az iskolafejlesztésre tervezett segéd-
eszközökre és egyéb kulturális rendezvényekre.
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Persze, jelen visszaemlékezésemben írhattam volna arról is, hogy az eleve színvo-
nalas lapunk külleme is megváltozott, hiszen a külső és belső borítója színessé vált, 
új rovatok indultak útjukra: Történelmi évforduló, Névadóink nyomában, Névadóink 
emlékezete, Szellemi örökségünk, Stafétabot, Lapszél, amelyre igazán büszke va-
gyok, az a Tollvonás rovat, amelybe jeles közéleti személyiségek, írók, költők írtak 
egy-egy pedagógiai témáról. Köszönet illeti mindazokat a pedagógusokat, akik a hí-
vó szóra szívesen osztották meg élményeiket, gondolataikat egy-egy konferenciáról, 
előadásról, kirándulásról, iskolai rendezvényről. Igaz, nem mindig voltam bizonyos 
abban, hogy rendszeresen olvassák a lapot, de az kimondottan jólesett, amikor az 
egyik rozsnyói pedagógustalálkozón a magyarországi szakelőadó szájából elhang-
zott, hogy „kiváló lap a Pedagógusfórum”. Tisztelet és köszönet illeti Szanyi Máriát, aki 
nem kizárólag olvasószerkesztőként, hanem ötletadóként, új rovatok létrehívójaként 
tette és teszi ma is egyre kiválóbbá és színvonalasabbá a Pedagógusszövetség lapját. 
Így legyen ez sokáig, maradjon meg az olvasók és pedagógusok igazi fórumának a 
Pedagógusfórum!

Hajtman Béla
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Nehéz, alkotó, embert próbáló 
feladatok voltak

Dolník Erzsébet, Varga Frigyes

Munka és küzdelem

Visszatekintve az SzMPSz megalakulása óta eltelt 25 évre, egyszerre vagyok büsz-
ke arra a munkára, amelyet közösen végeztünk gyermekeink, oktatási intézményeink, 
jövőnk érdekében, s ugyanakkor szomorú is, mert úgy tűnik, létfontosságú kérdések 
kapcsán ugyanúgy harcolnunk kell, mint a kilencvenes években.

Kezdettől fogva a magyar óvodák, iskolák védelme, fejlesztése, esetenként meg-
mentése volt a legfőbb feladatunk, hiszen a hatalom továbbra sem mondott le cél-
járól: a magyar oktatás megszüntetéséről, anyanyelvünk elsorvasztásáról, a magyar 
nemzeti közösség asszimilációjáról.

Nehéz utólag megmondani, mi volt a legnagyobb kihívás, a legfőbb tenni-
való. Csak felsorolni lehet néhányat, sorrendet felállítani lehetetlen, hiszen – ha 
bármelyiknél elbukunk – az egész magyar oktatásügyet sodorjuk végveszélybe.

Az első év önmagában is kulcsfontosságú, hiszen néhány hónap alatt az előkészí-
tő csoport megszervezte az alakuló konferenciát Nyitrán, amelyen megfogalmaztuk 
feladatainkat, céljainkat. Még most is magam előtt látom a lelkes, elszánt, tenni akaró 
küldötteket, akik úgy érezték, végre kezünkbe vehetjük iskoláink irányítását, gyerme-
keink sorsát.

Sajnos, mint tudjuk, egy-két év múlva elkezdődött a máig tartó küzdelem az ép-
pen regnáló hatalommal, a kétnyelvű, az ún. alternatív iskolák létrehozása, a kétnyel-
vű dokumentáció betiltása, a magyar iskolák igazgatóinak leváltása ellen. A szülőkkel 
együtt szervezni kellett a tiltakozó nagygyűléseket, aláírásgyűjtést, az országos mé-
retű néma felvonulást, a polgári engedetlenséget, amelynek keretében a magyar 
diákok többsége nem vett részt a tanításon. Nagy erőpróba volt a Komáromban 
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megszervezett nagygyűlés, melynek keretében több ezer ember tiltakozott a ma-
gyarellenes intézkedések ellen.

Természetesen voltak békésebb időszakok is, amikor a valódi szakmai munkára 
összpontosíthattunk, amikor olyan feladatokat oldhattunk meg, mint a pedagógu-
sok továbbképzése, a nyári egyetemek megszervezése, a szakmai társulások létreho-
zása, tehetséggondozás, diákversenyek megvalósítása.

Ha visszatérünk a jelenbe, láthatjuk, helyzetünk kísértetiesen hasonlít az SzMPSz 
megalakulását követő évekre. Most éppen a kisiskolák és a középiskolák vannak ve-
szélyben, az anyanyelv oktatására szánt órák számát akarják csökkenteni, nyirbálják 
az iskolatanácsok jogköreit…Ugye, ismerős?!

Telnek az évek – a kihívások, a feladatok maradnak.

Kívánom, álljunk helyt a következő években is, mert magyar iskolák nélkül nincs 
jövőnk!

Dolník Erzsébet

Nehéz, alkotó, embert próbáló feladatok voltak  
az SzMPSz-ben végzett tevékenység során  

1992 – 2004 között.

 1992-ben a Dunaszerdahelyi Járás Tanügyi Igazgatóságára kerültem, s a mód-
szertani osztály vezetője lettem. Pukkay László, az SzMPSz akkori vezetője keresett 
fel, hogy vállaljam ugyanezt a munkát a pedagógusszervezetben is. Egy választási 
időszakról volt szó. Több mint 10 évig voltam az elnökség tagja.

A legnehezebb munka talán az alapszervezetek megalakítása, kiépítése és mód-
szertani munkájuk segítése volt igazán.

Nem kevésbé volt igényes az a módszertani munka, amelyben az Állami 
Pedagógiai Intézet csak nagyon korlátozott módon tudott segíteni. Bernáth Erzsébet, 
az intézet magyar módszertanosa, sok hasznos, jó tanáccsal segítette munkánkat.

Pedagógiai programokat indítottunk: Zsolnai-módszer, Szorobán, Valdorf-iskola, 
Szkabele-Bóna program stb. Nagy segítségemre voltak: Dolník Erzsébet, Lendvai 
Tibor, Csicsai Alajos, Fodor Attila, Ádám Zita, Vankó Teréz.

Szakmai továbbképzéseket indítottunk több éven át: Deákin, Nagymegyeren, 
Dunaszerdahelyen.

Országos Öveges Fizikaversenyt szerveztünk Nagymegyeren.
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Módszertani publikációkat jelentettem meg a Szempesz-füzetekben, módszer-
tani cikkeket a Katedrában.

Megszerveztük a történelemtanárok társulását Dunaszerdahelyen.

Időközben a Beiratkozási programot készítettük elő, mivel a szlovák iskolákban a 
magyar tanulók aránya 25–30 % volt. Országos propagandába és realizálásba kezd-
tünk. Két alkalommal meglátogattunk számos délvidéki magyar iskolát egészen 
Királyhelmecig.

Fodor Attilával tankönyvek és módszertani szakirodalom beszerzését és ideszállí-
tását végeztük több alkalommal a magyarországi Pedagógiai Intézetből.

Fodor Attila kezdeményezésére a hazai magyar iskoláknak nyújtandó módszer-
tani segítség céljából elkezdődött a Pedagógiai Intézet megalakítása, melyben sokat 
segédkeztem.

Pedagógiai felolvasás programjában értékeltük a legjobb pályamunkákat.

Rendkívül nehéz tárgyalásokat folytattunk Fliegel úrral, az oktatási tárca megbí-
zottjával a magyar iskolák helyzetéről.

Nagyon jó kapcsolatokat építettünk ki az állami tanfelügyelő társasággal.

Az SzMPSz konferenciáján a beszélt nyelv használatával kapcsolatban Beňová 
asszony botrányos megnyilatkozását kellett kivédenünk.

Slavkovská miniszter asszony a magyar iskolák elleni tevékenységével szemben 
kellett sok esetben tiltakoznunk.

Hasznos, jó és szép emlékeim vannak Sidó Zoltánról, Ádám Zitáról, Fodor Attiláról, 
Lendvai Tiborról, Csicsai Alajosról, Máté Lászlóról, Leczó Marikáról, Szanyi Máriáról, 
Oláh Györgyről, Szetyinszky Veronikáról, Vankó Terézről, Hecht Annáról és még so-
rolhatnám.

Hogy nehezek, embert formálóak voltak-e a feladatok, nem tudom. Tettük a dol-
gunkat ingyen és bérmentve, mert lelkiismeretünk így diktálta. Ilyen kérdésekkel 
nem volt időnk foglalkozni. Egységes és tettre kész kollektíva voltunk Sidó Zoltánnal 
az élen. Egyet biztosan állíthatok: az elvégzett munka egyértelműen alkotó volt.

Jó volt együttműködni veletek, kedves pedagógustársaim és eszempés baráta-
im!

Mindnyájatokat tisztelettel üdvözöllek! Az utánunk munkálkodó eszempés ta-
goknak pedig legalább olyan sikeres munkát, kitartó cselekvést kívánok, mint ami-
lyen a mi időnkben folyt!

 Id. Varga Frigyes



115

Rólunk írták – 
megjelent sajtóbeszámolók

Emlékfoszlányok

Örömmel teszek eleget a felkérésnek és porolgatom le emlékeimet, hiszen a 
Pedagógusszövetséggel való kapcsolatom 1990-től lényeges részét képezte rádi-
ósmunkámnak. Az ún. bársonyos forradalom után Pedagógusnapló (majd Nevelők 
fóruma) címmel lehetőség nyílt pedagógusoknak szóló műsor készítésére, s ebben 
(később az élő műsorokban is) rendre helyet kaptak a Pedagógusszövetséggel kap-
csolatos tudósítások, riportok is.

Meghatározó élmény volt számomra a nyitrai főiskola dísztermében 1990 janu-
árjában – euforikus hangulatban – megtartott oktatásügyi fórum, amelyről Szabó 
Mária kolléganőmmel egyórás hangképes beszámolót készítettünk. Itt született 
döntés a magyar pedagógusszövetség megalakulásáról, és fontosnak tartottam 
folyamatosan hírt adni a kezdetben helyét kereső s az indulás nehézségeivel küz-
dő, majd az egyik legnagyobb és legjelentősebb szlovákiai magyar civil szervezetté 
váló szövetség tevékenységéről. Sikerült jó kapcsolatot kialakítani a mindenkori el-
nökökkel (Pukkai Lászlóval, Lovász Gabriellával, Sidó Zoltánnnal, Ádám Zitával, Pék 
Lászlóval) és még nagyon sokakkal, sőt a korrekt munkakapcsolaton túl máig tartó 
barátságok is születtek.

Nyári egyetemek, rozsnyói országos pedagógustalálkozók, közgyűlések, orszá-
gos tanévnyitók, a magyar iskolák megmaradásáért való küzdelem, kétnyelvű bi-
zonyítványok, petíciók, tiltakozások... Mindenütt jelen kellett lenni, mindenről be 
kellett számolni. Emlékezetes marad számomra a kassai közgyűlés, amelynek anya-
gát szombat éjszaka vágtuk az ottani stúdió technikusával, hogy vasárnap délelőtt 
adásba kerülhessen, és elsőként tájékoztassunk az eseményről (megelőzve hétfőn 
megjelenő napilapunkat). Merthogy akkor még nem volt internet…
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Felemelő érzés volt részesének lenni annak, amikor 1995-ben az első országos 
pedagógustalálkozón Rozsnyón Sidó Zoltán visszautasította a minisztériumi tiszt-
ségviselőnek arra vonatkozó felszólítását, hogy államnyelven folytatódjon a tanács-
kozás, vállalva a hatalom (utolérhetetlenül tudta nyilatkozataiban használni ezt a 
szót) részéről, sajnos, nem késő megtorlást.

Rozsnyón megszámlálhatatlan beszélgetést készítettem előadókkal, résztve-
vőkkel s – késő estébe nyúlóan – a szövetség által kitüntetett pedagógusokkal, 
nem sejtve, hogy 2010-ben majd engem is az a megtiszteltetés ér, hogy ott állha-
tok a színpadon a kitüntetettek között. Mindig hálás voltam beszélgetőtársaimnak, 
hogy vállalták a mikrofon előtti szereplést, ha felkerestem őket, vagy első szavamra 
Pozsonyba utaztak élő stúdióbeszélgetésekben részt venni. Vagy például, amikor a 
rozsnyói találkozókon vasárnap kora reggel a fáradtsággal küszködő Ádám Zitát és 
Fodor Attilát a kérdéseimmel ostromoltam, készséggel nyilatkoztak, pedig bizonyára 
legszívesebben elküldtek volna valahova.

Az országos találkozókon, nyári egyetemeken nemcsak a munkámat végeztem:  
a kitűnő előadásokból magam is sokat tanultam, és közben élveztem a szövetség 
vendégszeretetét. Felejthetetlen az az 1992-ben Petőfi nyomában megtett erdélyi 
körút, amelyen több kazettát sikerült interjúkkal megtölteni. Szívesen vállaltam, hogy 
a szövetség lapjában, a Pedagógusfórumban is bemutassam azokat a régi iskolákat, 
amelyekről összeállítás készült a negyedévente elhangzó Alma materek című mű-
sorban.

Fájdalmas pillanatok is voltak. Az óvodások és óvónők pártfogójának, a mindig 
az újat, a szépet, a jót kereső, a biztonságot sugárzó Vankó Terikének korai halálá-
val pótolhatatlan veszteség érte a szövetséget és az egész magyar oktatásügyünket, 
csakúgy, mint Sidó Zoltán halálával.

Megtiszteltetés volt számomra, hogy a szövetség tiszteletbeli tagnak választott, 
és sohasem lehetek eléggé hálás az értem való kiállásért, amelyet akkor tapasztal-
tam, amikor megszűnt a rádióbeli munkaviszonyom.

Köszönöm a sok élményt, tapasztalatot, tudást, amelyre a Pedagógusszövetség 
révén szert tehettem.

Gratulálok a jelenleg Jókai Tibor által vezetett, jubiláló szervezetnek, és kívánom, 
hogy az elkövetkező években is sikerrel teljesítse vállalt feladatait: szükség esetén 
álljon ki a magyar oktatás mellett, és segítse pedagógusaink szakmai fejlődését!

Tóth Erika
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 Q Pukkai László 
1990. III. 12. – 
1992. XII. 1. 
Galánta

 Q Hecht Anna 
(megbízott elnök) 
1998. XII. 11. – 
1999. V.  22.  
Dunaszerdahely

 Q Lovász Gabriella 
(megbízott elnök) 
1992. XII. 1. – 
1993. XI. 27. 
Komárom

 Q Ádám Zita 
1999. V. 22. – 
2002. V. 18. 
Rimaszombat

 Q Sidó Zoltán  
(In memoriam) 
 1993. XI. 27. – 
1998. XII. 11.  
Érsekújvár

 Q Pék László 
2002. V. 18. –  
2014. V. 10. 
Galánta

 Q Jókai Tibor 
2014. V. 10. – 
Komárom

Az SZMPSZ elnökei
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Akiket megtartunk emlékezetünkben:

 Q Ferencz Anna

 Q Pénzes István

 Q Kovács Péter

 Q Sidó Zoltán

 Q Nagy Lívia

 Q Vankó Teréz

 Q Oláh György
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A porszemtől a csillagokig

„A világ, amit teremtünk, a gondolkodás eredménye.“ (A. Einstein) Az alkotó mun-
ka összegzése nem leltár,  a cél a kapott tálentummal való elszámolás a feladattal 
megbízó közösség előtt, hogy  az elmúlt 25 év alatt  megtettünk-e  mindazt a fejlő-
déséért, a minőségért, az értékek megőrzéséért, kultúránk megőrzéséért, amit erőnk, 
szívünk és akaratunk szerint meg kellett és meg lehetett tenni. Az alkotó munka 
gondolkodás, hogy az elért eredményeket hogyan lehetne kamatoztatni, a tervek 
és az elérhetetlen közé hogyan lehetne észszerű tervezéssel, vagy erős hittel hidakat 
építeni  az elkövetkező negyedszázadokra. Az elvégzett munka lényege a jövőre való 
készülés, mert a folyamatosan változó globális faluban nem mérce az állandó, de 
érték az elvégzett feladat. 

„Az idő olyan, mintha dadogna az öröklét.” (Umberto Eco). Vitám van vele, kere-
sem a jelennek a régi beszámolók, értékelések, élmények és emlékek megkopott 
üzeneteit, melyek megsegítenek munkámban. Könyvtárnyi anyag tolakszik elém 
embert próbáló feladatokról, tanulmányok és szösszenetek a gondolat születésének 
és kibontásának tetten éréseként, néhányuk halványan, másuk elevenen él az em-
lékezetben az érzések fosszíliájaként. Mert minden relatív,  az idő, a hely, az adott 
körülmények és lehetőségek, az erőviszonyok, a cselekvőképes, feladatelkötelezett,  
fegyelmezett ember  és akarata, a kapcsolatok és hálózatok viszonylatában érthető 
és értelmezhető. Ezen vektorok mentén lehet végighaladni az idő határolta célokon, 
feladatokon, az emberi teljesítőképesség mértékét bekalkulálva.

 „Az időben minden megmarad, de olyan színtelen lesz, mint azok a nagyon régi fény-
képek, melyeket még fémlemezre rögzítettek. A fény, az idő lemossa a lemezről a vonások 
éles és jellegzetes árnyalatait. Forgatni kell a képet, s a világítás bizonyos fénytörése szük-
séges hozzá, hogy a vak fémlemezen megismerjük azt, kinek arcvonásait egyszer magá-
ba szívta a tükörlap. Így halványodik el az időben minden emberi emlék. De egy napon 
fény hull valahonnan, s akkor megint látunk egy arcot” – mondja Márai Sándor. 

Az ünneptől  fényt kap az emlékezés, amikor erősebb fókusz alá kerülve meg-
élesednek a már-már homályba veszett történések, üzenetek, találkozások, újra élni 
akarnak a megélt élmények.
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„Az emberi idő nem körben forog, hanem egyenes vonalban fut előre.” … (Milan 
Kundera). Hiszen „Az időnek egyetlen oka van: minden nem történhet egyszerre.” (Albert 
Einstein) 

Az egész múlt kezeskedik a jövendő biztonságáért, ezért az emlékezés szükség-
szerű és tanulságokat hordoz a gondolkodó számára. Az írott szöveg mellett a digi-
tális fényképezőgépek megteremtették a lehetőségét annak, hogy felidézhessünk az 
elmúlt évek eseményeit, eredményeit, kedves pillanatait, melyek közös cselekvésünk 
nyomán maradandó élményként rögzültek bennünk.

Egy kisebbségi létbe szorult nép életében embert próbáló idők vannak. 
Mindennap meg kell harcolni anyanyelvében való megmaradásáért.  Ez a küzdelem 
életformájává vált, kihegyezett figyelemmel kell élnie, sorsa a vártán állás, sorsa az 
éberség. Anyanyelvünk, iskoláink, kultúránk, örökségünk  őrzői és őrtállói vagyunk 
valamennyien, szellemi javaink számontartói, de jövőnk tervezői is. Az 1990-ben 
megalakult Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének  tagsága ezekre a nagy 
horderejű feladatokra vállalkozott.

Az alkotó ember keresi a feladatot, a feladat is rátalál megvalósítójára. Mindkettő 
egymást feltételezi és egymást erősíti. 1990-ben a megváltozott politikai klíma rend-
re ösztönözte a vitákat, útkereséseket, a közösségek visszanyúltak hagyományaikhoz, 
sorra nyíltak a kisiskolák (hogy mára elnéptelenedjenek), megindult az önfejlesztés, 
tér, idő és erő ennek a szolgálatában állt. Az 1994–1998 közötti időszakban  a ha-
talom a csírájában jelentkező demokratikus vívmányok kerékkötője, a kisebbség 
fejlődésének rosszindulatú blokkolója volt. Bojkottálta a törvények érvényre jutását, 
megalázó kutatásokra szálltak ki tisztviselői a magyar iskolákba, a kétnyelvű, ún. „al-
ternatív iskola” koncepciója, az egynyelvű bizonyítványok időszaka határozott állás-
foglalásra, kiállásra, polgári engedetlenségre késztette a szülőket, pedagógusokat, 
a szlovákiai magyarok ezreit. Az 1995-ben Komáromban megszervezett nagygyű-
lés résztvevői és szónokai Ahol a hatalomnak joga van, ott a jognak nincs hatalma 
szövegszalag alatt mondták el tiltakozásuk jogos igazát és üzentek a hatalomnak. 
1996 szeptemberében a kormány diszkriminatív oktatási politikája, az igazgatók so-
rozatos leváltása elleni tiltakozás jeléül országos méretű néma felvonulást szervezett 
Szövetségünk, szeptember 5-én polgári engedetlenség keretében a magyar iskolák 
tanulóinak 70%-a nem vett részt a tanításon. Az akkori hatalom nem szégyellte arro-
gáns viselkedését, kisebbségellenes alattomos tetteit annak ellenére sem, hogy a vi-
lág az ENSZ főbiztosa révén tájékozott volt a megfélemlítésekről. S ha azt gondoltuk, 
hogy nem lehet rosszabb, tévedtünk. Igaz, 1998 és 2006 között a jobboldali kormány 
politikája révén a nyugodt társadalmi légkör kedvezett az alkotásnak. „Megerősödött 
a reménykedésünk, hogy az oktatási rendszer változása bekövetkezik. Kibontakozhat a 
sokszínűség, erősödhet az intézmények önállóssága, felértékelődik a szakértelem, kiépül-
nek a magyar pedagógusokat is szolgáló szakmai háttérintézmények” – írta Pék László. 
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Valóban megtörténtek, amire vágytunk: az iskolák önkormányzati fenntartás alá ke-
rültek, megszületett a normatív támogatási rendszer, demokratizálódtak az iskolata-
nácsok jogkörei, 2008-ban az új közoktatási törvénnyel lehetőség nyílott az iskolák 
önálló arculatának,  programjainak megteremtésére, létrejött a Selye János Egyetem, 
a nyitrai felsőoktatási lehetőségek bővülésével új perspektívák nyíltak meg a magyar 
iskolát végzett fiatalok számára. 

Ám a nyílt légkör csalóka volt, mert a hatalom alattomossága, szakmai  pers-
pektívátlansága, ad hoc intézkedései az alkotást segítő nyugalom állandó zavarói. 
Nem tudtuk elérni, hogy a szlovákiai magyar iskolák fejlesztését önálló szakmai hát-
térintézmény segítse. Ezért cselekvési programjainkban az oktatás önigazgatásának 
szorgalmazása mindennapi feladatunkká vált. Ám a mesterségesen emelt gátak a 
globális világban leomolnak, hogy teret adjanak az önmegvalósítás erőinek és elkö-
telezettjeinek.  

A feladat vállalás, ilyenkor dolgokra gondolj, ne szavakra! Ezt erősítik Márai 
Sándor szavai  a feladatról: „Vigyázz arra, hogy ne mulaszd el a pillanatot, amely csak 
a te pillanatod, műved kivitelének végzetszerűen kijelölt időszaka. Kényelem, szöszmö-
tölés, gyávaság, lustaság néha késleltetik feladatod kivitelét, noha szíved mélyén tudod 
jól, hogy az idő telítve van azzal, amit rajtad keresztül el akar mondani, s egy pillanatot 
sem mulaszthatsz, mert elmondja más helyetted, s nem úgy mondja el, ahogyan te jónak 
és igaznak hiszed. Tudományban, művészetben, irodalomban, közéletben vannak ilyen 
sürgetõ pillanatok .... Nemcsak műved van, az idő is van. S az időn belül meg van a te 
pillanatod, melyet nem szabad elmulasztani.“

A magyar  iskola csak akkor lesz vonzó, ha hatékony és eredményes minőségi 
nevelést biztosít, amely révén Európa oktatási intézményei, a művelődés fellegvárai 
is elérhetőek. A 25  év átgondolt szakmai fejlesztései megtalálták iskoláinkat, sike-
resen szólították meg a magyar pedagógusokat. Azonban az iskolai önigazgatás, a 
kétszintű tartalmi szabályozás kérdését politikai akarat nélkül lehetetlen megoldani. 
A közoktatást legújabban  szabályozó törvény a  demokrácia gyakorlása ellenében 
hat az iskolatanácsok jogköreinek megnyirbálásával, illetve a magyar kisiskolások 
esetében az olvasás-írás, két alapvető készség óraszámának alapos megnyirbálásá-
val az anyanyelv elsorvasztását, az analfabetizmus erősítését szorgalmazza a digitá-
lis Európa közepén ezeréves kultúránk hátterében. Ha erőink koordinátáit továbbra 
sem az egyeséges gondolkodás szabja meg, melynek egyetlen célja a megmaradás, 
ha nem  kultúránk, hagyományaink mentén szervezzük életünket, a gyorsan változó, 
sokszínű világban a hettiták sorsa lesz osztályrészünk. 

„A nehézség, a szükségszerűség és az érték – három tartalmilag összefüggő fogalom: 
csak az a nehéz, ami szükségszerű, csak az az értékes, aminek súlya van.” (Kundera: A 
szabadság elviselhetetlen könnyűsége)
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Szinte közhelyszerű is lehetne a Kundera-idézet, ha nem lenne az emberi lét axi-
ómája. Mindezekhez az igény szükségszerűsége is jelentkezik, mert igény nélkül a 
mérték értéktelen. Az SzMPSz szakmai tevékenységét érintve minden munka alapja 
az együttműködés, amiben benne van az egyéni fejlődés lehetősége is az érték és 
minőség viszonyításában. Minden az egyénen múlik, hogy gályapadból képes-e – 
Németh Lászlót idézve szabadon – laboratóriumot  csinálni, vagy egész életében a 
gályapad mellett szenved, s vele együtt a tanítvány is. 

Ez a gondolkodás kezdetektől a hiányzó tudás pótlásának fontosságát sürgette,  
cselekvési programmá lett,   így az SzMPSz a szakmai fejlesztések motorjává vált.

Egymást érték a nevelő-oktató munka minőségi javítását célzó szakmai beszélge-
tések, találkozások, tapasztalatcserék, tervek országos, regionális és helyi léptékben.

A számadás a múlt alapján történik, a jövő cselekedeteinkben van kódolva.  
Álljanak itt az elmúlt 25 év szakmai-szellemi tevékenységének hozadékai, üzenetei, az 
állandó feladatok csomópontjai mentén, szem előtt tartva  a célt és a feladatot: a fej-
lődést és a  fejlesztést, a munkára való meghívást. Szervezetünk szakmai vállalásának 
gerincét a nyári egyetemek, a  rozsnyói közoktatási konferencia, a helyi és regionális 
fejlesztések, a tehetséggondozás, az önerős intézményesülés alkotják, az országos 
tanévnyitó és az emlékkonferenciák az identitás erősítésének történései. S mindezek 
krónikásaként jöttek létre az évkönyvek, emlékkönyvek,  a Pedagógusfórum folyóirat. 

1991 őszén Andrásfalvy Bertalannak, a Magyar Köztársaság oktatási minisztere 
támogatásával  körvonalazódott a hazai pedagógushiány megoldására az ún. ki-
helyezett egyetemi-főiskolai központok megszervezése, amelyek Komáromban és 
Kassán jöttek létre, illetve a nyári szakmai továbbképzések lehetőségeinek támoga-
tása, aminek következményeként elsőként  a Kárpát-medencében Szövetségünk 
szervezte meg 1992-ben Deákiban  nyári egyetemeink nyitányát. A helyszín, Deáki, 
szimbólum és az üzenet ötvözete volt. A  hat hét alatt hat szakmai csoport váltotta 
egymást, hogy az elkövetkező évtől a horizontális szervezést a programokban gaz-
dagabb vertikális elv rendezze mind a mai napig. Így biztosított a generációk találko-
zása, a tapasztalatok átadása, a párbeszéd, a barátságok, a kapcsolatok kialakulásának 
mélysége.

Az ötévenként változó helyszínek lehetőséget adtak a különböző régiókban a 
helyi csapatok helyzetbe hozására, a szervezés és a megvalósítás közös feladatának 
ellátására.

Szövetségünk nyári egyetemei egyes évfolyamainak vaskos papírkötegeit lapoz-
va csak a puszta tények, adatok, névsorok, statisztika, tartalom kerülnek elő, már a 
múlté a serény igyekezet, a lehetetlent felülíró lendület, a hangulat, a jóízű neveté-
sek, a jól végzett munka utáni mély sóhajok, az átgondolt és megfontolt mondatok, 
az elmélyedt tekintetek, a baráti kézfogások, a Kárpát-medence pedagógusainak 
egymásra találásának öröme. A múlté, de a jövőé is, mert ez az élmény és tapasztalat 
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lesz a rugója az elkövetkező feladatok megvalósításának. Az emlékek megkopnak, de 
az élmény személyiségünket alakítja és meghatározza helyünket a világban, értéke-
inket személyes életünkben.

Az első nyári egyetem célja, mint ahogy az elkövetkezőké is  (Pukkai László, az 
SzMPSz első elnöke megfogalmazásában): „A szlovákiai magyar pedagógusok szak-
mai fejlődése, megismertetése  a szaktudományok legújabb eredményeivel, a szaktantár-
gyak módszertani újdonságaival.” 

Deáki után Nagymegyer (1997–2001), majd Dunaszerdahely (2002–2006), 
közben Komárom, Kassa, majd egy történelembe illő folyamat következett 
Rimaszombatban, ahol  tizenhárom éven keresztül folytatódott a nyári képzések 
sorozata. Komárom 2006-tól vette át a stafétabotot a szervezésben, Kassa 2010-től. 
2011-ben Rimaszombat, Kassa újító szándékkal egy-egy sikeres pedagógiai szabad-
egyetemet szervezett. A hagyományos nyári egyetemek minőségét  Jókai Mór és II. 
Rákóczi Ferenc szelleme garantálja. Mindegyik év és helyszín nyári egyeteme siker-
történet, mert mindenhol tevékenységükben összehangolt, lelkes és odaadó csa-
patok szerveztek, irányítottak, figyeltek, mutatták be az egyetemes magyar kultúra 
emlékhelyeit, értékeit a gazdagodás reményében.

 A nyári egyetemek huszonhárom éve alatt előadókban, tartalmi kínálatban  a 
sokszínűség, a tematikai gazdagság, a szellemi építkezés volt a jellemző. Hazai elő-
adóinknak a nyári egyetemek adták meg a kezdő lépéseket, indították el őket szak-
mai életútjukon.

Mindegyik nyári egyetem a maga nemében páratlan volt. Új képzések és akkredi-
tált programok jelentek meg a művelődés fókuszában. A módszertani megközelíté-
sek a pedagógiai szemléletet gazdagították, melynek megtermékenyítően hatottak 
a regionális és helyi jellegű fejlesztésekre.

Ezt erősítették a Kárpát-medencei pedagógusszövetségek által szervezett nyá-
ri akadémiák, valamint a magyarországi határon túli magyar pedagógusok részére 
szervezett nyári képzések. 

Politikai kurzusok váltották egymást, sokszor erős nyomás nehezedett a magyar 
anyanyelvű iskolákra, de a nyári egyetem hagyománya erősödött, mert a szlovákiai 
magyar pedagógus érezte az összetartozás erejét, az együttlétek, az együtt tanulás, 
az ünnepek felemelő, meleg érzését. S azt gondolta, így van ez jó, mert tartozni kell 
valahová.

1994 őszén Rozsnyón vetődött fel a gondolat, hogy a Czabán Samu Pedagógiai 
és Kulturális Napok rendezvénysorozata alakuljon országos méretű pedagógustalál-
kozóvá, szerkezetét egy kétnapos közoktatási konferencia és az  ünnepi est fogja 
össze, amelynek lényege a példakép- pedagógusok köszöntése.
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Az első években a Kárpát-medencei kisebbségi magyar oktatási autonómia-
tervezetekről esett szó, ezen belül az autonóm iskolák létrehozásához vezető utak 
számbavétele alkotta a konferencia tartalmi vázát.  A témák sorába bekerült a köz-
oktatás önkormányzatok által történt fenntartása (ami Szlovákiában csak 2002. július 
1-jével valósult meg), az iskola arculatának kialakítása, a pedagógiai program és a mi-
nőségbiztosítás megtervezése, mint a minőségi iskola kritériumai és még számtalan 
további fejlesztést megcélzó gondolat.

Az első konferencián  kimondtuk, hogy  számunkra létfontosságú az önkormány-
zati fenntartásra épülő intézményi  autonómia, a szakmai szabadság, mert az au-
tonóm rendszerű intézmény kompetenciáiban, döntéseiben önálló gondolkodásra 
késztet, önálló sorsintézést feltételez. Oktatáspolitikai és szakmai szempontokat mér-
legelve az idő bennünket igazolt. 

A rozsnyói pedagógustalálkozók a kezdettől meghatározták a szlovákiai magyar 
közoktatásról való tudatos gondolkodást, de a szlovákiai közoktatás egészére is ha-
tást gyakoroltak.  Jelentősége abban állt, hogy lehetőség nyílt a szlovákiai magyar 
oktatásügyben felmerült problémák  kibeszélésére. Demokratikus párbeszéd keretei 
között kerestük az előrevivő megoldásokat  a jövőre, a megmaradásra, az összefo-
gásra, a fejlődésre, hogy a szlovákiai magyar Európában okos, értelmes polgárként 
teljesedjen ki, találja meg boldogulását.

A több mint két évtized alatt a rozsnyói konferencián  hazai előadóinkon kívül 
neves magyarországi előadók tisztelték meg a szlovákiai magyar pedagógusokat, 
példát adtak és példákat hoztak, hogyan lehet nagy szakmai felkészültséggel, alázat-
tal, feladatelkötelezettséggel hatékony, sikeres, jó iskolát létrehozni és  működtetni. 
Az évente megrendezett pedagógustalálkozók arra is alkalmat szolgáltak, hogy ün-
nepeljünk. Ünnepeljük a közösségek által kiemelt nagyszerű példaképeket, a Czabán 
Samu Díj, illetve a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj kitüntetettjeit, az alkotó peda-
gógusokat, a tehetséges diákokat, hogy gyönyörködjünk a tanulmányi versenyek 
alapján született gyermeki csodákban, örüljünk az okos, szép fiatalok nemzetközi és 
országos sikereinek, eredményeinek.

A rozsnyói konferenciák új szemléletet hoztak  a szlovákiai magyar közoktatásba. 
Fejlesztették a nevelők pedagógiai kultúráját, a közoktatásról mint rendszerről, a fej-
lesztések kapcsán az iskoláról mint szervezetről kezdődött el a párbeszéd,   a szakmai 
irányításban is a rendszerszemlélet alapján indult meg a gondolkodás. Rozsnyónak 
köszönhető, hogy új fogalmak honosodtak meg a pedagógusok szakmai fogalom-
tárában. Egészséges vérátömlesztést kapott a szlovákiai magyar pedagógustársada-
lom. A változás, a változtatás nyugtalansága és kívánatossága szállta meg az amúgy 
is kísérletező kedvű kollégákat. Rozsnyón mutatkoztak be az első pedagógiai progra-
mok, itt kerültek bemutatásra az alkotó pedagógusok pályamunkái, innen indult útjá-
ra minden új szakmai hír, amely megmozgatta a nevelőtestületek alkotó  fantáziáját. 
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A nyári egyetemek, a rozsnyói gondolatok hívták életre az önálló fejlesztéseket.

Az országos  és regionális jellegű szakmai műhelyek az alkotó pedagógusok szel-
lemi termékeinek bölcsői. Ezek a műhelyek a helyi és regionális értékekre nevelést 
segítő könyvek, tanterv, módszertani kézikönyvek, fejlesztő pedagógiai képzések, 
szórványprogram, a szlovák nyelv kommunikatív oktatását kidolgozó módszertani 
útmutatások, tankönyvek, munkafüzetek, a differenciálást segítő munkáltató füze-
tek, a digitális tananyagfejlesztés alkotó csapatainak termékei, ahogyan a különböző 
tematikájú akkreditált képzések tartalmi fejlesztése is egyedülálló szellemi terméke-
ink. 

A magyar iskolát az különbözteti meg minden más iskolától, hogy fontos szá-
mára az anyanyelvre nevelés, a természettudományok művelődéstörténete, benne 
magyar művelőinek, kiválóságai életének, életművének a felmutatása, a minta, a kö-
vetendő példa, illetve a helyi értékek beemelése a nevelés-oktatás folyamatába az 
önazonosságtudat kiművelése érdekében.

Az SzMPSz civil szakmai szervezetként koordinálja a szlovákiai magyar közokta-
tásban résztvevő tanulók számára a különböző anyanyelvű tanulmányi versenyeket 
és műveltségi vetélkedőket. A cél  elsősorban az, hogy a tanulmányi versenyeken 
évente  résztvevő több száz tanuló meg tudja mutatni tantárgyi tudásának többletét 
egészséges  önbizalma erősítése érdekében, bizonyítsa  anyanyelve, nemzeti kultú-
rája, nemzeti közössége hagyományai iránti megbecsülését, szeretetét, felkészült-
ségét a digitális  írásbeliségből,  miközben olyan, a használható tudást megjelenítő 
kompetenciákra tesz szert, mely kompetenciák személyiségébe épülve felkészítik  őt 
jövendő életpályájára, a munkavállalásra, az élethosszig tanulásra, a folyamatos ön-
művelődésre, a közösség  szempontjából hasznos életvitelre.

1996-tól indultak be szervezetten Szövetségünk szervezésével a hazai anyanyel-
vi tanulmányi versenyek, műveltségi vetélkedők, saját fejlesztésű nyári tematikus 
táborok, melyek alapjai lettek a  tehetséggondozásnak, később a tehetségpontok 
működésének. A tehetségkutatók abban egyetértenek, hogy a szellemi melegágy, 
a gyermeket biztató család és az általa képviselt értékek egy életre meghatározó 
útravalót adnak: biztatással növesztenek, határokat és szabályokat jelölnek ki, utakat, 
melyeken megközelítő biztonsággal lehet közlekedni. Az iskola ezt az értéket foly-
tatja nevelési-oktatási programja megvalósításával: megmutatja a fejlődés sokszínű 
útvonalát, meghívja arra növendékeit, támogatja őket fejlődésükben, személyisé-
gük kibontakozásában. A  versenyek hasznosulása a tehetségígéretek, a tehetsé-
gek, a versenyeken résztvevő tanulók esetében a felkészülésben, a lehetőségben, 
a tapasztalat megszerzésében, elemzésében, a  kudarcokból való tanulásban van. 
Szövetségünk fejlesztési szemléletét ez az elv vezérli. 
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A Szlovákiai Magyar  Pedagógusok Szövetsége Programjában elkötelezett a 
nemzeti hagyományok őrzésében,  az anyanyelvi kultúrát fejlesztésében és lehető-
ségeket biztosít mindezek egyéni és csoportos megéléséhez. 

Ezen célok jegyében rendezte meg 2003-ban az első emlékkonferenciát az 
SzMPSz Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja Kassán, amely országossá 
nőtte ki magát s ebben az évben a 17. követ; a szervezést az SzMPSz irányítja  helyi 
csapatokkal közösen. 

A kulturális minisztérium által meghirdetett emlékévek, az önálló fejlesztések a 
tanári konferenciák folyamatosságát, a hagyományteremtést vitték előre tartalmuk-
ban és üzeneteikben.

A találkozások értékmérő  és szemléletalakító mérföldkövek voltak, mert a mű-
velődéstörténet nagy alakjainak  életét és munkásságát voltak  hivatottak példaként 
állítani az utókor számára.

A konferenciák mindenhol emlékezetesek maradnak, mert méltó körülmények 
között zajlottak, a tartalmukban hozzájuk kötődő tanulmányutak, tanulmányköte-
tek még emlékezetesebbé és személyessé tették az élményt, hogy  az maradandó 
legyen, s legyen  mihez nyúlni, ha elkopnak és elhalványodnak  a szép, igaz és meg-
erősítő szavak.

Önazonosságunk erősítését, erőink összefogását, nemzeti összetartozásunkat 
szimbolizálja  a  2000 óta megszervezett országos tanévnyitó, amely a magyar iskolák 
és közösség részére meghatározó erkölcsi értékek közvetítője.  Üzeneteiben hordoz-
za nemzeti identitásunk tudatos vállalását,  anyanyelvünk használatának jogosságát, 
a közös hagyományok erősítését, a kultúra, a közösségi érdekek és értékek mentén 
megtervezett építő élet alakítását.

Hiszen Európának okos, öntudatos, művelt  polgárokra van szüksége, amilyen 
emberek az iskola falai között nevelődnek.  

Alkalmat ad arra, hogy megmutassa, az iskola kulturális és szellemi értékeket te-
remt,  javakat, mely a közösség előbbre jutását van hivatott szolgálni; ezért legyen 
fontos a művelődés és a műveltség, legyen fontos az egyéni és intézményi  fejlő-
dés és a fejlesztés, ebben álljon a közösség hősiessége. Az üzenetek megerősítik a 
szülőket, hogy bízzanak az iskola emberi, minőségi és szakmai hozzáértésében, és a 
kölcsönös bizalom vezesse együttműködésüket.

A  pedagógusoknak való üzenet  a változás, a minőség, az érték  és a haladás 
szükségességét hangsúlyozza, hogy  tervezzenek, művelődjenek, elsősorban önma-
guktól követeljenek sokat, tevékenykedjenek a gyermekért, legyenek következete-
sek, nyújtsanak életmintát az értelmiségi létre és értékeket az ifjúságnak,  segítsenek 
okosan a növendékek szellemi és emberi növekedésében, győzzenek meg a jóról, 
a szépről és az igazról, éljenek is e bölcsességek szerint,  folytassanak párbeszédet a 
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társadalmat alakítókkal a gyermek, a nemzeti közösség, a fenntartható, élhető élet és 
jövő érdekében.

A szülő, pedagógus, közösség példával elöl járva tegyen arról, hogy a tanulóif-
júság belássa,  feladata a munka világára való minél alaposabb felkészülés, s hogy 
ebben a feladatában az iskola segítsége vitathatatlan. Éppen ezért együtt, nem egy-
másnak feszülve kell a célnak megfelelni, a feladatra készülni.

A meghatározó pillérek sok más értéket foglalnak magukban, ám felsorolásuk-
nak határt szab a türelmetlen idő. De az ünnepség minden résztvevője, a Szövetség 
minden tagja érzi: az elmondottakban ott van az ő munkája, ott van az ő alkotása. 
Mert nincs Szövetség, nincs fejlesztés, nincs  megtett 25 év, alkotás a magyar iskola 
hétköznapi hősei nélkül. A Szövetség mi vagyunk,  munkánk  a jövőt szolgálja. 

Tisztelettel köszönöm minden kedves kollégáimnak, azoknak is, akik már elszó-
líttattak az égi katedrára,  az SzMPSz programjaiba való bekapcsolódást, az alkotó és 
nemes munkát, az értékeink melletti határozott kiállást.

Köszönöm az anyaországnak  az erkölcsi és anyagi támogatást, amely segítette a 
szlovákiai magyar iskolákat, pedagógusokat terveik megvalósításában. Köszönöm a 
25 alkotó évet az utat meghatározó bátor kezdőknek, az elkötelezett folytatóknak és 
a tervező késő utódoknak.

„Nem akkor érsz célhoz, ha mindent kimerítettél, hanem, ha megtaláltad a kimeríthe-
tetlent.” (Hamvas Béla)

A 800. generáció még nem fejezte be küldetését. Jobbnak, profibbnak kell len-
nünk hagyományainkat és kulturális értékeinket megőrizve, ha anyanyelvünkben 
meg akarunk maradni egy többségi államban Európa szívében.

Úton vagyunk.

Az út a kellő akarattal, hűséggel, kitartással  bíró emberek lehetősége. Az út a 
haladás, a változás, a megismerés lehetősége. Az úton haladni kell, máskülönben 
értelmét veszti a távlat. Az út a bátraké.

A civilség  stratégialátás,  tervezés,  programalkotás,  meghívás az újra, a megis-
merés mámorító érzésére.

Nincs más motiváció, csak  a nehézség feletti győzelem, önmagunk lustaságának 
legyőzése, a lehetőség teremtette alkotás és az annak eredménye fölötti  öröm.

Az SzMPSz  lehetőség a változásokhoz való igazodásban, lehetőség az önmegva-
lósításra, lehetőség a közösségi elképzelések, stratégiák megalkotására.  A Szövetség 
az út, amelyen járni kell, különben  önmagába tér vissza és elveszti eredeti küldeté-
sét. 25 év után elmondható, hogy az ösvényből valódi  makadám út lett a közösség 
összefogásának eredményeként, biztos közlekedési vonal, amely kibírta a terhelést.
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A tervezést és a távlatokban való gondolkodást tekintve ez az út, a lehetőség 
szempontjából ez az a pálya, ahol játszani lehet helyi, országos és nemzetközi mér-
kőzéseket. A lehetőség megteremtése a szervezők feladata, az is, milyen tervekben, 
hatósugárban, milyen jövőben  gondolkodunk.  

A nem sémákban és szokványosan gondolkodó emberek viszik előre a társadal-
mat, taposnak ösvényt az őket követőknek. Az út kijelölése, a cél megfogalmazása, 
a feladat megszervezése: az út kitaposása nem mindennapi feladat. Először is fel kell 
tárni a célt, amely társadalmi értéket teremt. A cél ismerete az érték és igényesség 
ismerete.

„És neveld lelked kérlelhetetlen igényérzetre” – mondja Márai. „Ez a legfontosabb. A 
tömegek világa csak mohó, de nem igényes. Te maradj mértéktartó és igényes. … Egy 
kultúra nemcsak akkor pusztul el, ha Athén és Róma finom terein megjelennek csata-
bárddal a barbárok, hanem elpusztul akkor is, ha ugyanezek a barbárok megjelennek egy 
kultúra közterein és igény nélkül nagy keresletet, kínálatot és árucserét bonyolítanak le. Te 
válogass. … szigorúan és könyörtelenül. Nem lehetsz elég igényes erkölcsiekben, szellemi-
ekben. Nem mondhatod elég következetesen: ez nemes, ez talmi, ez érték, ez vacak. Ez a 
dolgod, ha ember vagy, s meg akarod tartani ezt a rangot.”

A választás a  szabadság kultúrája. A választás az érték mérője az igény  az idő 
függvényében, ahogy  Umberto Eco fogalmaz:

„Legyen egy bankszámlád, ahol minden reggel 86 400 pénz kerül a számládra! Ez 
nem marad meg a holnapi napra. Minden este lenullázódik, akármennyit is használsz 
fel a nap folyamán.

Hát akkor mit lehet tenni?

Természetesen használd fel MINDET!

Mindannyiunknak van egy ilyen bankja. Ez az IDŐ. Minden reggel 86 400 másodperc-
cel gazdagabbak vagyunk. Minden este lenullázódik, elvész, akármennyit is használtunk 
fel céljaink eléréséhez. Soha nem marad egyensúlyban. Soha nem lesz több, egy másod-
perccel sem. Minden új nap új számlát nyit nekünk, és minden este felégeti a maradékot. 
Ha elmulasztod felhasználni, az aznapi betéted értéke elveszik. Soha nem kapod vissza. 
Nem íródik jóvá másnap.

A jelenben kell élned, a mai betétet használva. Befektetni, hogy a lehető legtöbbet tudj 
vásárolni.  És emlékezz, hogy az idő senkire sem vár. A Tegnap történelem. A Holnap rej-
telem. A Ma ajándék.

 Gondolkodj el: hogyan töltötted a mai napot.” 

Ne feledd: a jövő elszámoltat! Az vagy, amit teszel. Legyen tiszta a lelkiismereted!

Ádám Zita
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Képes krónika

 Q Az SzMPSz jelenlegi és volt elnökei: (balról jobra) Jókai Tibor, Pék László, Ádám Zita,  
Lovász Gabriella, Pukkai László, Szidó Zoltán fia Sidó Árpád és Hecht Anna.
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 Q Az SzMPSz Rimaszombati Nyári 
Egyetem megnyitója 2005-ben

 Q A Rimaszombati Nyári Egyetem 
megnyitójának résztvevői 2006-ban

 Q A Dunaszerdahelyi Nyári Egyetem 
zárórendezvénye 2005-ben

 Q Kiállításmegnyitó a Dunaszerdahelyi 
Nyári Egyetemen

 Q Komáromi Nyári Egyetem 2007-ben  Q XX. Jókai Mór Nyári Egyetem 
Komáromban

 Q Az SzMPSz zászlajának felavatása 
2010-ben

 Q  Kassai II. Rákóczi Ferenc 
Szabadegyetem 2012-ben
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 Q Jókai Mór Nyári Egyetem 
Komáromban

 Q II. Rákóczi Ferenc Szabadegyetem 
Rimaszombatban

 Q Ének- zenei szakcsoport hangversenye 
a komáromi református templomban

 Q A Jókai Mór Nyári Egyetem 
megnyitója 2013-ban

 Q A Jókai Mór Nyári Egyetem résztvevői 
2014-ben

 Q Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Országos Találkozója Rozsnyón

 Q Szekcióülés a Közoktatási 
Konferencián

 Q A Felvidéki Magyar Pedagógus Díj 
átadása László Béla tanár úrnak
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 Q Jakab István tanár urat Vörös Mária 
méltatja

 Q Tamás Erzsébet, a Rozsnyói TV elnöke, 
főszervező

 Q Plenáris ülés a Közoktatási 
Konferencián

 Q Füleki Országos Tanévnyitó 2005-ben

 Q Országos Tanévnyitó 2008-ban 
Kassán, Szent Erzsébet-székesegyház

 Q Tanévnyitó Gútán 2015-ben

 Q Galántai Országos Tanévnyitó  
2012-ben

 Q Szlovákiai Magyar Iskolák Országos 
Tanévnyitója Buzitán 2014-ben
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 Q József Attila Emlékkonferencia 
Komáromban 2005-ben

 Q „1956, te csillag” tanulmányút 
Budapesten

 Q Tisztelgés Batthyány Lajos és kora 
előtt Pozsonyban 2007-ben

 Q Móricz Konferencia Rozsnyón  
2012-ben

 Q Gárdonyi Géza Emlékkonferencia Rimaszombatban 2013-ban

 Q Radnóti Miklós halálának 70. évfordulója alkalmából rendezet emlékkonferencia 
résztvevői az Abda falu határában a Rábca folyó partján emelt emlékhelyen lerótták 
kegyeletüket a 70 évvel ezelőtt meggyilkolt Radnóti Miklós emléke előtt.
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 Q Kincskeresők: helyi és regionális 
értékeket kutató diákok konferenciája

 Q Olvasni jó…, irodalmi vetélkedő  Q Projektnap

 Q Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny  Q Sajó Károly Környezetvédelmi Verseny

 Q Kaszás Attila Versmondó Fesztivál

 Q Jókai és kora irodalmi-műveltségi 
vetélkedő

 Q Diákolimpia Dunaszerdahelyen
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 Q TUDOK:  felvidéki regionális 
konferencia

 Q Harmos Károly Képzőművészeti 
Alkotótábor résztvevői munka közben

 Q I. Harmos Károly Képzőművészeti 
Alkotótábor

 Q A Harmos Károly Képzőművészeti 
Alkotótábor résztvevői

 Q I. Jókai Mór Vers- és Prózamondó 
Tábor 2004-ben

 Q Jókai Mór Vers- és Prózamondó Tábor Q IX. Jókai Mór Vers- és Prózamondó 
Tábor 2012-ben

 Q Jókai Mór Vers- és Prózamondó Tábor 
résztvevői munka közben
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 Q Gömöri Vers- és Prózamondó Tábor

 Q Gömöri Vers- és Prózamondó Tábor  Q Zánkai jutalomtáborozás

 Q Az SzMPSz OV ülése Rimaszombatban  Q Az SzMPSz OV ülése Füleken

 Q  A Harmos Károly Képzőművészeti 
Alkotótábor és a Jókai Mór Vers- és 
Prózamondó Tábor zárórendezvénye

 Q  A Harmos Károly Képzőművészeti 
Alkotótábor és a Jókai Mór Vers- és 
Prózamondó Tábor zárása, bemutató

 Q A szaktáborok megnyitója 2014-ben
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 Q Az SzMPSz OE ülése Galántán  Q Az SzMPSz OV ülése Kassán

 Q Iskolavezetők Országos Társulásának 
közgyűlése Komáromban

 Q Pék László és Fibi Sándor /IOT 
leköszönő elnöke/

 Q Az SzMPSz OE ülése Komáromban

 Q Intézményvezetők szakmai 
továbbképzése Kovácspatakon

 Q Intézményvezetők szakmai 
továbbképzése Pathfürdőn

 Q Ádám Zita 2011-ben megkapta a 
Magyar Köztársasági Érdemrend 
Lovagkeresztje kitüntetést
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 Q A Galánta-Vágsellyei TV által 
megvalósított  szakmai nap

 Q Komáromi Pedagógiai Napok

 Q Osztályfőnöki tréning Buzitán  Q Nógrádi Pedagógustalálkozó Füleken

 Q Országos Óvópedagógiai Konferencia 
megnyitója, Galánta

 Q Az Országos Óvópedagógiai 
Konferencia résztvevői

 Q Berky Angelika, elnök, főszervező  Q Kulcsár Tibor Szavalóverseny 
az SzMPSz Pozsony-Szenc TV 
szervezésében
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 Q Szakmai napok Tornalján  Q Mikszáth nyomában az SzMPSz 
Rimaszombati TV szervezésében

 Q Szakmai fórum Rozsnyón  Q Érsekújvári szakmai napok

 Q Nemzetközi iskolakönyvtári nap 
Zselízen

 Q Szakmai konferencia Királyhelmecen

 Q Szakmai tréning Dunaszerdahelyen  Q Az alkotások zsűrizése a Harmos 
Károly Országos Képzőművészeti 
Pályázaton



140

 Q Az eredményes pedagógusok 
megjutalmazása

 Q Pék László és Hanesz Angelika FTT 
elnök és alelnök

 Q  I. Felvidéki Tehetségnap, Pathfürdő  Q  I. Felvidéki Tehetségnap, Pathfürdő

 Q A sikeres alkotók megjutalmazása 
Pozsonyban

 Q Az Országos Képzőművészeti Pályázat 
eredményhirdetése

 Q A tárlat ünnepélyes megnyitója  Q Díjak átadása
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 Q  I. Felvidéki Tehetségnap, Pathfürdő  Q Kölcsey Nyári Akadémia Beregszászon

 Q A Bolyai Nyári Akadémia megnyitó-
ünnepsége Csíkszeredában

 Q A Bolyai Nyári Egyetem résztvevői

 Q Tanulmányút Kárpátalján  Q Tanulmányút Erdélyben

 Q A Szabadkai Nyári Akadémia 
megnyitója

 Q Magyarországi továbbképzés 
résztvevői
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 Q Tisztújító közgyűlés 2010-ben 
Rimaszombatban

 Q Tisztújító közgyűlés 214-ben 
Rimaszombatban

 Q Pék László és Jókai Tibor  Q SZMPSZ 10 éves jubileumi ünnepsége

 Q Felvidéki pedagógusok a Muravidéken  Q Tanulmányút Horvátországban

 Q Szakmai tanulmányút a Vajdaságba  Q Tisztújító közgyűlés 2006-ban 
Komáromban
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 Q Az ünnepi ülés vendégei

 Q A Felvidéki Magyar Pedagógusok 
Házának átadása, 2010. november 20.

 Q Ünnepi ülés az SzMPSz 20. évfordulója 
tiszteletére

 Q Ünnepi fogadás  Q A Felvidéki Magyar Pedagógusok 
Háza emeleti szárnyának átadása, 
2015. október 17

 Q Emlékfa ültetése a Tiszti Pavilon 
udvarában

 Q Ünnepi üles az SzMPSz 25. évfordulója 
tiszteletére

 Q Pék László átveszi az SzMPSz 
domborművét
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