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dvözlet az Olvasónak!

Az SZMPSZ logójából kikerült az a szám, ami 2015-ben arra szolgált, emlékeztessen bennünket a negyedszázados útra, arra a magyar iskolák fejlesztése érdekében
megtett folyamatos tevékenységsorozatra, aminek Ön is részese volt, kedves Olvasó,
kedves Kolléga.
A logóba nem írunk egyelőre számokat, de következetesen tesszük a dolgunkat
mindannyian, ki igazgatóként, ki tanítóként, tanárként, a Szövetség képviselőjeként
a mindannyiunk jövőjét érintő feladatokat érintően.
A 2016-os év elejének történései erősen emlékeztettek az 1990-es évekbeli oktatáspolitikai történésekre, melyek a mindenkori hatalom arroganciáját idézték.
Azért történhetett meg 2015-ben, hogy a minden sebből vérző, alulteljesítő, a világ vert mezőnyében kullogó szlovák közoktatás megreformálása helyett az oktatási
tárca fókuszában reformként a magyar gyermekek szlovák nyelvtudásának problémája álljon.
A fejlődés motorja, amióta világ a világ, a művelődés, ami az iskolai falai között
zajlik. Ennek alapja az anyanyelv minél alaposabb elsajátítása. A magyar kiselsős
életre szóló boldogulása érdekében az 1. évfolyam magyar nyelv tantárgy óraszámát ezért heti hét tanítási óráról ötre csökkentette, ugyanannyi óraszámot határozva meg a szlovák nyelv tanítására is. Lehet az óraszámokkal sakkozni. De a szakmai
szempontok azért csak felülírják a laikus „jóindulatát”!? A kisiskolás ugyanis iskolába
kerülve ebben a heti hét tanítási órában nem csak a betűkkel ismerkedik, olvasni
tanul meg, hanem az írás technikáját is itt egyenesítik görbéből egyenesre. Ezek azok
az órák, amelyeken a kisiskolás anyanyelvének szókincsét gyarapíthatja, amikor beszédkészségét csiszolgatja, identitását izmosítja.
A minisztérium számára a szakma véleménye nem volt mérvadó.
Aztán a kisiskolák is szúrták a hatalom szemét. A racionalitás ellenében hatottak a kis létszámú teljes szervezettségű iskolák is. A demográfiai hullám az alapiskolák esetében lecsengett, a statisztika görbéje megnyugodni látszik. Lehet, van a kis
létszámnak racionális megoldása. Egyet azonban tudatosítani kell: igaz, a nevelési
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intézmények nem termelnek profitot, de nem szellemi haszon a gondolkodó és cselekvő emberré nevelés? Az evolúciót nem csak a racionalitás vitte előre, hanem a
tudás, a tapasztalat. Elgondolkodtató, ha nem lesz a településeken iskola, ha mellékvágányra kerül a könyvkiadás, kik irányítják majd az országot, milyen lesz a jövő?
A kisiskolák esetében a régió helyzetéből kellene kiindulni. Ahol pénzre hivatkozva
elvész az iskola, bezár az óvoda, kik és milyen irányba vezetik majd a települést az
ott élő emberek? Lehet, Svédország gazdagabb Szlovákiánál, de a svédek foggalkörömmel ragaszkodnak családias kisiskoláikhoz. Mert a család az, amelyik motiválja, ösztökéli gyermekét a magasabb művelődés megszerzése érdekében. Ezért van
szüksége az iskolának a családra és fordítva is. Így vagyunk egymás segítői, egymás
méltó támaszai és kiegészítői.
Mintha a magyar iskolát túszul ejtené a politika, mintha játékszere lenne a mindenkori hatalomnak. Jó lenne, ha felnőne egy politikai garnitúra, amelyik az embert
látná, amelyiknek a minőség, az ország állampolgárainak a jóléte, az alkotás segítésére szolgáló nyugodt légkör megteremtése lenne a legfontosabb vezetési kritérium!
Jó lenne, ha a szlovákiai magyar pedagógusnak nem kellene sztrájkolni azért,
amihez nem szerzett, hanem alapvető, embert megillető joga van!
Jó lenne, ha minden ágazatban a kompetenseket kérdeznék meg a szakmáról,
a fejlesztésekről! Jó lenne, ha a parlamenti választások évében nem azon kellene
izgulni, milyen megalázó intézkedések lépnek majd életbe a magyar óvodák, iskolák
tevékenységét, munkáját illetően! Jó lenne már a szakmai fejlesztésekre figyelni, a
minőség jegyében tervezni, cselekedni, örülni egymás sikerének! Jó lenne már, ha
felnőttként kezelnék a szlovákiai magyar közoktatást!
2016-ban remény látszott az alkotó munkára. Megnyugodni azért nem lehet, a
figyelem nem lankadhat, az alkotás folyamata nem állhat meg.
Szövetségünk minden tagja, a magyar pedagógus, ahogy eddig is, tesz a dolgát,
hogy a siker ne kerülje el a magyar közoktatás háza táját.
Ádám Zita
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Széchenyi István
születésének 225.
évfordulójára emlékezve
Bécs, 1791. szeptember 21. – Döbling, 1860. április 8.

Intelmei Béla fiához
„… a férfiban a hallgatagság sokkal értékesebb tulajdonság, mint a nyíltság, és „mindent összevéve”, a beszéd jóval több bajt okoz e világon, mint a hallgatás; már az oszmánok is találóan nevezték az előbbit ezüstnek, az utóbbit aranynak.
De ez is „cum grano salis” szükséges, mint ahogy általában a világ minden dolgában
a túlságosan sok vagy kevés tűz vagy víz egyaránt zavaró, sőt pusztító.
Éppen így bizonyos esetekben nemcsak a fecsegés, hanem a hallgatagság is sok bajnak, sőt kimondhatatlan nyomorúságnak lehet a forrása.
Ami engem elbűvöl, az a Te nemes emberiességed. Véredben egy atom sincs abból
az érzésből, amit helytelenül nevezünk „büszkeség”-nek - mert nem egyéb az, mint gőg,
amely miatt sokan, akik szerencsésebb körülmények között születtek, lenézik testvéreiket.
Te kivétel nélkül minden embertársadban megbecsülöd és tiszteled azt, ami szép, ami
nemes; ez adja a kulcsot jellemed értékeléséhez.
Azt is mondtam: a legtöbb ember olyan helyzetben van, hogy ha azt kérdezzük tőle:
„Miért van itt? - Miért teszi ezt?” - azt kell felelnie: „Azért vagyok itt, mert az áradat, a vihar
ide sodort, s azért teszem ezt-azt, mert rákényszerít a véletlen, meg a körülmények így
kívánják.” - Az embereket - így folytattam - annyiféle benyomás űzi, hajtja, hogy nagy
részüket többnyire a körülmények áradata sodorja magával. De hogy élettelen tuskóként
ragadjanak magukkal a hullámok, s mi még annyira se szabhassuk meg irányunkat,
hogy saját akaratunkból érjük el életünk bal vagy jobb partját, ily passzívan, ilyen tehetetlenül mégsem lenne szabad sodortatnia magát egy olyan lélekkel bíró lénynek, amilyen
az ember, - - különösen akkor nem, ha születésénél és vagyonánál fogva a függetlenek
közé tartozik. Csodaképpen hangzik, ha egy férfi ezt mondhatja magáról: azért állok itt,
mert így akartam; azért csinálom ezt, mert ez az akaratom!
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2016-os év tevékenységének és
hozadékának áttekintése

A 2016-os év értékelését kezdve arra, a számunkra rendkívül kedvezőtlen 2015ös törvénymódosításra kell visszatekinteni, amely többek között az első évfolyam
magyar nyelv óraszámának heti öt tanítási órára való csökkentését, illetve az egyes
évfolyamokban a tanulók minimális létszámának előírását szabályozta.
Így előállt az a helyzet, hogy az alapiskola első évfolyamában egyenlő óraszámot
kapott az anyanyelv és az első idegen nyelv. Az első évfolyamban az anyanyelven
belül nem csak az olvasás technikájának és az értő olvasás alapjainak elsajátítása a
cél, hanem többek között az írás megtanulása, a szókincs, a beszédkészség fejlesztése is. A változás szükségessége szinte kézzel foghatóvá vált. Ugyanezen év (2015)
szeptemberében az ország minden szegletéből érkező pedagógusok, szülők Komáromban együttesen nagygyűlésen tiltakoztunk az idézett intézkedések ellen.
Csatlakoztunk a civil kezdeményezéshez, a magyar iskolák színvonalasabb oktatásáért indított aláírásgyűjtéshez, a célul kitűzött 20 ezret meghaladva 26452 aláírás
gyűlt össze rövid egy hónap alatt.
Ebből a gondokkal, problémákkal terhes helyzetből indul 2016 oktatáspolitikai
története, hogy az év végére a folyamatos, hatékony párbeszéd révén, a tárgyalások
eredményeinek mutatkozásával számunkra kedvezőbb legyen a mérleg.
A 2015-ös évben Szövetségünk kapcsolatba lépett a Szlovák Pedagógusok Kezdeményezése (ISU) polgári társulással, melynek okát a közoktatás állapotával és a
pedagógusok alacsony társadalmi megbecsülésével való elégedetlenség szolgáltatta. Az ISU a 2016-os évben közösen az SZMPSZ-szel támogatta a munkabeszüntetéseket, sztrájkba szólította a pedagógusokat. A különböző nagyvárosokba szervezett
sztrájkokon az SZMPSZ képviselői magyarul is szóltak a sztrájkolókhoz, ezzel is erősítették a szakmai együvé tartozás érzését, fokozták a rendszerváltási hangulatot. Az
SZMPSZ felszólalói a szlovákiai közoktatási állapotokon kívül szóvá tették a kisebbségi iskolákban az anyanyelven való művelődés óraszámának megkurtítását, illetve
erősen bírálták a minimális osztálylétszámra vonatkozó rendeletet. Mindkét probléma megoldását sürgették.
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Ugyanazon év februárjában Strasbourgban is hallatta hangját Szövetségünk,
amikor tájékoztató jellegű konferencián felvázolta a szlovákiai kisiskolák helyzetét.
Ugyanebben a hónapban államtitkári sajtótájékoztató volt Komáromban a kisiskolák
és a teljes szervezettségű kis létszámú iskolák helyzetéről. A magyar kormány ígéretet tett, anyagi okok miatt egyetlen iskolát sem hagynak bezárni, kisegítik a kis létszámú iskolákat és a kisiskolákat.
Az SZMPSZ volt az egyetlen polgári társulás, mely az első évfolyamba történő
beiratkozás állapotáról, helyzetéről azonnali tájékoztatással szolgált a közvélemény
felé. A statisztika felhívta a figyelmet azokra a régiókra, kistérségekre, intézményekre, ahol fokozott elővigyázatossággal kell figyelni a tanulók létszámának alakulását a
jövőben.
A parlamenti választások (2016. március 5.) után a szaktárca államtitkári szinten
képviseltette magát a rozsnyói közoktatási konferencián (2016. április 9-10.), amikor bejelentésre került a minisztériumon belül a kisebbségi főosztály újjászervezése. Mindez előrevetítette, hogy megváltozik az oktatási minisztériumon részéről a
szakmával való kommunikáció. Szövetségünk képviselői május végén találkoztak az
államtitkárral az oktatási minisztériumban, ahol felvázolták az iskoláinkat érintő legégetőbb problémákat:
–– Kerüljenek ki a közoktatási törvényből a minimális osztálylétszámra
vonatkozó tételek,
–– Az óratervekkel kapcsolatban az anyanyelv heti óraszámát 8-ra kell emelni,
illetve az iskolák pedagógiai programjainak megvalósítása, saját arculatuk
kialakítása, megtartása érdekében a szabad órakeretet is növelni szükséges.
Az állásfoglalás mindkét pontja számunkra kedvező irányba fordult: a képviselők
is tudatosították, mi a különbség a kisiskolák és a kis létszámmal működő iskolák
között, a parlament júniusban kimondta a minimális osztálylétszámra vonatkozó
törvény semmisségét. Az anyanyelvi órákra vonatkozó öt nem egyenlő kilenc aránytalanságára a szakmai magyarázat elfogadottá vált, bár ennek az ára az ének-zene
tantárgy feláldozása volt. Ez nem adott örömre okot, de egyéb megoldás nem mutatkozott a probléma konstruktív megoldására. A közoktatást érintő globális problémák megoldatlansága ellenére úgy nézett ki, a nemzetiségi iskolák élete rendeződni
látszott.
Szövetségünk (adatlap alapján) júliusban-augusztusban komplex, több területre
kiterjedő felmérést készített a magyar óvodák, óvodai csoportok hálózatáról.
Szeptemberben a magyar – szlovák kisebbségi vegyes bizottság ülésére háttéranyag készült a szlovákiai nemzetiségi iskolák pozitív diszkriminációjának tervezetéről. Ebbe az anyagba bedolgozásra kerültek a Szövetség által kidolgozott észrevételek is, aminek megvalósításához a finanszírozás máig nem készült el.
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A novemberben Dunaszerdahelyen ülésező magyar-magyar párbeszéd témája
a szlovákiai magyar közoktatás jövője volt. Szövetségünk álláspontját tolmácsoltuk
ezen a megbeszélésen, melynek értelmében:
–– Az óvodák fejlesztése a jövőbe való beruházás, ez a közoktatás alapja
–– Szét kell választani a nyelvileg vegyes óvodákat, mert a vegyes nevelési
nyelvű óvodák az asszimilációt segítik elő.
Sajnos, a megbeszélés után további egyeztetés, gyakorlati megvalósítás nem
történt.
A decemberi hónapban újabb államtitkári találkozó valósult meg, amelyen a
2016-os év oktatáspolitikai tevékenységének összegzése volt a téma.
Szövetségünk a szlovákiai magyar közoktatás fejlesztése érdekében folyamatosan együttműködik, párbeszédet folytat a politikai pártok (Most-Híd, Magyar Közösség Pártja) közoktatási szakértőivel, mindazon civil szervezetekkel, amelyek érdekeltek az oktatás kérdésében (Katedra Társaság, Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége),
valamint a nyitrai és a komáromi egyetemmel.
A szervezetfejlesztéssel kapcsolatban elmondható, hogy a Szövetségünk anyagi helyzete stabilizálódott.
A szervezet küldetését meghatározó feladatokat szakembereink ellátják. A Comenius Pedagógiai Intézetnek, mely az SZMPSZ szakmai háttérintézménye, bővült a
személyi állománya, és működésének feltételei is rendeződtek.
A Szövetségben a feladatok delegálása megtörténik, a nevelési-oktatási támogatás intézése gördülékeny, a tervezett szakmai tevékenységek megvalósulnak. 2011
óta Szövetségünk nemzeti jelentőségű intézménnyé vált, így a magyarországi támogatások kiszámíthatóak. Ez a rendszer a fejlesztések szempontjából tervezhetővé és
megvalósíthatóvá teszi az éves feladatokat.
A szakmai tevékenység, fejlesztés mindig is erős pillére volt Szövetségünk
programjának. Ezeknek a programoknak a kreatív gondolkodás, a szakmai igények
monitorozása az alapja, illetve a bevált, hosszútávra visszanyúló rendezvények, konferenciák, tehetségsegítő programok gazdag kínálatára épülnek az új elgondolások.
Rozsnyó alkalmat ad közoktatásunk elemzésére, a jövő tervezésére, a minőségi
iskola megteremtésére, ezért ezt az irányt folytatni kell.
Az őszi szakmai konferencián 2016-ban Széchenyi István születésének 225. évfordulójára emlékeztünk Pozsonyban a Magyar Kulturális Intézetben. A konferencia
kiadványa 2017-ben jelenik meg.
A nyári egyetemek (Komárom, Rimaszombat, 2016. július 6-11.) 30 órás akkreditált
és nem akkreditált programjai szakmai igények alapján alakultak, melyek közösen a
Comenius Pedagógiai Intézettel, illetve a komáromi Módszertani Központtal valósultak meg hazai és meghívott magyarországi előadók által. 2016-ban immár a jubileumi 25. nyári egyetemet szervezte Szövetségünk közel 400 résztvevő részvételével. A
Kárpát-medencében megvalósuló nyári akadémiák is lehetőséget biztosítanak hazai
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pedagógusainknak a kitekintésre, a Kárpát-haza megismerésére, a kapcsolatok kiépítésére, és természetesen, mi is szívesen látjuk a máshonnan hozzánk érkező művelődni vágyó kollégákat.
A tanulmányi versenyeket, nyári szaktáborokat, pedagógiai projekteket a tehetségazonosítás, a tehetséggondozás céljával hívtuk életre 1996 óta folyamatosan
nyolc tematikában. A Szövetség anyanyelvű tanulmányi versenyei mindmáig hiányt
pótolnak, az anyanyelven való gondolkodást hivatottak segíteni, erősíteni.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása révén humán-reál viszonylatban szerveződnek a tehetséggondozó programok a mentorok segítségét is beleértve. Ennek egyik legjelentősebb rendezvénye a május végén megvalósuló tehetségnap volt, amely 2016-ban másodszor szerveződött együtt a Gömörben már
hagyományossá vált projektnappal. A cél a hátrányos helyzetből induló tehetségígéretek beazonosítása, felkarolása, fejlesztése.
Az Ady Endre ösztöndíjat évente az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET)
hirdeti meg a hátrányos helyzetű, jó képességű tanulók támogatásának céljával,
amibe Szövetségünk közvetítőként, lebonyolítóként kapcsolódik be. 2011 óta Szövetségünk a koordinátora az óvodák megsegítésére irányuló magyarországi óvodai
programoknak.
Az országos tanévnyitó ünnepség az egész felvidéki magyar közösség ünnepe.
2016-ban ennek a bensőséges, az egész felvidéki magyarság által figyelemmel kísért
eseménynek a gömöri Hanva település adott otthont, melynek református templomában Tompa Mihály 1852-1868 között hirdette Isten igéjét.
A központi pedagógus-továbbképzések, szakmai napok, fejlesztések akkor sikeresek, ha a régióban vagy egy-egy intézményben érnek célba, ahol a pedagógusok
helyi kezdeményezése, igénye mentén szerveződnek a programok, s a sikeres végeredmény megmutatkozik egy-egy nevelési probléma megoldása, illetve a szakmai
fejlesztések, műhelyekben történő alkotó munka során.
A 13 területi választmány, 3 regionális pedagógiai központ számos ilyen továbbképzést, kisrégiós programot, tanulmányi versenyt bonyolított le, valósított meg a
Bethlen Alap kiszámítható támogatása révén.
Összegzésként: Szövetségünk fennállásának 26. évében az anyaországi támogatásoknak köszönhetően jó kondícióban van. Ebben a helyzetben a saját arculatuk
alakításán fáradozó felvidéki magyar nevelési-oktatási intézmények kreativitásán,
elkötelezettségén, szakmai fejlesztési igényén múlik, milyen feladatok megvalósítására ösztönzik Szövetségünket. Az ösztönzés közös cél érdekében történik, amely a
minőségi iskola jellemzőivel írható le, ennek irányába halad.
Feladataink, céljaink így motiválják, ösztönzik fejlesztésre az anyanyelvben való
megmaradásra hazai pedagógusainkat és intézményeinket.
Jókai Tibor
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BÖSZÖRMÉNYI EDIT

a Tőketerebesi TV elnöke

BARKÓ ZSUZSA

a Tőketerebesi TV alelnöke

HANESZ ANGELIKA

a Kassai TV elnöke

MATEJ ÉVA

a Kassai TV alelnöke

TAMÁS ERZSÉBET

a Rozsnyói TV elnöke

KULIK SZILVIA

a Rozsnyói TV alelnöke

KORDA EDIT

a Nagyrőcei TV elnöke

NAGY KATALIN
(Ferenc Anna helyett)

a Nagyrőcei TV alelnöke

GYURÁN ÁGNES

a Rimaszombati TV elnöke

HAJNOVIČ GABRIELLA

a Rimaszombati TV alelnöke

TOMOLYA ADRIANNA

a Losonci TV elnöke

TOMOLYA RÓBERT

a Losonci TV alelnöke

ANDRUSKA CSILLA

a Lévai TV elnöke

LENDVAY TIBOR

a Lévai TV alelnöke

BALLA ISTVÁN.

a Nyitrai TV elnöke

HAJTMAN BÉLA

a Nyitrai TV alelnöke

KOLLÁR TIBOR

az Érskekújvári TV elnöke

BÚCSI TERÉZ

az Érskekújvári TV alelnöke

FEKETE IRÉN

a Komáromi TV elnöke

LACZA ARANKA

a Komáromi TV alelnöke

SZETYINSZKY VERONIKA

a Galántai TV elnöke
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SZANYI MÁRIA

a Galántai TV alelnöke

MASSZI JÁNOS

a Dunaszerdahelyi TV elnöke

FEKETE ANIKÓ

a Dunaszerdahelyi TV alelnöke

MORVAY KATALIN

a Pozsonyi TV elnöke

SZABÓ EDIT

a Pozsonyi TV alelnöke

BERKY ANGELIKA

az Óvodapedagógusok Országos Társulásának
elnöke

ÁDÁM LILLA

Rimaszombat - választott tag

BALOGH SZILVESZTER

Dunaszerdahely - választott tag

ÁDÁM ZITA

SZMPSZ alelnök

VÖRÖS MÁRIA

SZMPSZ alelnök

JÓKAI TIBOR

SZMPSZ elnök

AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG TAGJAI
FÜLÖP LEONA

elnök

MÁTYÁS KATALIN
VAJDA KATALIN

AZ SZMPSZ ORSZÁGOS ELNÖKSÉGE
JÓKAI TIBOR

SZMPSZ elnök

VÖRÖS MÁRIA

SZMPSZ alelnök

ÁDÁM ZITA

SZMPSZ alelnök

MORVAY KATALIN

Iskolavezetők Országos Társulásának elnöke

HANESZ ANGELIKA
(Pék László helyett)

Kassai TV

BERKY ANGELIKA

Óvodapedagógusok Országos Társulásának elnöke

TAMÁS ERZSÉBET

Rozsnyói TV elnöke

FEKETE IRÉN

Komáromi TV elnöke

NAGY KATALIN
(Ferencz Anna helyett)

Nagyrőcei TV alelnöke
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41
77
Dunaszerdahelyi járás összesen 778
Galántai járás összesen
201
Nagyszombati kerület összesen 979
Komáromi járás összesen
603
Lévai járás összesen
161
Nyitrai járás összesen
13
Érsekújvári járás összesen
309
Vágsellyei járás összesen
116
Nyitrai kerület összesen
1 202
Losonci járás összesen
183
Nagyrőcei járás összesen
106
Rimaszombati járás összesen
445
Nagykürtösi járás összesen
41
Besztercebányai kerület össz.
775
Kassa város összesen
22
Kassai járás összesen
109
Nagymihályi járás összesen
115
Rozsnyói járás összesen
100
Tőketerebesi járás összesen
180
Kassai kerület összesen
526
Szlovákia összesen
3 559
Szenci járás összesen

Pozsonyi kerület összesen
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2017/18
beiratkoztak
1.évf.

46
95
767
225
992
626
177
23
324
98
1 248
191
99
424
37
751
28
135
90
107
163
523
3 609

23
16

0.évf.

37
84
727
190
917
620
163
12
316
101
1 212
172
117
492
36
817
23
113
109
107
169
521
3 551

0
0

1.évf.

31
18

2016/17
valós
elsősök

31
16

0.évf.

24
12

1.évf.

Pozsonyi járás összesen

2016/17
beiratkoztak

Pozsony város összesen

0.évf.

Járások
- kerületek
szerint

2013/14
beiratkoztak
2014/15
beiratkoztak
2015/16
beiratkoztak
0.évf. 2015/16
valós
1.évf. elsősök

magyar tanítási nyelvű és a közös igazgatású
alapiskolák magyar osztályainak beiratkozási
adatai és az elsősök létszámai

0
0

34
12

0
0

34
13

0
0

26
14

0
45
0
43
0
46
0
84
0
89
0
93
62 702 23 724 37 715
11 203
0
201
7
197
73 905 23 925 44 912
55 549 23 583 42 603
0
186
0
155
0
165
0
19
0
9
0
11
8
332
0
276
0
313
0
92
0
96
8
101
63 1 178 23 1 119 50 1 193
27 207
5
184 34 216
20
89
0
118
8
136
32 504
0
469 33 576
0
37
0
39
0
38
79 837
5
810 75 966
0
30
0
25
0
26
93 132 18 110 81 158
0
115
0
97
0
153
42 130 45
91
50 134
22 164 21 136
0
187
157 571 84 459 131 658
372 3 575 135 3 402 300 3 822

0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
23
0
23
33

50
90
741
179
920
646
188
11
261
105
1 211
174
115
463
34
786
21
108
105
105
159
498
3 505
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William Shakespeare
halálának 400. évfordulójára
emlékezve
Stratford-upon-Avon, 1564. április 26.
Stratford-upon-Avon 1616. április 23.

WilliamShakespeare:
LXXV. szonett
Az vagy nekem, mi testnek a kenyér
s tavaszi zápor fűszere a földnek;
lelkem miattad örök harcban él,
mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg;
csupa fény és boldogság büszke elmém,
majd fél: az idő ellop, eltemet;
csak az enyém légy, néha azt szeretném,
majd, hogy a világ lássa kincsemet;
arcod varázsa csordultig betölt,
s egy pillantásodért is sorvadok;
nincs más, nem is akarok más gyönyört,
csak amit tőled kaptam s még kapok.
Koldus-szegény királyi gazdagon,
részeg vagyok és mindig szomjazom.
Fordította: Szabó Lőrinc
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vodapedagógusok Országos Társulása

„Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes“
(Robert Fulghum)

Az Óvodapedagógusok Országos Társulásának alapvető célkitűzései között szerepel a szlovákiai magyar óvodapedagógus közösség összefogása, szakmai koordinálása és érdekképviselete, ugyanakkor fontosnak tartja azokat a rendezvényeket,
melyek teret adnak találkozásra, beszélgetésre, tapasztalatcserére.
A hagyományos Országos Óvodapedagógiai Konferencia 2016. november 3-4én került megrendezésre a galántai Viktória panzióban. A pedagógus egyik legjellemzőbb tulajdonsága, hogy él benne az igény a szakmai megújulásra, az önképzésre. Ezt a megújulási készséget kívánja elősegíteni évről évre megrendezett
konferenciánk, melynek programját igyekeztünk úgy összeállítani, hogy hasznos
ismereteket nyújtson a kisgyermekkori nevelés új kihívásairól, tehetséggondozásról,
újszerű módszerek, eszközök használatáról, amelyek segítik az óvodai nevelés színvonalasabbá tételét. Meggyőződésünk, hogy a magyar óvodák megmaradásának ez
az egyik alapfeltétele, ennek záloga pedig nem más, mint a jól képzett pedagógus.
Az előadások sorát Varga László, a soproni egyetem docense kezdte, a kisgyermeknevelés új trendjeiről és kihívásairól beszélt. Zsámboki Réka, a soproni egyetem
adjunktusa a kisgyermekkori tehetség felismerésről és fejlesztésről tartott előadást.
„9–10 éves korig csak tehetségcsíráról lehet beszélni – mondta Zsámboki Réka –,
a tehetség kiemelkedően magas intelligencia, amelyben az értelem dominál.” Magyar Gábor pszichológus a megújuló iskola- és óvodapszichológusi munkában való
szemléletváltásról beszélt. Újhelyiné Szeverényi Irma gyógypedagógus az infokommunikációs technológiák (IKT) óvodai alkalmazásának lehetőségeit mutatta be a jelenlevő óvónőknek.
A program fontos része volt a pódiumbeszélgetés, melyet a CPI igazgatója, Fodor
Attila vezetett, amelynek fő témája a hazai óvodák helyzete és jövője volt. A pódiumbeszélgetés egyértelműen rámutatott arra, hogy szükség van a véleménycserére,
kommunikációra, szükség van az olyan fórumokra, ahol lehetőség nyílik arra, hogy
bennünket érintő kérdésekről, problémákról beszélni tudunk.
Az ünnepi esten hagyományosan átadásra került a Vankó Terike-díj, melyet idén
a kuratórium a jelölések alapján Seres Ibolya nyugalmazott pedagógusnak ítélte oda.
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A díjjal adózunk Vankó Terike emlékének, aki az Országos Óvodapedagógiai Konferenciát megálmodta, a kitüntetett kolléganőnek pedig ilyen formán fejezzük ki elismerésünket, köszönetünket az áldozatos, példaértékű munkájáért.
A második napon Bitter Noémi, a GE! Program pedagógiai koordinátora a Gondolkodj egészségesen! programot mutatta be, majd Bajzáth Mária mesepedagógus,
a Népmesekincstár mesepedagógiai módszerről beszélt.
A délelőtti órákban három szekcióülésen folyt a munka, Hartl Éva, a soproni egyetem docense az óvodában alkalmazható újrahasznosításra adott ötleteket az óvónőknek, Kropf Hajnalka Bugyulófalva Szociális Szövetkezetének ügyvezető elnöke és
Sziva Dániel értékesítő, a Kíváncsiak Klubja interaktív, élményalapú természettudományos tehetséggondozó programot mutatta be, és Szurmik Zoltán drámapedagógus Közösségépítő drámajátékokkal ismertette meg az óvodapedagógusokat.
Ha mindenki csak egy jó ötletet tudott elvinni magával a kétnapos rendezvényről, amellyel ő eredményesebben tud dolgozni, már megérte a konferenciát
megszervezni!
A konferenciától eltérően az évente több alkalommal megrendezett szakmai
napok célja szűkebb körben egy adott konkrét téma köré csoportosuló előadás és
főleg gyakorlati foglalkozások keretén belüli tapasztalatcsere.
Két alkalommal szerveztünk Így tedd rá! továbbképzést a negyedi Pongrácz
Ágoston Alapiskolában óvónőknek és alsó tagozatos tanítóknak.
Az énekszó szépsége, a játék öröme – zenei nevelés a születéstől az iskolakezdésig volt a címe annak a Ringató foglalkozásokkal egybekötött szakmai napnak, amely
2016. december 2-án Komáromban a Pedagógusházban valósult meg. Előadó és
foglalkozásvezető: Gállné Gróh Ilona énektanár a Ringató program alapítója és Gáll
Viktória Emese foglalkozásvezető volt. Hallhattunk, láthattunk Ringató foglalkozást
az óvoda előtti korosztálynak és óvodai énekfoglalkozást az ovisokkal. Az előadó a
kodályi elvek alapján hangsúlyozta a kisgyermekkori zenei nevelés fontosságát. Az
ének és a zene pillanatok alatt aktív cselekvővé varázsolta a résztvevőket, és fantasztikus élményt nyújtott anyának, gyermeknek, hallgatónak egyaránt.
Az óvónők nyitottságáról, szakmai felkészüléséről tesznek tanúbizonyságot azok
a módszertani napok, melyeket az óvodákban valósítunk meg. Az egyik ilyen szakmai napnak a nagyfödémesi Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda adott otthont, ahol Karácsony Ildikó kolléganőnk osztotta meg tapasztalatait az interaktív tábla használatáról, felhasználási lehetőségeiről. Egy másik alkalommal a galántai Észak-lakótelep
óvoda látta vendégül az érdeklődő kollégákat, ahol Deák Erika nagylabdán bemutató foglalkozást tartott. Minden alkalommal értékes tapasztalatokkal, sok új ötlettel
gazdagodtunk.
Bízunk benne, hogy az általunk szervezett programok, találkozásaink sokunk számára szolgáltak hasznos ismeretekkel, információkkal, melyekkel nemcsak mi pedagógusok lettünk gazdagabbak, de az általunk nevelt gyerekek is.
Berky Angelika
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Széchenyi István
születésének 225.
évfordulójára emlékezve
Bécs, 1791. szeptember 21. – Döbling, 1860. április 8.

Intelmei Béla fiához
... Már régebben is gyakran kérdeztelek: „Magyar emberként érzel-e nemzeted iránt
ragaszkodást, hűséget, szeretetet?” Én magam ezt gondoltam: Magyarország s annak
népe halott - - nem remélek semmit stb. - - - és ezért egész természetesnek és megbocsáthatónak ítélném, ha egy fiatalember, amilyen Te is vagy, amennyiben osztozik ebben a nézetemben, minden úgynevezett hazafias cselekedettől tartózkodik, és szellemét,
tetterejét másra összpontosítja, mert egy holttestet, aminek a magyar nemzetet tartom,
életre keltegetni nagyon is keserves feladat! Még azt is meg tudnám érteni és megbocsátanám, ha ilyen tragikus körülmények között, amilyenek között mi, magyar maradék
élünk, egy ifjú magyar arra szánná magát, hogy „semmi, de semmi mással nem törődik,
csak az élvezettel”.
(...) De naplóidból, amelyeket Berlinben és még előtte írtál és olvasnom engedtél, azt
látom, hogy Téged egyrészt a mélységes együttérzés, másrészt a meggyőződés és kötelességtudás arra késztet, hogy hűségesen kitarts szerencsétlen hazád mellett, és a magyarság életerejében és megmaradásában - nem úgy, mint én - nem kételkedett. - E tekintetben később sem ért csalódás, amikor Bonnból visszatértél, jóllehet akkor - mint már
érintettem - feltűnő változás ment végbe Benned. - Igaz, többször kijelentetted: sosem
laknál Magyarországon, Magyarországért semmit sem tennél stb. stb., ha nem lennél
magad is magyar. De mert az vagy, s hazádat a véredben érzed stb., azért becsülöd mindenek felett, azért életed fő feladata: a honnak áldozni erőid legjavát, és nemzeted újabb
felvirágoztatására fordítani mindazt, ami csak rendelkezésedre áll!
Hasztalan szórjuk el a legjobb vetőmagot, ha előbb nem szántottunk stb. stb., fákat nem lehet egy fejszecsapással kivágni stb. stb. Mindent ki kell előbb tervelni, elő kell
készíteni, megalapozni. Különösen a politikában, s hát még akkor, mikor egy haldokló,
- mindenesetre nagyon beteg nép megmentéséről van szó! Ezerféle dolgot kell ott meggondolni, elrendezni, előre kidolgozni! -
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eszámoló az Iskolavezetők Országos
Társulásának 2016-os tevékenységéről

Az SZMPSZ szakmai társulásaként létrehozott Iskolavezetők Országos Társulása
tevékenységének alappillére az SZMPSZ alapszabályának IX. cikkelye, mely a szakmai
társulások tevékenységét szabályozza.
A 2016-os év meghatározó volt a hazai közoktatásban, hiszen a márciusi kormányváltást követően fontos változások történtek, melyek a nemzetiségi iskolák
szempontjából pozitívan értékelhetőek. Módosultak a közoktatási törvényben az
osztályonkénti minimális tanulói létszámot szabályozó rendelkezések, a nemzetiségi
iskolák számára módosultak az állami oktatási program részét képező kerettantervek, hatásköri és személyi változások történtek az oktatási tárca nemzetiségi főosztályán. Nyilvános szakmai-társadalmi vitára bocsátották a közoktatás-fejlesztés nemzeti
programját (Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania), mely egy stratégiai
jellegű dokumentum, s amely legalább egy évtizedre meghatározza a szlovák közoktatás, és annak részeként a magyar iskolák jövőjét is. Készül az oktatásfinanszírozás
új törvénye, továbbá nyilvánosságra kerültek az iskolahálózat optimalizációját és racionalizációját célzó tervezetek is. Ezért az SZMPSZ, a Comenius Pedagógiai Intézet
és az IOT 2016. október 18-19-én megszervezte a Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók I.
Országos Konferenciáját Búcson. A konferencián 102 igazgató, ill. igazgatóhelyettes,
intézményvezető vett részt az ország szinte minden régiójából, szám szerint 57 teljes
szervezettségű alapiskolából, 12 kisiskolából, 11 gimnáziumból, 15 szakközépiskolából, 2 speciális iskolából és 2 egyéb tanintézményből.
A konferencia első napján Setényi János oktatáskutató „Középpontban az iskolavezetők“ című előadása hangzott el, melyben az iskolavezetők rendkívül meghatározó szerepéről, hatékonyságáról, az eredményes iskoláról beszélt. Hangsúlyozta:
az oktatási intézmény sikeres működése nagymértékben függ az igazgatótól, illetve az ő személyiségétől és szakmai kvalitásaitól. Őt követte a közoktatás-fejlesztés
nemzeti programját kidolgozó munkacsoport egyik tagja, Vladimír Burjan, oktatási
szakértő, aki részletesen ismertette a programot. Annak egyes pontjai a hazai szlovák
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és magyar, illetve más tannyelvű iskolákra egyaránt vonatkoznak, abban nem szerepelnek csak a nemzetiségi oktatási intézményekre vonatkozó specifikumok, szólt
a változásokról, ill. arról, hogy ezt a tervezetet széleskörű társadalmi vitára bocsájtják. Meg is jegyezte, hogy a szlovákiai magyar intézményvezetők közösen elsőként
foglalkozhatnak a dokumentum tartalmával, amely elmondása szerint nem politikai
megrendelésre, hanem kizárólag szakmai szempontok figyelembe vételével készült,
középpontba állítva a diákokat és az ő igényeiket, amelyekhez az oktatásnak igazodnia kellene. Az első nap délutáni szakmai műhelye másfél órás panelekből épült fel,
(50 perces előadások, majd a kérdések felvetése). A kerettantervi követelményekről,
a magyar iskolák tantervi szabályozásáról és saját célkitűzéseikről az Állami Pedagógiai Intézet Magyar Nemzetiségi Osztályának négy magyar tudományos munkatársa,
Ledneczky Gyöngyi, Dömény Andrea, Halász Anita és Tímár Lívia tájékoztatott. Majd
Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatója A szlovákiai magyar iskolahálózat optimalizálása és finanszírozása címmel plenáris eszmecserét és vitát vezetett.
Egyebek mellett szólt a magyar tannyelvű iskolahálózatunk létének és a diákok jövőképének jelentőségéről is.
A második napon az Állami Tanfelügyelet két munkatársa: Balogh Edit és Kosár
Mónika tanfelügyelő „A magyar iskolákban folyó oktató-nevelőmunka minősége és
színvonala a tanfelügyelői vizsgálatok tükrében“ című vitaindító felszólalásában rávilágított arra, hogy a tanfelügyelet szempontjából melyek a magyar tanítási nyelvű
iskolákban vissza-visszatérő gondok, amelyekkel az ezen intézményekben végzett
ellenőrzéseik során szembesültek. Ezt követően Prékop Mária, a Szlovák Oktatásügyi
Minisztérium Nemzetiségi Főosztályának igazgatójaként elmondta, hogy júniusi kinevezése óta milyen jellegű munkát végzett, milyen kérdések kapcsán kellett
véleményt nyilvánítania, illetve nemzetiségi oktatásügyünk helyzetét elemezte. Ezt
követően az IOT elnökeként ismertettem szakmai társulásunk az SZMPSZ cél- és
feladatrendszerében elfoglalt helyét, szerepét és tevékenységét. Végül Setényi János és Fodor Attila foglalta össze a kétnapos összejövetel lényegét, illetve mondott zárszót. Kérdőíveket osztottunk ki a jelenlevőknek, hogy véleményük alapján,
melyek rendkívül fontosak számunkra, tudjuk majd tolmácsolni az igazgatók álláspontját, véleményét egyrészt a következő konferencia szervezése kapcsán, másrészt a különböző egyeztetési tárgyalásokon, hazai és külföldi fórumokon. A konferenciával hagyományt szeretnénk teremteni, folytatásra sarkall minket az is, hogy
az intézményvezetők nagyon aktívak voltak, érdeklődéssel szóltak hozzá az egyes
témákhoz és tudatták velünk, igénylik a folytatást, a közös ismeretgyarapítást és
együttgondolkodást.
Az intézményvezetők aktivitásai közé sorolhatók - elsősorban az ország nyugati
régióiban - az SZMPSZ által szervezett Intézményvezetők szakmai találkozója, ahol a
vélemények kimunkálása, a szakmai fejlődés és a tapasztalatcsere a cél.
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Szövetségünk egyik fontos prioritása, karöltve a CPI-vel és az IOT-val, hogy a jövőben meg kell erősítenünk az iskolavezetők szakmai képzését, a pozitív tapasztalatok
és gyakorlatok bemutatását, tehát az egymástól való tanulást, fejlesztést, a haladás
lehetőségeit, módjait, hiszen csakis összefogással tehetünk iskoláink sikerességéért,
megmaradásáért.
Morvay Katalin

Az Igazgatók Országos Társulásának operatív vezetése:
Az intézmény képviselete

Név

Intézmény

Helyszín

elnök

Morvay Katalin

Magyar Tannyelvű
Alapiskola és
Gimnázium

Pozsony

alelnök

Bukovszky János

Kossányi József
Alapiskola és Óvoda

Szentpéter

alelnök

Laboda Róbert

Alapiskola

Várgede

1-4 évfolyamos alapiskolák
képviselője

Gaál Gertrúd

Magyar Tannyelvű
Alapiskola Tany

Tany

1-9. évfolyamos alapiskolák
képviselője

Hack László

Dobó István Alapiskola

Nagyszelmenc

az állami fenntartású gimnáziumok,
szakközépiskolák és szakiskolák
képviselője

Marsal János

Kodály Zoltán
Gimnázium

Galánta

az egyházi és magániskolák
képviselője

Madarász Róbert

Marianum Egyházi
Iskolaközpont

Komárom

a művészeti és speciális iskolák, ill.
intézmények képviselője

Krippel Éva

PPTPK

Dunaszerdahely

a közép – szlovákiai régiót képviselők Csúsz Péter
képviselője
a kelet – szlovákiai régiót képviselők
képviselője

Mohňansky Csilla

Losonc
Alapiskola

Buzita
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William Shakespeare
halálának 400. évfordulójára
emlékezve
Stratford-upon-Avon, 1564. április 26.
Stratford-upon-Avon 1616. április 23.

WilliamShakespeare:
V. szonett
Az órák, melyek halk remekbe fogták
A szép látványt, mit minden szem csodál
Zsarnokként törnek majd rá, s tönkre rontják
A gyönyörűt, mely most oly fényben áll;
Mert nyarunk a meg-nem-álló idő
Zord télbe hajtja és ott megöli;
Fagy nedvet ront; a friss lomb: lombeső;
Szépség: hó alatt; s táj?: csak romjai!...
Ne lenne akkor üvegcsékbe fogva
A nyár párlata, folyékony fogoly,
A szépség s a hatása oda volna,
És emléke se maradna sehol.
De jöhet tél: szűrt virágnak csak a
Színe hal el; él édes zamata.
Fordította: Szabó Lőrinc
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COMENIUS Pedagógiai Intézet 2016. évi
tevékenységének összefoglalója

A COMENIUS Pedagógiai Intézet, közhasznú szervezet (alapító: Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége, alapítás éve: 2003) működését és tevékenységét az alábbi
keretek határozzák meg:
– a közhasznú szervezetekről szóló 213/1997 T.t. számú törvény és későbbi
módosításai,
– az alapító által az alapítólevélben megfogalmazott küldetés, valamint cél- és
feladatrendszer,
– a „COMENIUS PI szakmai programja” c. stratégiai dokumentum (elfogadva
2010. 01. 28-án),
– az Intézet 2016. évre szóló munkaterve és költségvetése (elfogadva 2016. 03.
30-án).
Az Intézet 2016. évi működésében és tevékenységében jelentős előrelépés
történt annak köszönhetően, hogy a Magyar Kormány Miniszterelnökségének
Nemzetpolitikai Államtitkársága – az elmúlt 13 év munkájának elismeréseként (?)
– az intézményt egyedi támogatásban részesítette. A támogatásnak köszönhetően
az Intézet anyagi helyzete stabilizálódott, fenntartása és működése kiszámíthatóvá
és tervezhetővé vált. (Megjegyezzük, hogy az előző években az Intézet működését
– állami vagy egyéb rendszeres és biztos támogatás híján – pályázatokból és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásai bevételeiből biztosította; ezen források korlátozott
mennyisége lehetetlenné tette az Intézet szakmai fejlődését, előrelépését.)
Az Intézet 2016. évi munkájának átfogó bemutatására jelen kiadvány terjedelmi
keretei között nincs lehetőség, ezért csak vázlatosan tudjuk felvillantani a tevékenység főbb területeit és eredményeit. (Ugyanakkor megjegyezzük, hogy az érdeklődők a www.szmpsz.sk oldalon megtalálják az Intézet „Éves jelentését”, amely
részletesen és minden tevékenységre kiterjedően foglalja össze és értékeli az elvégzett munkát.)
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Az Intézet az SZMPSZ szakmai társszervezőjeként kapcsolódott be az alábbi három, kiemelkedő fontosságú országos rendezvénybe:
– „Minden iskola kiváló iskola - lehet” c. szakmai konferencia, amelyre a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXII. Országos Találkozója keretében került sor
(Rozsnyó, 2016. április 9-10.);
– SZMPSZ XXV. Nyári Egyeteme (Komárom / Rimaszombat, 2016. július 11-16.),
melynek keretében 11 témában zajlott 30 órás pedagógus-továbbképzés –
ebből 3 akkreditált programot (5 csoportban, összesen 93 fő részvételével)
az Intézet biztosított és gondozott (beleértve az augusztusi záróvizsgák
szervezését is);
– Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók I. Országos Konferenciája (Búcs, 2016.
október 18-19.), amely a szlovákiai magyar közoktatás legfontosabb területeit,
így a tartalmi szabályozás, az iskolahálózat racionalizációja és az oktatás
minőségének ellenőrzése és javítása kérdéseit járta körbe. A konferencián
(az országban első helyszínként) bemutatásra került az Oktatás és Nevelés
Fejlesztésének Nemzeti Programja c. vitaanyag/stratégiai tervezet is.
Az Intézet gondozta és továbbfejlesztette azt a két – több mint egy évtizede
futó – projektet, amelyek a személyre szabott tanulást és egyéni képességfejlesztést
hivatottak segíteni, támogatni:
– a „Differenciálás az alapozó szakaszban holland modell szerint” (CED)
projekt (területei: helyesírás, matematika, szlovák nyelv) keretében kidolgozott
munkafüzetekből (11 cím) a 2016/2017-es tanévre 45 alapiskolából érkezett
megrendelés, összesen 4083 munkafüzet került a tanulókhoz. A projekt
fejlesztési szakaszában egy négyfős munkacsoport - a gyakorló pedagógusok
visszajelzései alapján, az állami oktatási programokban beállt tartalmi változások
figyelembevételével - átdolgozta az Írj helyesen! munkafüzet-család négy
kiadványát;
– a differenciált képességfejlesztéssel foglalkozó munkatársak az óvodák és
alapiskolák rendelései alapján folytatták le a 4-8 éves gyermekek és tanulók
alapkészségeinek a diagnosztizálását DIFER-mérőeszköz alkalmazásával;
összesen 12 intézményben 236 kisgyermek, ill. tanuló vizsgálatát és értékelését
végezték el.
A 2016. évi tevékenységnek - időben, munkamennyiségben és az érintettek számában is -kiemelkedő fontosságú részét képezték az Intézet által biztosított és szervezett akkreditált pedagógus-továbbképzések. Az Intézet – az intézményi, kistérségi és országos igényekhez igazodva - 15 továbbképzési programot (csoportot)
indított, melyeken összesen 298 fő tett sikeres záróvizsgát és szerzett tanúsítványt és
kreditpontokat. A megvalósult programok:
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Képzés megnevezése

Csoportok
száma

Összes
résztvevő

Kooperatív tanítás

11

239

Interaktív tábla – interaktív módszerek

2

28

Projektalapú oktatás

1

14

Tananyagfejlesztés interaktív tábla segítségével

1

17

Összesen

15

298

Az Intézet immár egy évtizede segíti, támogatja az intézmények önértékelési
tevékenységét, a szervezeti kultúra és klíma felmérését. Ennek jegyében, az érintett
intézmények igazgatósága felkérésére és megbízásából átfogó partneri (tanuló, tanár, szülő) igény- és elégedettségmérést folytatott le a komáromi Selye János Gimnáziumban és a szentpéteri Kossányi József Óvodában és Alapiskolában. December
hó folyamán megkezdődött egy további érdeklődő intézményben, a komáromi Jókai Mór Alapiskolában a vizsgálat előkészítése – a felmérésre 2017 tavaszán kerül sor.
Az Intézet szerepet vállalt az SZMPSZ Komáromi Területi Választmánya (Komáromi Pedagógiai Napok - nyitóelőadás, Pedagógusklub - moderálás) és az Óvodapedagógusok Szakmai Társulása (országos óvodapedagógiai konferencia – pódiumbeszélgetés) programjaiban.
Az Intézet oktatás- és szakmapolitikai tevékenységének fókuszában a szlovákiai magyar közoktatás problémáinak az elemzése és fejlesztési igényeinek
a megfogalmazása, valamint ezeknek az illetékes központi tanügyigazgatási szervek felé történő tolmácsolása állt. Az Intézet vezetője az év folyamán három alkalommal vett részt az oktatási miniszter (Juraj Draxler, majd Peter Plavčan) által összehívott kerekasztal-tanácskozáson, két alkalommal pedig a Peter Krajňák államtitkár
kezdeményezte megbeszélésen. Az Intézet szakmai elemzéseket és tervezeteket
dolgozott ki a magyar iskolahálózat megóvása és optimalizálása, valamint a nemzetiségi iskolákat szabályozó (diszkriminatív) állami oktatási programok módosítása
tárgyában; több javaslat és háttéranyag készült a Nemzetpolitikai Államtitkárság
felkérésére is – ezek a közoktatás finanszírozásával, a magyar kisiskolák helyzetével,
illetve a magyar óvodahálózat elemzésével foglalkoztak. Az Intézet bekapcsolódott
a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala munkájába, elsősorban annak oktatásügyi
tevékenységébe.
A Magyar Kormány támogatásának köszönhetően, november 1-jétől sikerült bővíteni az Intézet személyi állományát. A felvételt nyert óvodapedagógiai
munkatárs munkatöltetét a DIFER-mérések ellátása, továbbá az óvodapedagógiai
fejlesztések gondozása, támogatása, segítése képezi, nyomatékos hangsúllyal az
óvodák és óvodapedagógusok kistérségi együttműködésére. E célkitűzés szellemében került sor az első ilyen jellegű szakmai találkozóra december elején Gútán,
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a Tündérkert Óvodában, amelyet 2017-ben számos hasonló program követ majd
több nyugat-szlovákiai kistérségben.
Az előzőekben összegzett tevékenységeket Fodor Attila igazgató, Markovics
Tímea pedagógiai munkatárs és további 26 külső, szerződéses munkatárs (oktatók, képzésszervezők, mérésvezetők, programfejlesztők, ...) végezte el, az Intézet szerény és szűkös személyi, anyagi és infrastrukturális feltételei és lehetőségei mellett.
A COMENIUS Pedagógiai Intézet a jövőben is a szlovákiai magyar óvodák és
iskolák fejlesztését, s a bennük oktató pedagógusok fejlődését kívánja szolgálni.
A felvállalható feladatok mennyisége és ellátásuk hatékonysága – egyéb tényezők és
feltételek mellett – annak függvénye, hogy a hazai és az anyaországi nemzetpolitikaformálók belátják-e egy erős oktatáselemző és -fejlesztő szakmai háttérintézmény
létrehozásának szükségességét, s hozzárendelik-e a kiépítéséhez és működéséhez
szükséges forrásokat. Ennek hiányában a felvidéki magyar közoktatás minőségének
javítása nem (lesz) lehetséges.
Fodor Attila
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Kincskeresők XII.
Helyi és regionális értékeket kutató diákok konferenciája
A Kincskeresők XII. – helyi és regionális értékeket kutató diákok konferenciája az
SZMPSZ Galántai Regionális Központ mint Tehetségpont szervezésében 12. alkalommal valósult meg.
Helyszín és időpont: Építészeti Szakközépiskola, Dunaszerdahely, Szabó Gyula
u. 1. 2015. november 9–10.
Célja a szlovákiai magyarság tájaihoz, településeihez és közösségeihez kapcsolódó, a téma iránt a pályázó személyes kötődését is nyilvánvalóvá tevő pályamunka
bemutatása 10 perces vetített képes (PowerPoint, Prezi) előadás keretében, tetszés
szerint választható (kultúrtörténet, helytörténet, néprajz, vallástörténet, művészet,
irodalom, földrajz, természetvédelem, gazdaságtörténet, építészet stb.) témakörben.
(Az előadáshoz tárgyi emlékek bemutatása is kapcsolódott.) A konferencián elhangzott előadások a diákok saját kutatásaira épültek, melyet egyénileg vagy csoportosan
végeztek.
Pedagógiai célok: A helytörténeti kutatásnak – mely az iskolában főleg csoportmunkára épül – a tudás megszerzésén kívül jelentős szerepe van az osztályközösségek megerősítésében, az osztályon kívüli (szakköri, baráti, rokoni vagy testvérkapcsolati) szerveződésekben azonos érdeklődésű diákokat, esetleg különböző
korcsoportokat kapcsol össze egy cél érdekében. Az egyes témakörök feldolgozása
az iskolán kívüli tevékenységhez kötődik, ugyanis a kutatás a társadalomi emlékezetre (néprajzi, történelmi, helytörténeti témák), levéltárakra, múzeumi és helytörténeti
gyűjteményekre támaszkodik.
Számszerű adatok:
A konferencia elérte célját: 26 iskolából és 2 civil szervezetből (Csemadok, ViaNova
ICS) 63 diák (életkor 12–18 év, az alapiskola felső tagozatát és a középiskolát látogató
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korosztály), 36 felkészítő (tanárok, szülők, helytörténészek) vett részt, 38 vetített képes előadás hangzott el.
A konferencián – a diákokon, tanáraikon és a zsűrin kívül – az előadásokat az érdeklődő tanárok, helytörténészek és szülők is meghallgatták, így a résztvevők száma
a szervezőkkel és a sajtó képviselőivel együtt meghaladta a 120-at.
A programot különböző pályázatokból származó pénzekből sikerült megvalósítani. A diákok és a tanárok az oklevél mellé pályázatokból, ill. szponzori adományokból vásárolt könyveket, illetve szakirodalom vásárlására fordítható könyvutalványokat kaptak.
Kiegészítő és gazdagító programok: A Kincskeresők XII. konferenciáján részt
vett Baranyai Kinga Anna Petőfi-ösztöndíjas programszervező, aki hasznos közösségépítő játékokkal gazdagította a résztvevők esti szabadidejét. Megjelent továbbá
Huszár László, a Magyar Művelődési Intézet igazgatója, a Felvidéki Értéktár Bizottság
alelnöke, és a Felvidéki emlékhelyek adatbázisa gyarapításának okostelefonos módszerét és játékos versenyszabályait osztotta szét az iskolák között.
Felmerülő nehézségek: A program megvalósítása során többször felmerült, hogy jelentősebb lenne a konferencia hasznosulása, ha regionális döntőket is
szervezhetnénk, illetve, ha meg tudnánk oldani, hogy évente más-más helyszínen
rendezzük a konferenciát. Megfelelő anyagi források hiányában azonban nem szervezhető meg olyan helyszíneken, ahol nincs kollégiumi ellátás, és az iskolák nem
rendelkeznek megfelelő előadóteremmel. A turistaszállók költségeit és a nyugatszlovákiai diákok tömeges utaztatását pedig a szűkös pályázati forrásokból nem lehet megoldani. Pedig éppen a hiányokkal küzdő területeken lenne tetten érhető
leginkább a program társadalmi hasznosulása.
A program hasznosítása és folytatása: A Kincskeresők diákkonferencia szerves részét képezik az előadásokhoz fűzött kommentárok. A zsűri tagjai rendre olyan
helytörténész, történész muzeológus, néprajzos, művészettörténész szakemberek,
akik mindig igyekeznek megadni a hogyan tovább kérdésekre a válaszokat. Ezek a
kommentárok nemcsak a konferencián elhangzott előadások hasznosítására vonatkoznak, hanem gyakran a szülőföldhöz való kötődés erősítésének a módszereihez,
valamint a helyi ismeretek iskolai tanításának a módszertanához is.
A Kincskereső program nem ér véget a konferencia lezártával. Több helyen szerveznek kistérségi konferenciákat, ahol a környékről származó Kincskeresők mutatják
be helytörténeti kutatásaik eredményét a helyi, illetve a kistérség érdeklődő közönségének. Ezek által is erősítve a szülőföld ismeretét és a helyi értékekhez való kötődést.
Ezek a helyi szerveződések – kistérségi bemutatók, ill. a Kincskeresőkre alapuló
helytörténeti csoportok – jelentik a program fő társadalmi hasznosulását, egyben
társadalmi garanciát jelentenek a program folytatására.
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Az iskolai hasznosítása pedig – mivel nemcsak a saját, de a konferencia teljes
anyag is rendelkezésre áll – abban áll, hogy a PowerPointban, ill. Preziben feldolgozott anyagok az iskolák rendelkezésére állnak és felhasználhatók a régióismereti órákon, illetve a helytörténetnek a tantárgyakhoz fűződő témaköreiben a tanítás folyamatában. Több iskola ad ki helytörténeti füzeteket a Kincskeresők előadásaira építve,
amelyeket az iskolák segédtankönyvként használnak a helytörténet tanításához.
Idén először sikerült megvalósítani, hogy az előadások anyagát digitális formában dolgozza fel a médiapartner, a Magyar Interaktív televízió munkatársa. A társadalom széles rétegei a szlovákiai Pátria Rádió adásaiból és különböző internetes
oldalakról értesülhettek a konferenciáról: webhelyek az SZMPSZ honlapján (www.
szmpsz.sk) kívül:
Facebook: Kincskeresők - Tehetségpont RPK Ga, http://katedra.sk/2016/11/15/
kincskeresok-kupakokkal-a-kutyusokert/, http://www.parameter.sk/, www.hirek.sk,
www.felvidek.ma, www.dstv.sk, http://www.televizio.sk/tag/kincskeresok/.
Szanyi Mária néprajzkutató, pedagógus a Kincskeresők felelős szervezője

XI. Tudok
Beszámoló a Vámbéry Ármin Alapiskolában megrendezésre kerülő
2016-2017 Felvidéki Regionális Konferenciáról
Tizenegyedik alkalommal voltunk szervezői a Tudok szlovákiai regionális döntőjének, melyre 2016. november 25-én (pénteken) került sor. A verseny gördülékenyebb
lebonyolítása érdekében ezt a pénteki napot hagyományaink szerint igazgatói szabaddá minősítettük. A verseny a diákok számára a budapesti www.kutdiak.hu honlapon a regisztrációval kezdődött. 2016.november 10.volt a határidő.
Szlovákiából ebben az esztendőben 24 pályamunka érkezett. A szervezők számára a munka az adatbázis letöltésével kezdődött. Az adatbázis letöltése után szakmai
megbeszélést hívtunk össze, ahol összevont szekciókat alakítottunk ki, ahol az előadások meghallgatásra kerültek. A szekciók alapján összeállítottuk a szakmai zsűri
névsorát. A három összevont szekcióba 9 zsűritagot hívtunk meg.
A megbeszélést követő napon a szervező iskola nevében felvettük a kapcsolatot
a versenyzőkkel, mentorokkal, tanárokkal, a zsűri tagjaival. Információkat küldtünk,
kérdésekre válaszoltunk. A versenyző diákok három példányban postázták elkészített
munkáikat. Ezeket az írásos munkákat archiváljuk iskolánkban.
Minden diák, mentor és tanár a zsűri tagjaival egyetemben könyvajándékot kapott. A regionális konferencia zárásaként a három összevont szekció első 3 helyezettje az ünnepélyes eredményhirdetéskor tartalmas és nagyon értékes könyvjutalomban részesült, természetesen mindenki megkapta a konferencia hagyományos
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oklevelét is. A három szekció első három helyezettje közül 6 pályamunka továbbjutott a magyarországi döntőbe.
Budapesti szervezőink a KUTDIAK részéről a verseny lebonyolításának napján, az
eredményhirdetéskor szervező munkánkat elismerően értékelték, melyre büszkék
vagyunk, hiszen szívügyünk a TUDOK! Több média úgyszintén pozitív hírként közölt írást, tudósítást a versenyről (DSTV, www.parameter.sk, Csallóköz-hetilap, www.
kutdiak.hu, www.varmin.eu, www.dunaszerdahelyi.sk).
Az eredmények:
Környezettudomány-Egészségtudomány-Matematika
Zsűri: Mgr. Kiss László, MUDr. Kubik István, Mgr. Pék László
1. Henzel Dániel (Marianum Egyházi Iskolaközpont, Komárom)
- A légkör királyának látogatása Bulcsú vezér falujában
2. Mészáros Zsuzsanna (Czeglédi Péter Református Gimnázium, Léva)
- Zselíz és környékének hidrogeológiája, felszín alatti vizei
3. Hovany Márton (Tarczy Lajos Alapiskola, Hetény)
- Otthon, édes, meleg-hideg otthon
Biológia-Kémia
Zsűri: Prof. Bauer Győző, MUDr. Kiss László, CSc., Ing. Mgr. Valkai Anett
1. Turrisi Emanuel (Bartók Béla Alapiskola, Nagymegyer)
- Világító kékrák vagy márványrák?
2. Straňáková Emma (Szenczi Molnár Albert Alapiskola, Szenc)
- Kecskepapagáj tartása és tenyésztése
3. Pavlík Kristóf (Szabó Gyula Alapiskola, Dunaszerdahely)
- Okosabbak, mint hittük!
Helytörténet-Pszichológia
Zsűri: PaedDr. Hrbáček Magdaléna, PhD. Lacza Tihamér, PhDr. Németh Margit
1. Turtev Erik (Madách Imre Gimnázium, Somorja)
- Ősi magyar hangszerek nyomában
2. Vojtek Lili (Szenc)
- A taliányok, gólyák és citromfák a nagy háborúban (Éliás Sándor: Napló)
3. Lucza Ákos-Rancsó Kamilla (Tarczy Lajos Alapiskola, Hetény)
- A Hetény-i Önkéntes Tűzoltó Testület története
PaedDr. Masszi János, a regionális konferencia főszervezője
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Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
A 2015/16-os tanévben 17. évfordulóját ünnepelte a Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny. 1998 óta az SZMPSZ, a Magyar Nyelvtudományi Társaság és az ELTE
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete szervezi a versenyt. A kezdetektől főszervezője Ádám Zita, az SZMPSZ alelnöke és Csicsay Sarolta, a Párkányi Gimnázium
és a Magán Kereskedelmi Akadémia tanára.
A verseny célja: anyanyelvünk ápolása, a nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudat és az anyanyelv szeretetének erősítése. Az iskolai fordulókat követően a regionális fordulók hat helyszínen zajlottak 2016. február 9-én:
1. Ekecsen /szervező: Tóth Mária/
2. Galántán /szervező:Szetyinszký Veronika/
3. Párkányban /Csicsay Sarolta/
4. Komáromban /Kocsis Piroska/
5. Rimaszombaton /Ádám Zita/
6. Nagyszelmencen /Rubi Diána/
A regionális forduló 1. kategóriájában a 7. évfolyamosok és a nyolcosztályos gimnázium 3. évfolyamosai versenyeztek, összesen 93 tanuló. A 2. kategóriában a 8., illetve a nyolcosztályos gimnázium 4. évfolyamosai vettek részt, összesen 98 diák. A
versenybe 52 iskola nevezett be.
Az országos döntőt az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola szervezte 2016. április 4-én. Itt 22 hetedik, 25 nyolcadik évfolyamos diák mérhette össze tudását helyesírásból. Mindkét kategória első 4 helyezettje jutott tovább a Kárpát-medencei döntőbe Budapestre, amely 2016. május 28-án volt. Érsekújvárban az országos döntőt
Jókai Tibor az SZMPSZ elnöke nyitotta meg, aki ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta
az anyanyelv fontosságát, szeretetét. A verseny befejezéseként minden diák oklevelet és könyvjutalmat kapott.
A budapesti Kárpát-medencei döntőbe jutottak:
I. kategória:
1. Fehér Zsóka - Bartók B. MTNY Alapiskola, Nagymegyer
2. Szabó Virág - Batthyány Strattmann MTNY Alapiskola, Felbár,
3. Szalay Mátyás - Munka Utcai MTNY Alapiskola, Komárom,
4. Ferenczi Réka - Nyárasdi MTNY Alapiskola
II. kategória:
1. Pintes Orsolya - Vámbéry Ármin MTNY Alapiskola, Dunaszerdahely,
2. Horváth Enikő - Szabó Gyula MTNY Alapiskola, Dunaszerdahely,
3. Seszták Lilla Elizabeth - József Attila MTNY Alapiskola, Vásárút,
4. Kovács Eszter - Vámbéry Ármin MTNY Alapiskola, Dunaszerdahely
Pintes Orsolya (felkészítő tanár: Buzgó Mária) és Horváth Enikő (felkészítő tanár:
Kiss Éva) a budapesti döntőben kiválóan szerepeltek, ezért dicsérő oklevelet kaptak.
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A Magyar Nyelvtudományi Társaság Arany Oklevéllel és értékes könyvcsomaggal
jutalmazza azokat a magyartanárokat, akiknek már négy diákjuk vett részt a Kárpátmedencei döntőn. 2016-ban három szlovákiai kolléga is átvehette ezt az értékes elismerést: Buzgó Mária (Vámbéry Ármin Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Dunaszerdahely), Habán Hajnalka (Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Komárom),
Soóky Marián (Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Nagymegyer). Gratulálunk az Arany Oklevéllel kitüntetett magyartanárjainknak.
Tisztelet és köszönet illeti valamennyi felkészítő tanárt és a szervezőket is a verseny megszervezéséért.
Csicsay Sarolta

„Kárpát-medence 2016”
„Magyar utazók és földrajzi felfedezők”
A Kárpát-medence 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 magyarlakta
vidékeinek általános és középiskolás diákjai egyaránt bekepcsolódhatnának, majd
a későbbiekben a nemzetközi döntők során az elméletben tanultakat a helyszínen
valóságban is megismerhetnék. Sajnos az elmúlt évek során úgy alakult, hogy megfelelő anyagi forrás hiányában a nemzetközi döntő már elmaradt.
A tanulók szempontjából a versenynek jelentős szerepe van a magyarságtudat
megerősítésében, identitástudat elmélyítésében is.
A verseny témakörei felölelik a Kárpát-medence természeti- és társadalomföldrajzát, lehetőség szerint minden évben a terület valamely kiemelten fontos, a diákok
számára érdekes adottságára összpontosítva. A versenyzők foglalkozhattak már a
Kárpát-medence vizeivel, hegységeivel, a vulkanizmus nyomaival, a belső medencékkel, éghajlatával, az egyes országok nemzeti parkjaival, az idegenforgalommal,
a világörökség részét képező helyszínekkel, gyógy- és ásványvizekkel, várakkal és
kastélyokkal, stb.. A 2016-os év témaköre a Magyar utazók és felfedezők kalandjait
járta körbe. A zsűri tagjai: Laki Ilona a Földrajztanárok Egyletének tiszteletbeli elnöke,
Bódis Bertalan, FTE elnökségi tagja és Vrábel Sándor, nyugalmazott földrajztanár. A
versenyzők mind az írásbeli feladatok, mind a szóbeli forduló során komoly felkészültségről tettek tanúbizonyságot. Az elkészített prezentációk színvonala nagyon
komoly kutatómunkára és odafigyelésre utalt. A legeredményesebb versenyzők a
könyvjutalmon kívül részvételt nyertek felkészítő tanárukkal együtt egy tanulmányi
kirándulásra is.
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Legeredményesebb versenyzők:
I. kategória
Fehér Fruzsina Anna

Corvin M. AI, Gúta

Szabó Csilla		

Corvin M. AI, Gúta

Polák Dániel Sándor

Arany J. AI, Ekecs

II. kategória
Csápai Rita		

Magángimnázium, Dunaszerdahely

Sánta Norbert		

Selye János Gimnázium, Komárom

Mészáros Zsuzsana

Czeglédi P. Ref. Gimn., Léva

Természetesen köszönet illeti a felkészítő tanárokat is, hiszen az eredmények az ő
munkájukat is dicsérik. Reméljük, hogy a továbbiakban még többen kapcsolódnak
be ebbe a versenysorozatba.
Mgr. Molnár Szilvia, Mgr. Révész Szabó Andrea
Corvin Mátyás Alapiskola, Gúta

Sajó Károly Kárpát-medencei
természetvédelmi csapatverseny
2016. április 19-én került megrendezésre a Sajó Károly kárpát-medencei természetvédelmi csapatverseny felvidéki döntője a gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskolában,
valamint Gúta város vezetésének köszönhetően a városháza nagytermében.
A verseny szlovákiai kiírója a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége. Fő védnökeink Magyarországról a Természetbúvár magazin és a Magyar Földrajzi Társaság,
valamint a Mezőgazdasági Minisztérium.
A verseny célja a komplex környezettudatos szemlélet kialakítása és elmélyítése,
a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettség kialakítása, a környezetünkért érzett közös felelősség felébresztése, valamint a tehetségfejlesztés.
A verseny csapatverseny, ahol a csapat három tagból áll, a versenykiírás értelmében az alapiskolák 7-9., illetve a nyolcéves gimnáziumok 2-4. évfolyamos tanulói jelentkezhettek. A szlovákiai döntőre idén 16 csapat nevezett be Tornaljától
Dunaszerdahelyig.
A csapatok három, egymástól elkülönülő részében bizonyították tudásukat.
Írásbeli teszt, ami a környezetvédelmi alapfogalmak, folyamatok, összefüggések ismeretét, és a Természetbúvár magazin utolsó évfolyamában megjelent cikkek tartalmát vizsgálta.
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–– A csapatok plakát segítségével próbálták meg felhívni a figyelmet korunk
egyik nagy problémájára, a népességrobbanásra. Minden csapat művészi
elemekkel tarkított, a fiatalok ízlésvilágát és életvezetését tükröző plakátokat
hozott magával.
–– A szóbeli részben a versenyzők a lakóhelyi vagy környéki környezetvédelmi
problémák feltárását, kutatását prezentálták számítógépen kivetíthető
bemutatókkal illusztrálva. Az előadások témája változatos, érdekes volt. A
legtöbb csapat korához mérten megpróbált kutatni a témájában (kísérlettel,
saját fényképekkel, kérdőíves felméréssel) és az eredményeket összegezték
munkájuk végén.
A felsoroltakból is látszik, hogy a felkészítő tanárok méltán tarthatják magukat
tehetséggondozónak. A felkészülés komoly energiabefektetést igényelt tanár és diák
részéről egyaránt.
A zsűrit alkotó szakemberek: Garancsy Mihály, a Természetbúvár magazin főszerkesztő helyettese, Peimli Piroska, a Fertő-Hanság Nemzeti Park munkatársa, Szilágyi
Annamária, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. közönségkapcsolati megbízottja, valamint
Hajbáné Csuta Ildikó, a verseny magyarországii főszervezője voltak.
Az idei két legjobb csapat döntésük alapján a Katona Mihály Alapiskola csapata
volt Búcsról (felkészítő tanár: Csákvári Zoltán) és a Vámbéry Ármin Alapiskola csapata
Dunaszerdahelyről (felkészítő tanár: György Judit), akik meghívást nyertek a Kárpátmedencei döntőre, amit rendszeresen Győrben rendeznek. A legjobb előadónak választották a gútai Korvin Mátyás Alapiskola tanulóját, Szabó Csillát (felkészítő tanár:
Csepi Andrea), aki Horváth Árpád, Gúta város polgármestere által felajánlott különdíjban részesült.
Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének irodavezetője a
megnyitón elismerte, a verseny színvonala évről-évre nő. A felkészítő tanárok, diákok egymástól tanulnak, az ötleteket továbbgondolva, fejlesztve szebbet, jobbat alkotnak. Megállapította, hogy a felvidéki magyar diákok, tanárok természetszeretete,
környezettudatossága vitathatatlan. Köszönetét fejezte ki Gúta város vezetőségének
a verseny megvalósításában való részvételért.
PaedDr. Bagita Judit, szervező
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Jókai és kora 2016
Országos irodalmi és műveltségi vetélkedő
2016. május 18-án került sor a komáromi Jókai Mór Alapiskolában a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetségével karöltve szervezett, az író nevével fémjelzett
„Jókai és kora” irodalmi és műveltségi vetélkedő országos döntőjére.
Ez a nemes verseny, amely 2005 óta minden évben megrendezésre kerül, két
fordulóból áll. Először a vállalkozó szellemű és olvasni szerető diákok az iskolai fordulóban bizonyítják tudásukat. Az ott elért eredmények alapján nevezik be a 3 fős
csapatot a felkészítő magyartanárok az országos vetélkedőre.
Ebben az évben 9 csapat jelentkezett be ezen országos megmérettetésre. Most
is Jókai Mór életének, korának és munkásságának ismerete volt az egyik feladat, s erre Lengyel Dénes Így élt Jókai c. műve alapján készülhettek a fel a diákok. A másik
kötelezően elolvasandó mű az író Enyém, tied, övé c. regénye volt. A sok szálon futó,
szerteágazó cselekmény, az érdekes meseszövés nyomon követése komoly próba elé
állította a fiatalokat. A zsűri és a szervezők nagy örömére a diákok alapos felkészültségről tettek tanúbizonyságot, s játszi könnyedséggel vették az akadályokat. A versenyzőknek 12 érdekes feladattal kellett megbirkózniuk. Nemcsak az életrajz és a regény
ismeretét kérték tőlük számon a feladat összeállítói, hanem teret kapott a gyerekek
kreativitása is. Az igényes, változatos szóbeli és írásbeli feladatok megoldása közben
röpült az idő, s a szórakoztató, eseménydús délelőtt hamarosan véget ért. A jó hangulatú, kellemes légkörben zajló verseny zárótétele az eredményhirdetés volt.
Ebben az évben a lakszakállasi alapiskola diákjai bizonyultak a legjobbaknak,
ők állhattak a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. Lengyel Barbara, Kósa Réka és
Mikócy Bettina alkotta a győztes csapatot, felkészítő tanáruk Krascsenics Renáta volt.
Szorosan mögöttük végeztek a felsőszeli Széchenyi István Alapiskola tanulói, Kozmér
Barbara, Mikoczi Mónika, Szalai Karola. Őket Nogely Mónika tanárnő készítette fel. A
3. helyen két csapat osztozott egyforma pontszámmal: a komáromi nyolcosztályos
Selye János Gimnázium képviseletében Pinke Andrea, Rezman Andrea, Tóth Sára
Bernadett – Mézes Zsuzsanna tanítványai -, illetve a gútai Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola tanulói: Viola Eszter, Nagy Nikolett, Kulich Tibor, velük Manczal Fazekas Anna foglalkozott.
E szép és élményekben gazdag versenyről senki sem távozott üres kézzel. A társszervező SZMPSZ-nek köszönhetően valamennyi versenyző és felkészítő tanár névre
szóló emléklapot és értékes könyvjutalmat kapott. Az országos döntő az iskola előcsarnokában található Jókai-dombormű megkoszorúzásával zárult.
Gratulálunk minden versenyzőnek! Köszönjük a felkészítők áldozatos tevékenységét, s kívánjuk, hogy sikeresen munkálkodjanak továbbra is az olvasóvá nevelés terén.
Ibolyáné Csipke Jolán
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Kaszás Attila Versmondó Fesztivál
A komáromi Jókai Napok zárónapján nagy érdeklődés mellett négy helyszínen
zajlott a IX. Kaszás Attila Versmondó Fesztivál ez évi nemzetközi döntője. A fesztivál
lassan egy évtizede az ígéretes alap- és középiskolás versmondóknak ad lehetőséget
a bemutatkozásra, megmérettetésre. A seregszemlére hazai iskoláink legjobbjai mellett anyaországi, erdélyi, kárpátaljai és a vajdasági fiatalok is érkeztek.
A fesztivál minden évben Kaszás Attila, a sajnálatosan fiatalon eltávozott kiváló felvidéki származású színművész emléke előtt tiszteleg. A Komáromi Jókai Színházban tartott ünnepélyes megnyitón Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének irodavezetője, az egykori gimnáziumi osztálytárs emlékezett a
színművészre. A rendezvény fő- és társszervezői a komáromi Jókai Mór Alapiskola,
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Komárom város, a Szlovákiai Magyar
Protestáns Oktatási és Közművelődési Egyesület és a Városi Művelődési Központ koszorúkat, a döntő résztvevői virágokat helyeztek el Kaszás Attila szobránál.
A szervezők ebben az évben a verseny három kategóriájában 25 iskolából 47
tanulót láttak vendégül kísérőikkel, felkészítőikkel együtt. A bírálóbizottságot Dolmány Mária drámapedagógus, a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöke vezette,
tagjai Csuja Imre, Szikra József, Telekes Péter, Mokány Csaba, Szvrcsek Anita, Horváth
Sándor, Jókai Ágnes, Lajos András, Szabó Viktor színművészek, Körömi Gábor drámapedagógus, Tóth Erzsébet előadóművész, Árvai Zsuzsa szinkronrendező voltak.
A délelőtti elődöntőben valamennyi szavaló két művet adott elő: egy verset
Vörösmarty Mihály életművéből, valamint egy tetszés szerinti költeményt, majd a
versenyzőket a zsűri minősítő sávokba (arany, ezüst, bronz) sorolta. Az aranysávos minősítést kapott 18 versmondó mindhárom kategóriából a délutáni döntőbe került,
és az előválogatón a zsűri által jobbnak ítélt verset ismét előadta. Dolmány Mária így
összegezte a fellépők produkcióját: a bírálóbizottság egyöntetűen úgy vélekedett,
magas színvonalú versengést látott, hallott, sok tehetséges fiatalt, akik költőink gondolatait hitelesen, árnyaltan, élményszerűen tudták közvetíteni.
Az egyes kategóriák zsűritagjai most is egyénre szólóan mondták el szakmai tanácsaikat a versmondóknak, többen is örömmel állapították meg, hogy a visszatérő
versenyzők a felkészülés során megfogadják, beépítik előadásukba a kapott útmutatásokat, ajánlásokat.
Az eredményhirdetésről senki sem távozott üres kézzel, minden résztvevő emléklapot és könyvjutalmat kapott. Az értékes különdíjakat Fónad Lili, Reczai Bettina,
Majer Jázmin, Balla Kiara Priscilla, Tücsök Anna Tímea, (Komárom), Holocsy Zsóka
Zsófia (Szenc), Csikmák Katalin Mária, Ziff Stella, (Pozsony), Sánta Orsolya (Erdély) vihette haza. A zsűri a fődíjat, mely a budapesti Közhasznú Alapítvány Kaszás Attila
Szellemi Hagyatékának Ápolásáért és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
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által közösen alapított Kaszás Attila-díj, a naszvadi alapiskola tanulójának, Haris Katarinának ítélte.
A IX. Kaszás Attila Versmondó Fesztivál nemcsak a szép szó, a szép magyar versek
ünnepévé vált, de a szavalók élmezőnyét Komáromba vonzó, nemzetközi rendezvény célját is teljesíti: az új és a visszatérő diákok évről évre bizonyítják, hogy a versmondás, az előadóművészet terén sok ígéretes fiatal tehetség bontogatja szárnyait,
akik a jövőben méltó követői lehetnek Kaszás Attilának.
Vörös Mária

XXI. Kárpát-medencei magyar középiskolák
informatikai versenye
2016. 4. 20 - 22., Fülek - Salgótarján
A Füleki Gimnázium az e-Talentum nonprofit szervezet, az Infotér Egyesület és
a Rákóczi Szövetség támogatásával 2016. április 20-22-én már huszonegyedik alkalommal rendezte meg Füleken a szlovákiai magyar középiskolák országos informatikai versenyét és a Kárpát-medencei magyar középiskolák versenyét, az INFOPROG
2016-ot. A szlovákiai magyar középiskolások versenye már több éve a Kárpát-medencei magyar középiskolák informatikai versenyévé is vált.
A levelező fordulók feladatainak (2015. november – 2016. március) megoldásaival lehetett a versenybe bekapcsolódni. A levelező fordulók eredményei alapján került sor aztán a verseny döntőjére Füleken. A döntő kétnapos rendezvény, mely idő
alatt a fent említett szervezetek biztosították a versenyzők és kísérő tanáraik teljes
ellátását, a versenyhez szükséges gépparkot és a támogatók segítségével a verseny
díjait. A versenyzők programozói és felhasználói kategóriában indultak, valamint az
iskolák vetélkedőjében.
Az idei döntőben a levelező fordulók alapján 15 középiskola 60 diákja vett részt.
A levelező fordulók eredményei alapján Magyarország, Románia, Szerbia és Szlovákia magyar tannyelvű iskolái teljes jogú tagként vehettek részt a döntőn. Idén húsz
év után egyéni versennyé változott a megmérettetés. A középiskola 1-2. évfolyama
a B kategóriában, a 3-4. évfolyama az A kategóriában versenyzett programozói és
felhasználói kategóriában.
A résztvevő tanárok számára a versennyel párhuzamosan már hagyományosan
szakmai továbbképzést is szerveztünk. Szintén a verseny része a döntő ideje alatt tartó rejtvény és kódfejtő játék, ami óriási sikert arat immár sok éve. A játékban tanárok,
diákok, kísérők egyaránt részt vehetnek. Idén a Füleki Gimnázium diákjainak sikerült
megfejtenie a kincskereső játékot.
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A megnyitót követően megkezdődött a verseny. A programozói kategóriában a
diákoknak Pascal programozási nyelven kellett a feladatot megoldaniuk. A felhasználói kategória táblázatkezelésben, szövegszerkesztésben és adatbázis kezelésben
mérte össze erejét.
A vacsora után vetélkedővel folytatódott a verseny. A résztvevő iskolák csapatai
vetélkedtek általános számítástechnikai ismeretekből a gimnázium nagytermében.
A pénteki reggeli után a multimédiás prezentációk megvédése és kiértékelése következett. Ezeket a prezentációkat az iskolák a levelező fordulók alatt készítették el, majd
értékelte azt a zsűri. Ezek az eredmények is beszámítottak az iskolák versenyébe.
Estére a szervezők könnyedebb programot kínáltak, hogy mindenkinek legyen
ideje energiát gyűjteni a másnapi megmérettetéshez. A diákoknak Hajnóczy Soma
világhírű bűvész tartott bemutatót a gimnázium tetőtéri aulájában. A tanárok kötetlenebb formában tapasztalatcserét folytattak az informatika oktatásának helyzetéről
és lehetőségeiről, különös tekintettel a szlovákiai, romániai, szerbiai és magyarországi körülményekre. Természetesen arra is volt idő, hogy megbeszéljék a különböző
iskolákból, városokból, országokból érkező kollégáikkal a további együttműködést,
illetve, hogy megismerkedjenek és felvegyék a kapcsolatot azokkal, akik első ízben
vettek részt a versenyen.
Pénteken a diákok és a felkészítő tanárok Salgótarjánban konferencián vettek
részt, melynek témája: Hogyan legyünk a Wall Street farkasai (http://infoprog.infoter.
eu/). A konferencia záró részében került sor a verseny ünnepélyes eredményhirdetésére. Az iskolák versenyébe minden előző részeredmény (levelező fordulók, bemutatók, programozói és felhasználói kategória, vetélkedő) beszámított. Ebből is látszik,
hogy a résztvevőknek sokoldalú ismeretekről kellett tanúbizonyságot tenniük. Ezen
eredmények összesítése adta az iskolák végső sorrendjét.
Dr. Gubán Miklós, a zsűri elnöke kiértékelte a versenyzők teljesítményét, a legjobb feladatokat be is mutatták. A támogatóknak köszönhetően nagyon értékes díjakat vihettek haza a nyertesek. A legjobb versenyzők SAP ösztöndíjban részesültek,
az iskolák tárgynyereményekkel és szoftverlicencekkel lettek gazdagabbak
Kiértékelés:
Programozási B kategória - Szlovákiai országos verseny
1. Kis Lázár Bence
Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium
2. Both Tamás
Gymnázium - Gimnázium Filakovo
3. Lukács Péter
Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo
Programozási A kategória - Szlovákiai országos verseny
1. Révai Dominik
Selye János Gimnázium
2. Szarka Norbert
Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola
3. Baráth György
Ipari Szakközépiskola Komárom
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Dunaszerdahely SK
Fülek
SK
Fülek
SK
Komárom
Gúta
Komárom

SK
SK
SK

Felhasználói B kategória - Szlovákiai országos verseny
1. Balla Dávid
Selye János Gimnázium
2. Kiss Bence
Dunaszerdahelyi MTNy Magángimnázium
3. Fülöp Dávid
Márai Sándor MTNy Gimnázium és Alapiskola
Felhasználói A kategória - Szlovákiai országos verseny
1. Bazár György
Márai Sándor MTNy Gimnázium és Alapiskola
2. György Mátyás
Gymnázium-Gimnázium Fülek
3. Kósa Laura
Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium, DS
Iskolák versenye - Szlovákiai országos verseny
1. Gimnázium
2. Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium
3. Selye János Gimnázium
Programozási B kategória - Open
1. Kis Lázár Bence
Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium
2. Both Tamás
Gymnázium - Gimnázium Filakovo
3. Lukács Péter
Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo
Programozási A kategória - Open
1. Révai Dominik
Selye János Gimnázium
2. Szarka Norbert
Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola
3. Baráth György
Ipari Szakközépiskola Komárom
Felhasználói B kategória - Open
1. Balla Dávid
Selye János Gimnázium
2. Márton Anna
SSZC Táncsics Mihály Szakközépiskolája
3. Kiss Bence
Dunaszerdahelyi MTNy Magángimnázium
Felhasználói A kategória - Open
1. Fábián Máté
Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium
2. Kaposvári Dániel
SSZC Táncsics Mihály Szakközépiskolája
3. Bazár Juraj
Márai Sándor MTNy Gimnázium és Alapiskola
Vetélkedő
1. Gimnázium
2. Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium
3. Selye János Gimnázium
Iskolák versenye - OPEN
1. Gimnázium
2. Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium
3. Selye János Gimnázium

Komárom - G
SK
Dunaszerdahely SK
Kassa
SK
Kassa
SK
Fülek
SK
Dunaszerdahely SK
Fülek
SK
Dunaszerdahely SK
Komárom
SK
Dunaszerdahely SK
Fülek
SK
Fülek
SK
Komárom
Gúta
Komárom

SK
SK
SK

Komárom - G
RO
Salgótarján - T RO
Dunaszerdahely SK
Salgótarján - G
Salgótarján - T
Kassa

RO
RO
SK

Fülek
SK
Dunaszerdahely RS
Komárom
SK
Fülek
SK
Dunaszerdahely SK
Komárom
SK

RNDr. Tomolya Róbert, PhD.
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VIII. Természettudományi Triatlon 2016,
országos matematika-fizika-informatika verseny
A Füleki Gimnázium és a Pro Futuro Polgári Tárulás fontosnak tartja a természettudományi tantárgyak oktatását, népszerűsítését, különös tekintettel a matematika,
fizika és informatika tantárgyakra. A nyolc évvel ezelőtt elindított kezdeményezésünk, mely a Természettudományi Triatlon nevet viseli, egyedülálló kezdeményezés
volt. Ebben a versenyben a résztvevő háromfős csapatoknak a külön-külön megszerzett matematikai, informatika és fizikai ismereteiket kellett komplex, mindhárom
tudományágat felölelő feladatok megoldásában alkalmazni. A verseny levelező fordulóból és kétnapos döntőből áll. A döntő helyszíne a Füleki Gimnázium volt.
A verseny főszervezői a Füleki Gimnázium tanárai, az anyagi háttér előteremtésében segített a Pro Futuro Polgári Társulás.
A levelező forduló 2016 májusától 2016 októberéig tartott a verseny e-learninges
portálja segítségével.
A döntőre 2016. október 25-26. között került sor. A regisztráció után a verseny ünnepélyes megnyitójára került sor, majd két feladatot kellett megoldaniuk a résztvevő
csapatoknak. Az egyik feladat mérési feladat volt, melyet a Füleki Gimnázium digitális
laboratóriumában végeztek el a résztvevők. A másik feladat maga a vetélkedő volt,
ahol nem csak tudásukról, hanem kreativitásukról is számot adhattak a versenyzők. A
verseny második napján számolási feladatok és tesztek várták a versenyzőket.
A versenyben résztvevő iskolák:
–– Selye János Gimnázium, Komárom
–– Füleki Gimnázium
–– Magyar Tannyelvű Magángimnázium, Dunaszerdahely
–– Pázmány Péter Gimnázium, Érsekújvár
–– Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat
–– Magyar Tannyelvű Gimnázium és Alapiskola, Pozsony
–– A versenybe nyolc csapat nevezett be, a döntőben pedig öt csapat vett
részt.
A győztes csapatok:
1. Selye János Gimnázium, Komárom
2. Magyar Tannyelvű Magángimnázium, Dunaszerdahely
3. Füleki Gimnázium
A verseny támogatói: Fülek város, BGA Zrt., Pro Futuro polgári társulás, polgármester, Agócs Attila PhD.
Molnár László
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„Jót, s jól, ebben áll a nagy titok”
tehetséggondozás a vakációban
„Jót, s jól” - Kazinczy gondolat is lehetne a mottója a 2016. július 1-5. között 13.
alkalommal, az SZMPSZ szervezésében megrendezett Jókai Mór Vers- és Prózamondó Tábornak.
A 13. éve működő tábor szervezői minden bizonnyal ismerik a „titkot”, mellyel
képesek a vakációra áhítozó, ugyanakkor irodalmat kedvelő gyereksereget rögtön a
bizonyítványosztás után újra tanulásra sarkallni. A tábor célja a „kis tehetségek” felismerése és ápolása, az irodalom, az értékek, a vers szeretetének átadása.
A tehetséggondozás nagy felelőséggel bíró feladat, főleg, ha nem a hagyományos tanulási formát választja a foglalkozásvezető. Szerencsére a táborvezetők szakmailag jól felkészült fiatal művészek voltak, akik maguk is megtapasztalták a játszva
tanulás előnyeit. A legkisebbek, 5-8 éves korosztály vezetője a komáromi Jókai Ágnes
színművész, aki maga is a Jókai Mór Vers- és Prózamondó Táborban nyitogatta szárnyait, hiszen a kezdetektől fogva, amíg, úgymond ki nem nőtte a tábort, visszatérő
táborlakó volt. A középső csoport, a 9-12 éves diákok vezetője, az érsekújvári származású Ficza István színművész, aki a Kiss Péntek József vezette Gimisz Diákszínpad
egykori növendéke. A harmadik csoport, a 13-15 évesek élén, a füleki származású,
Komáromban élő Laboda Róbert költő, pedagógus állt, aki a Szvorák Zsuzsa vezetésével működő füleki Apropó Diákszínpad tagjaként nőtt fel.
A műhelyfoglalkozások során a diákoknak alkalmuk nyílt megtanulni az irodalmi alkotások megelevenítését közvetítő érzelmek kezelését, a gondolatokat művészi nyelven, hétköznapi módon kinyilvánítani. Az elsajátított ismereteket a tábor
végén bemutatásra kerülő előadásokban bizonyították a résztvevők. A legkisebbek
csoportja Mátyás király köré kapcsolódó mondakörből válogatott, míg a középső
csoport Weöres Sándor: Az éjszaka csodái című versét dolgozta fel, a legnagyobbak
pedig a tinédzserkori problémáikat vitték színre.
Az alkotótábor során a szabadidős foglalkozásokról, a tábor megálmodói közé
tartozó, a komáromi Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola két pedagógusa,
Kovács Tünde és Varga Rózsa gondoskodott. A kísérőprogramok közül mindenképp
említést érdemel a sümegi várba szervezett tanulmányút. A tábor résztvevőinek maradandó élményt jelentett a várlátogatást követően a középkort megjelenítő lovagi
torna megtekintése, majd a Lovagteremben a kornak megfelelő formában megrendezett középkori lakoma.
Kicsik és nagyok egyaránt élvezték a győri Holle Anyó Meseszínház előadásában
az aranyszőrű bárányról szóló mesét. A drámapedagógiai foglalkozások, a beszédtechnikai gyakorlatok, az értelmi és érzelmi elemzések mind-mind a következő évek
szavalóversenyeinek színvonalát fogja emelni, a befektetett munka, majd ezeken a
versenyeken hozza meg valódi gyümölcsét.
Fekete Irén
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IV. GÖMÖRI Vers- és Prózamondó Tábor
2016. július 24-29-e között került megrendezésre a IV. Gömöri Vers- és Prózamondó Tábor Kokava Linia üdülőközpontban. Ez a tábor a verset szerető gyermekek tábora, amely egyben felkészülés is az elkövetkező versenyekre, másrészt a gyermek
adottságának és tehetségének kibontagozására is teret enged.
A versek, novellák megismerése, amit korai gyermekkorban tanulnak, a gyermek
fejlődésében nagy segítséget ad. Különösen a klasszikus verseknek van meg az az
egyedülálló képességük, hogy széleskörű, gondolkodáson alapuló igényt fejlesszenek a gyermekben.
Amikor egy gyermek a versek memorizálásával tölti az idejét, önkéntelenül is magába szívja a magyar nyelv szabályait és struktúráját. A verseket tanulva gyarapszik a
szókincse, fejlődnek nyelvi képességei.
A foglalkozásokat délelőtt 8.30-tól 12.00-ig tartottam, majd ebéd és egy kis pihenő következett. A délutáni foglalkozás 14.00 - 16.00 között valósult meg. Minden
gyermek a tábor megkezdésekor kis munkafüzetet kapott, amelybe jegyzetelhettek, sőt szabad idejükben napló formájában godolataikat, a rájuk hatott élményt, az
egyes művek rájuk gyakorolt hatását is leírhatták.
A következö költök, irók művei kerültek terítékre a hét folyamán:
Koncsol László:

A vércsepp

			A könycsepp
			Az esőcsepp
Petőfi Sándor:
			
Jószef Attila:

Falu végén kurta kocsma
Az Apostol /részlet/
A Dunánál

			Tiszta szívvel
			Mama
Móricz Zsigmond: Hét krajcár
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
A kisebb, nyolc-kilenc éves gyerekek - akik először vettek részt a versmondó táborban - csodálattal hallgatták a táborba visszatérő gyermekek nosztalgiázását, amikor rázendítettek az elmúlt években tanultakra. Weöres Sándor ritmikus versei az újak
tetszését is megnyerte. Továbbá az újak is megismerkedtek Simon István: Mirza és
Kormos István Az aranyhalacska és a csuka cimű verseivel is.
Nagy szeretettel olvastuk közösen a kicsikkel és a nagyobbakkal egyaránt B. Kovács István gyüjteményéből a gömöri népmeséket.
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Az gyerekek egyik kedvenc időtöltése a ,,verspuzzle“ volt. Kiválasztottam ismert
költők verseit, melyeket a gyerekek szabadidejükben is memorizáltak. A verseket soronként fedaraboltam, s egy dobozba összekeverve beleraktam. Csoportokmunka
keretén belül egy nagy rajzlapra felragasztották a helyes megfejtést, összerakták a
verset.
A feladatok között volt Arany János: Családi kör, valamint a Toldiból egy részlet,
továbbá Petöfi Sándor: Egy estém otthon, Füstbement terv, Az Alföld , Szeptember
végén, János Vitéz, Szeget szeggel, Itt van az ösz, itt van újra című versek. Sikerült
József Attila: A Dunánál című versét is kirakniuk, Csokonai Vitéz Mihály: A reményhez
cimű költeményének, egy-egy versszakának helyes kirakása is örömmel töltötte el
őket, s egyben nekem is nagy élmény volt az ő sikerük.
Gabnai Katalintól tanult pár gyakorlatot hoztam még a tarsolyomban. Megőrző
és újrateremtő játékokat, emlék- és fantázia, ritmusjátékok, ügyességi játékok, helyzetfelismerés és helyes döntés. Érzékszerveket finomító játékok: úgymint a tükörjátékok, kacsintójáték, mire emlékszel?, stb.
Ezek a drámajátékok gazdagítják az oktatómunkát, viselkedési problémák kikü
szöbölésében is segítenek. Ugyanakkor bátorságot nyújtanak a társadalmi élet sok
területén, önismeretre tehetünk szert és könnyed, természetes kapcsolat megteremtésében is segítenek.
Nagy örömmel tapasztaltam, hogy a gyerekek ugyanolyan együttműködőek és
befogadóak voltak, mint az előző években. Bizom benne, hogy szellemi puttonyuk a
hét folyamán megtelt, s az itt eltöltött napokra szívesen emlékeznek.
Molnár Xénia foglalkozásvezető

VI. Harmos Károly Képzőművészeti Alkotótábor
Komárom, 2016. július 1-5.
A Szlovákiai Magyar Protestáns Oktatási és Közművelődési Egyesület és a társszervezők 2016. július 1-5. között Komáromban hatodik alkalommal szervezték meg
a Harmos Károly Képzőművészeti Alkotótábort alapiskolások részére.
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 tábort Fekete Irén, az SZMPSZ Komáromi Területi Választmányának elnöke nyitotta meg a Rév
Magyar Kultúra Házában, majd Jóba Tamás, a Jókai Mór Alapiskola történelemtanára
tartott előadást Komárom városáról, majd az érdekes ismertető után kérdéseket tett
fel a gyerekeknek, ezzel is tesztelve a művészetekre nyitott 80 táborlakó figyelmét.
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A szórakoztató megnyitó után kezdetét vette a komoly munka. Igaz, a gyerekek
nem is vették észre, hogy ők igazából tanulnak, ugyanis a tábort vezető pedagógusok, a komáromi Jókai Mór Alapiskola tanárai nagy szakértelemmel irányították munkájukat. Ezek a pedagógusok az elmúlt évek alatt szakmai továbbképzéseken vettek
részt, elsajátították az élményszerű vizuális nevelés alapelveit, és azt sikeresen alkalmazzák a gyakorlatban. A vizuális nevelés gyermekközpontú szemlélete fontosnak
tartja az érzelmi intelligencia kialakítását és fejlesztését ellentétben napjaink sivár,
fogyasztói szemléletével. Előtérbe helyezi az élményközpontú, kreatív tevékenységi
formákat, pozitív energiákat, alkotási kedvet szabadít fel a gyerekekben, segíti a tehetség kibontakozását.
A táborban készült alkotások idén egy naptár oldalait díszítik, melyek a gyermekek tulajdonába kerültek. A kiállítás anyaga önmagáért beszélt. Az alkotások hűen
tükrözik a négy évszak csodáit, természeti szépségeit, a gyermekeket körülvevő
világot.
Az alkotások során kombinált rajztechnikával dolgoztak minden csoportban. Kipróbálták a hengerezés, mintázás, viaszos visszakaparás, grafikai jelábrázolások egész
sorát, az akryl spray használatát, az anylin-, a tempera festékek varázslatos világát.
Nagyon szép, lelket melengető munkák születtek. Az elkészült alkotások egész
évre szóló vizuális élményt nyújtanak majd „gazdájuknak“.
A művészet, a művészettel való munka már kisgyermekkorban is gazdagítja az
értelmi, érzelmi életet, csiszolja az érzékszerveket, látni tanítja a szépet, kreativitásra,
gondolkodásra ösztönöz.
Jókai Éva foglalkozásvezető
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skolatörténetek Gömörben és Nógrádban

A Gömör-Nógrád régió legtehetségesebb tanulói
találkoztak Tornalján
Projekt- és tehetségnapot tartott a Pro Scholis, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége, a Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központ és a tornaljai Kazinczy
Ferenc Magyar Tannyelvű Alapiskola 2016.május 27-én.
Ádám Zita, az SZMPSZ alelnöke, a pedagógiai projektnap megálmodója, mentora és a rendezvény főszervezője kilencedik éve ösztönzi az iskolákat, hogy készítsenek projekteket. Úgy gondolja, hogy értékeink felkutatásával lelkünkbe kell égjen az
egymásra épülő nemzedékek tudása, tapasztalata, kultúrája, hagyománya, teremtő
nyelve, ügyelve arra, hogy ne vesszen el a múlt. “Amit immár kilencedik éve kutat a
régióban tanulók csoportja, és megmutatja munkája eredményét másoknak, az a
hagyományok életben tartása, az értékeknek az emberi tudat mélyéről való kiszabadítása” – fogalmazott Ádám Zita.
Az “Én iskolám, köszönöm most neked…” – Iskolatörténetek Gömörben és Nógrádban címet viselő országos pedagógiai projekt- és tehetségnapnak immár második alkalommal a tornaljai Kazinczy Ferenc Alapiskola adott otthont.
Nagy Katalin az iskola igazgatója elmondta, hogy felelősségteljes odaadással
készültek a napra, és öröm számukra, hogy a Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola falai között oszthatták meg egymással a diákok a felbecsülhetetlen
értékeket.
A megnyitót megtisztelte jelenlétével Szögedi Anna, Tornalja város polgármestere is, aki egykor itt kezdett tanítani, majd az iskola igazgatója volt. “Mindig nagyon
szívesen és nagy szeretettel jövök ide vissza, nemcsak a kollégák, diákok miatt, hanem azért is, mert megmaradt ez az intézmény a magyarság egy központjának. Úgy
érzem, hogy itt az egész régió magyarságát neveljük” – nyilatkozta.
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Tíz iskola kezdte el projektszerűen feldolgozni iskolája történetét. Áttanulmányozták az iskolák és egyházközségek krónikáit, melyekben érdekességekre, fontos
adatokra bukkantak. Kis jelenetekben elő is adták az iskolák történelmét, beszámoltak annak fejlődéséről, programjairól. Felkeresték az egykori tanítókat, igazgatókat,
akiktől szintén sok adatot gyűjtöttek. Felkutatták a híres embereket is, akik munkássága egy-egy oktatási intézményhez köthetők. Faliújságokat készítettek a felkutatott
okmányok másolataiból, a régi iskolák fényképeiből. Felelevenítették a tanintézmények névadó ünnepségeit.
Színpadra léptek a tornaljai, a füleki, a sajógömöri, a rimaszombati, a nagybalogi, a rimaszécsi, a feledi, a pelsőci, a gömöralmágyi és a bátkai iskolák tehetséges
tanulói. Mindannyian nagy izgalommal készültek erre a napra, mely a találkozások,
a kellemes szellemi kikapcsolódás, az ismerkedés és a játékos tanulás napja is volt.
A tornaljaiaktól láthattunk egy regionális nevelés tanórát, melyben videóbejátszással elevenítették fel az iskola életének számottevő eseményeit. Fényképekkel
idézték fel a legendássá vált hétköznapi hősöket, de bemutatkozott tánccal és énekkel a Galiba-csoport is.
A fülekiek az Iskolaügyesek című előadásukban korabeli képekkel szemléltették
az iskola születését, virágzását, esetenként teljes megszűnését, és újraéledését.
A Tompa Mihály Alapiskola 65 éve magyarul című előadása egy asztaltársasági
beszélgetés keretén belül idézte fel a rimaszombati oktatás történetét.
A sajógömöriek a Hamvaiból újra feltámadott címet adták projektjüknek. A diákok korszakokra bontva mutatták be a nagy múltú iskola történetét, gyakran hányatott sorsát. Ebben az iskolában tanított Ferencz Anna, aki testben már nem lehet
közöttünk, mert égi küldetését teljesíti. Rá is emlékeztek ezen a projektnapon: “Szelleme, érzékeny lelke velünk van, figyelve mindenre, ami a kisebbségnek anyanyelvében való megmaradása szempontjából szent és érinthetetlen, ami örökkévaló.”
A nagybalogiak az IskolaLapozás című bemutatójukban egy olyan valós eseményt dolgoztak fel a balogi református iskola életéből, mely a pedagógus küldetést
érzékeltette az 1910-es évekből, amikor a tanítónak a presbitérium előtt kellett megvédeni álláspontját, hogy a tanítási óra után színjátszó- és népdalkört vezethessen. A
kisiskolába ma már csak félszáz gyerek jár, de méltán igyekeznek a hagyományaikat
megőrizni. A nagy múltú iskolában tanított Tamás Ilonka néni, a Balogvölgy tanító
nénije, akit innen is köszöntöttek 104. születésnapja alkalmából.
A projektnap megnyitója is Tamás Ilonka néni balogi éveinek a felidézésével kezdődött. A filmkockákon a balogi iskola előtt jelent meg, amikor 2012-ben, 100. születésnapján a községben egykori diákjai köszöntötték.
Ádám Zita elmondta, hogy Tamás Ilonka néni példakép lehet mindannyiunknak.
„Olyan egyéniségek kellenek, akik hitelesek a mai gyermekek előtt. Azért hoztuk

46

példaképnek és mutatjuk meg újra és újra Tamás Ilonka tanító nénit, aki kiállásával,
határozott egyéniségével etalon régiónkban. Akihez igazodni emberi, pedagógusi
vállalás és hitvallás, amit nem éveinek száma, hanem emberi tartása, önbecsülése, a
nemzethez, az eszményekhez való kötődése határoz meg.“
Az ebédidőt szintén hasznosan töltötték ki. Fellépett az iskola Pillangó nevű
gimnasztikai csoportja, és bemutatkoztak a tehetségtáborok legkiemelkedőbb tanulói is. Az iskola konferenciateremében természettudományi bemutató zajlott,
míg az informatikateremben Robotika bemutatóval várták az érdeklődőket. A sport
szerelmesei pingpongozhattak, az udvaron tollaslabdázást és egyéb játékokat biztosítottak számukra. A galántai Regionális Pedagógiai Központ Tehetségpontjának
a helyi értékeket kutató diákjai számára rendezett konferencia győztesei is eljöttek,
bemutatkoztak.
A projektnap második részében a további iskolák mutatták be produktumaikat.
A rimaszécsiek a Te voltál életem legszebb zöld padja címet adták projektjüknek,
melyben az iskolai Szócső TV adásaiból vetítettek.
A felediek Megmutatom, megőrzöm című előadásának az alapja egy saját rendezésű kisfilm volt, ennek segítségével elevenítették fel az iskola múltját és mutatták
be a jelenét.
A pelsőciektől megtudhattuk, milyen kalandos út vezetett a magyar iskola kialakulásához. Az almágyiak Az iskola Medvesalja kapujából címmel diákhíradó formájában ismertették meg a jelenlévőket az iskola kulturális, gazdasági és sportéletével.
A legvégén pedig az iskola igazgatója is a színpadra lépett, hogy a készülő tervekről
számoljon be.
A bátkai alapiskolások vetélkedő formájában mutatták be alma materüket. Az
iskola idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját, de kutatták az az elődiskolák történetét is.
A projektbemutatókon mindenki sokat tanult. A tehetségnapon részt vevő tanulókat, pedagógusokat megjutalmazták, könyvcsomagokkal térhettek haza.
Jókai Tibor, az SZMPSZ elnöke kiemelte, hogy céljuk teljesült, az ifjú tehetségek
lehetőséget kaptak a bemutatkozásra. Mindenkinek kellemes szellemi kikapcsolódásban lehetett része, és élvezhették a tudást, amit felhalmoztak a tehetséges
gömöri, nógrádi diákok.
Ádám Zita értékelésében minden iskolának, pedagógusnak megköszönte a sikeres féléves munkát és a projektnapot a támogatóknak is, külön kiemelve a Bethlen
Alap, az SZK Kormányhivatal Kisebbségi kulúrákért 2016 támogatását.
Homoly Erzsébet nyomán
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Széchenyi István
születésének 225.
évfordulójára emlékezve
Bécs, 1791. szeptember 21. – Döbling, 1860. április 8.

Intelmei Béla fiához
... Az önismeret a legnagyobb bölcsesség. Hidd el, Neked, akárcsak nekem, lassan jár
az eszed, ami sok tévedést és bajt okoz.
No lásd, Barátom, nekem mindennél drágább fiam, én már régen megfigyeltem,
hogy minden emberi tehetség, akár testi, akár lelki, csak szüntelen gyakorlással, tréninggel érheti el legmagasabb fokát, legnagyobb fényességét.
...azt ajánlottam, hogy mindennap forgasd a kis Pantheont. Minden embernek szüksége van ilyen erkölcsi „sorvezetőre”, amelynek segítségével biztosabban és könnyebben
tanulmányozhatja és ellenőrizheti önmagát, épphogy csak gyermekeknél nem volna helye, olyan lenne, mint az a miatyánk vagy rózsafüzér, amit némely szenteskedő ember és
némely szenteskedő asszony naponként szabályszerűen ledarál, anélkül, hogy gondolna
is közben valamit. Itt minden kérdésben el kell mélyedni, elmélkedni kell rajta, s különösen
ott kell magunkat tökéletesen megvizsgálni, ahol gyengébbnek, sőt gyengének érezzük
magunkat.
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ondolatok Rozsnyó után
az iskolafejlesztés céljával

Személyre szabott tanulás - hálózatban való tanulás - innováció elszámoltathatóság – ez a XXI. század kihívása a közoktatás megújulása érdekében. Miért hálózat?
Mert hálózat révén terjed az információ, tudás, tapasztalat. A 21. század nagy kihívása
a hálózati kommunikáció, ami a társadalmi kohézió alapja. Akinek információi vannak, annak van tudása a világról és annak működéséről. Ám a tudás magában halott
kincs, értéke akkor van, ha az a hálózatban lévőkkel kölcsönösen megosztható. Így
mindenki profitálhat belőle, de a vívmány legnagyobb nyertese a társadalom, amely
így nem hull atomjaira.
A rozsnyói közoktatási konferenciák az elmúlt három évben a hazai oktatás helyzetével foglalkoztak, amolyan problémafeltárás és kiútkeresés zajlott a megújulás
szándékával. 2016. április 9-10-én valódi kitörési pontokban kellett gondolkodni,
mégpedig az alulról induló iskolafejlesztésekben, amelyek a pedagógiai szemléletváltást hordozzák magukban. A gondolkodáshoz segítségként David Hopkins Minden iskola kiváló iskola, az angol oktatási reform lépéseit tartalmazó könyvét használták a konferencia tartalmi fejlesztői.
A változás alapját a gyermekközpontú iskola határozza meg. Amit intézményi
szinten meg lehet az iskolafejlesztés terén tenni, ami az angol oktatásügyet forradalmasította és minőségi szintre emelte a következő:
– Személyre szabott tanulás, minden tanulót el kell juttatni képességei
maximumára
– A tanítás professzionalizálása, a pedagógus módszertani kultúrájának
gazdagítása, minden tanuló fejlesztéséhez megtalálni a kulcsot
– A horizontális tanulás és tapasztalatcsere, a tudás hálózati rendszerének
kiépítése, műhelyek és a tanultak alkalmazása
– Intelligens elszámoltathatóság, vagyis önértékelés, fejlesztő értékelés az
egyéni és intézményi célok tudatában.
Mindezen feladatok elérése csakis olyan intézményvezető irányításával lehet, akik
megteremtik az intézmény kultúráját, aminek révén tanuló iskolává válik a közösség.
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Ezt oly módon szervezik, hogy lehetővé teszik a tanároknak elsajátítani a sikeres tanításhoz szükséges készségeket, kompetenciákat. Az SZMPSZ által szervezett konferenciának ez az üzenete a hazai pedagógusok, magyar iskolák és közösség részére.
A konferencia szervezői ezért olyan előadókat szólítottak meg a feladatra, akik
bemutatták a világ országaiban megvalósult sikeres reformokat, akik feltárták a hazai oktatásügy fejlesztésének problémáit és megmutatták a kitörési pontokat, akik
gyakorlati, működő példát hoztak megvalósult magyarországi fejlesztéseket illetően,
majd aki egy víziót mutatott be, aminek beteljesülésében mindannyiunk részvételére szükség van egy szabadabb és nyitottabb, együttműködésre épülő világban.
A konferencia első plenáris előadója, Setényi János oktatáskutató megismertette
a konferencia résztvevőivel a holland, angol, kínai, magyar iskolafejlesztési jó gyakorlatokat. Ezek közül is a magyarországi célzott fejlesztéseket emelte ki, ami a rosszul
teljesítő iskolák életébe való szakmai beavatkozást jelent. A célzott fejlesztés esetében a minimum standard teljesítése a cél. Ha ez nem jelenik meg az iskolákban, akkor be kell avatkozni. Magyarországon 150 iskolát érint a beavatkozás, ami azt jelenti,
hogy egy év alatt olyan cselekvési tervet kell megvalósítani mentorok, segítő csomag igénybevételével, ami eredményre vezet. Ha nincs eredmény, akkor szigorú és
radikális következmények elé néz az iskolavezető és az egész nevelőtestület. Csakis a
komplex fejlesztés hozhat eredményt, az iskolát a vezetés minősége, a pedagógusok
felkészültsége, a tanulószervezetté válás szükségessége határozza meg. A fejlesztés
egyedül nem megy, a fejlesztéshez külső partnerek kellenek, a közös tanulás közös
problémamegoldást és egy új kultúra kialakítását hozza magával. Indulás esetén a
cél a kritikus iskolacsoportok kiszűrése és segítése a probléma azonosításában és
megoldásában. A tét a jövő.
Marián Valent, a besztercebányai módszertani központ igazgatóhelyettese előadásában sorra vette, mi befolyásolja oktatásügyünk jelenlegi állapotát, majd beszélt
a kitörési pontokról.
Az oktatásügy sikertelenségének külső okait a politikai akarat hiányában, a szociális és gazdasági faktorokban, a fenntartók és a szakma iránti érdektelenségében
látja. A belső okok közül megemlítette az iskola kultúrájának, az iskola víziójának a hiányát, a pedagógusok és iskolavezetők minőségi munkájának deficitjét, a változásra
való felkészületlenséget, a szemléletváltás elodázását.
Ha egy mondatban akarnánk megfogalmazni, milyen a szlovákiai oktatásügy
helyzete, akkor a „tartsátok távol Szlovákiát a műveltségtől” szlogennel lehetne kifejezni. Potyemkin-faluhoz hasonlít az oktatás, mert eljátsszuk, hogy:
–– tudjuk, mit kell tanítani
–– tudjuk, hogyan kell tanítani
–– vannak eredményeink.
Amikor az egész világ változik, hogyan lehet elhinni, hogy az oktatás változatlan marad! A környezet kihívásaira tudunk-e válaszokat, ami az értékrendet, az erkölcsöt illeti, a mindenkori kormányok prioritásként néznek-e az oktatásra, igény
van-e a művelődésre, foglalkozunk-e a hozzáadott pedagógiai értékkel, az iskolák
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racionalizálásának módjával, az oktatás finanszírozásának alakulásával, a migránsok
és a kisebbség helyzetével? Folyik-e társadalmi vita ezekről a társadalmat meghatározó kérdésekről?
Az iskola kihívásai között említette: a stratégia, a minőség, a fejlesztés hiányát, a
kerettantervek minőségét és gyermekre szabottságát, a mérések haszontalanságát,
az iskola költségvetése és a családi költségvetés megterhelése, a szülők igénye a művelődés iránt.
A tanulók részéről érkező kihívások: enciklopedikus tudás vagy kompetenciafejlesztés (kiegyenlítődve kellene), személyre szabott oktatás, frontális vagy csoportmunka, vizsgáztatás vagy önértékelés, tankönyv vagy sok-sok művelődési lehetőség
biztosítása. Mindegyik felvetés külön-külön vita, problémamegoldás tárgya.
Az iskolafejlesztés lehetőségét meghatározza a politikai akarat, az egységes hozzáállás, társadalmi és politikai támogatás, rendszerszintű változások az osztály – iskola szintjén.
Rendszerszintű reformok akkor valósulnak meg, ha az iskola:
–– javítani akar munkája minőségén,
–– hálózatot építve tanul
–– bizalommal lesz a másik egymással
–– tudomásul veszi a sokszínűségből eredő előnyöket.
A változás állandó folyamat, a jelenségekre és kihívásokra nem csak reagálni kell,
hanem proaktívan gondolkodni, víziót teremteni, feladatokat fogalmazni és megvalósítani. Az iskolafejlesztést a pedagógusok helyett senki nem fogja elvégezni. A változást nem lehet megúszni. Elodázni lehet, de arra egy generáció fizet rá a jövőjével.
Kovács Nagy Emese, a hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola igazgatója, a Miskolci Egyetem docense iskolája fejlesztésének történetét, tapasztalatait osztotta meg a
konferencia résztvevőivel. A Komplex Integrációs Program, ami mára már védjegy,
alakította sikeres, élhető hellyé a hejőkeresztúri iskolát, ahová még 60 km-ről is járnak
tanulók, ahol a 74%-os hátrányos helyzetű tanulók közül 70% érettségizik, ahol a szülőkkel közösen születnek a programok, ahol a tanítási órák 20%-a csoportokban, differenciált, nyitott végű feladatok mentén szerveződik, melyek alapján szintén egyéni
differenciált feladatot kap minden tanuló. Ez Hejőkeresztúr sikerének titka. Aztán a
generációs programok, aztán a táblajátékok, ahol minden a tanulók fejlesztésének
érdekében történik, ahol a legújabb program (három éve működik) az együttolvasás
programja, minden a pedagógiai program rendszerébe építve.
Minden iskola elérheti a sikert – fogalmazott az igazgatónő -, ha van stratégiája,
célja, mely mentén megtörténik a változás. A KIP bevezetésének oka az volt, hogy a
tanulók az alapvető kommunikáció hiányával küzdöttek, nyelvi kódjuk az igénytelen környezet hatására kidolgozatlan volt (B. Bernstein). Innen a vezetői motiváció:
ezen kell segíteni az okok ismeretében (a tanulók összetétele, viselkedése; a viselkedést a tanulás személyre szabott módszerével normalizálták), a célok meghatározásával (heterogén tanulói összetétel), a prioritások kijelölésével (tanítási óra). „A
szervezetek dinamikusa konzervatív: harcolnak azért, hogy ne kelljen változniuk.” A

56

változás motorja a pedagógus, ő a pedagógiai folyamat befolyásolója. Heterogén
csoportban heterogén tudással a megoldás: differenciálás csoportban és egyéni fejlesztés. A hatékony vezető támogató, a megoldásokat csapatban való gondolkodás
révén oldja, ahol az egyéni és intézményi célok egyeztetése zajlik.
Az iskola akkor válik tanulószervezetté, ha van közös jövőképe, ha képes a csoportban való tanulásra, ha nyitott az egymástól való tanulásra. A KIP program hatékonyságát, sikerét a kimeneti kompetenciamérések, a bukások számának hiánya,
az érettségizők számának magas aránya igazolja. Az iskola ma 42 követő iskolát tart
számon a hálózatban ezer pedagógussal. A siker titka, hogy élménynek kell történnie
a befektetett munkából eredően. A titok: a pedagógus, energia és befektetés a nevelőtestülettel közösen munkálkodva.
A plenáris előadások témáit három órás kerekasztal megbeszélések bontották le
nyolc témában. A kerekasztalok szervezése új formát adott a tartalomnak. A moderátorok kérdéseket vetettek fel az egyes témák alapos kibontása érdekében, illetve
csoportokba szervezve a résztvevőkkel értelmezték az egyes témákat, összegyűjtötték a fejlesztés problémás területeit, majd keresték a fejlesztéshez vezető hatékony
utakat, módszereket, megoldásokat. A kerekasztalok újszerűségét a beszélgetések,
a problémás kérdések felvetése, megbeszélése, a problémák megoldására keresett
válaszok, a vita adta.
A vasárnapi színes beszámolók képet adtak a kerekasztal munkájáról, üzeneteiről.
A konferencia hallgatói megkülönböztetett érdeklődéssel vettek részt a munkában,
ami tanulókonferenciává változtatta az előző évekhez képest megszokott rutinszerűen, kevés témára szerveződött szekciókat. A Milyen a jó iskola? témájára az érdeklődésre való tekintettel a szervezőknek két csoportot kellett létrehozni. Volt kerekasztal, amelyikben – pedagógusképzés, -továbbképzés az iskolafejlesztés szolgálatában
– áttörést lehetett tapasztalni az eddigiekhez képest, legalábbis, ami a vitát illeti. A
kerekasztal igényelte a felsőoktatás és a közoktatás párbeszédét, mert kölcsönösen
egymásra vannak utalva. Megfogalmazódtak az egymással szembeni elvárások: a
gyakorló iskoláktól az tanárképzés a gyakorlaton lévő hallgatók tanulásszervezési
munkájáról őszinte értékelést vár el; a közoktatás elvárja az egyetemektől a tudományos kutatás gyakorlati hasznosítását; egyedülálló kezdeményezésként az iskola és
az egyetem folytasson közös kutatásokat a tudós tanárok képzése érdekében, illetve,
hogy ennek a kutatásnak a hatására az iskolafejlesztésébe bekerüljön a közös tudás;
az egyetem és a közoktatás közötti eddigi szakadék megszüntetése is kimondatott.
Peter Dráľ, a Chceme vedieť civil szervezet tagjaként bemutatta a csoportjuk
által 2040-ig megfogalmazott víziót Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na
Slovensku címmel, melynek anyaga kétéves csoportmunka, találkozások, vélemények, sok-sok tréning és kutatás nyomán állt össze. A kiadvány sem külalakra (atlasz
méretű és formájú), sem az anyag elrendezése és megjelenítése szempontjából sem
szokványos. Alapfilozófiája, hogy minden gyermeknek minőségi oktatásra van szüksége, ezért minden iskolának kiválónak kell lennie.
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Interjúk, beszélgetések készültek szülőkkel, tanulókkal, pedagógusokkal, hogyan
képzelik el a jövőt, milyen a jó iskola. A kiadvány ezeket az anyagokat tárja fel, elemzi,
a jövőre nézve víziót fogalmaz meg. A véleményt formálók szerint a jó iskola alapműveltséget ad, törekszik arra, hogy a tanulók jól érezzék magukat az iskolában, hogy a
tanulás érdekelje őket. Mindezt csapatmunkában látják megvalósíthatónak heterogén csoportokban, melyekben a tanulók egymást gazdagítják.
A jó pedagógus személyre szabott feladatokkal mindenkit képességei szerint fejleszt, együttműködik a tanulókkal a tudás megszerzése érdekében.
Mit kell a közoktatásban megváltoztatni? – tette fel a kérdést az előadó. A válasz
egyszerű és természetes: a pedagógusok és tanulók viszonyát, ami abból áll, hogy a
tanuló akarjon tanulni, a pedagógus segítse a tanulót ebben a folyamatban, hiszen a
növendék jövőjéről, boldogulásáról van szó.
Huszonöt év múlva mindenképpen megváltozik a tudás megszerzésének helyszíne, alkalmazkodni kell a változásokhoz, a közoktatás továbbra is a társadalom fontos feladataként mindenki számára kötelező lesz.
A kiadvány alapgondolata a nyitott társadalmakra jellemző értékek jegyében fogalmazódott meg, melyek: a szabadság, együvé tartozás és egyenlőség. A kiadvány
atlaszként megmutatja a terepet, hogy hová tartunk, magunk döntjük el. De a döntés felelősség és annak vállalásával is jár.
A konferencia meghívott pódiumbeszélgetői a kiváló iskola fogalom értelmezését, a mit és miért fejlesszünk, hogy jó iskola legyünk, hogyan, milyen utakon jutunk
el a kiválóság fogalmának mindennapjaihoz témákat járták körül. A jó iskola nem
tény, hanem szakmai kihívás, a „minőségnek, a jövőnek való megfelelés.” Az eredményt a személyiségben, a szemléletben bekövetkező változás garantálja. A lényeg,
hogy a közös munka révén mivé lesz tanuló és pedagógus. A beszélgetők mindegyike már megtett valamilyen utat a jó iskola felé vezető úton. Egymás segítése a
mindennapok feladata, hogy a kihívásnak meg tudjanak felelni a szlovákiai magyar
iskolák. A résztvevők nyitottak voltak a hálózati tanulás iránt, ami előrevisz a közoktatás megújulása felé.
A konferencia a címében megfogalmazott – „Minden iskola kiváló iskola” – lehet
gondolatnak megfelelt mind tartalmában, mind szervezésében. A plenáris előadások
tablóképet rajzoltak, megmutatták, hogyan tudnak az intézmények a célnak megfelelni, gyakorlati, elérhető példákat hoztak közelbe, melyek a mit, miért és hogyan
fejleszteni kérdésekre adták meg a választ. A kerekasztalok tematikus sokszínűsége
hozzájárult a téma sokrétű és mélyebb értelmezéséhez, a stratégia megfogalmazásához. Arra inspirált, hogy a feladatnak neki kell feszülni.
A pedagógustalálkozó ünnepi estje a munkájuk elismerése révén kitüntetett
pedagógusoké volt. A Felvidéki Magyar Pedagógusdíjat 2016-ban Pék László, az
SZMPSZ volt elnöke kapta megérdemelten.
Ádám Zita
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elvidéki Magyar Pedagógus Díj 2016

Pék László laudációja
Pék László az egyetem elvégzése után közel három évtizeden át, 1975 és 2002
között volt a Galántai Kodály Zoltán Gimnázium matematika–földrajz–informatika
szakos tanára, 1990-től 1995-ig igazgatója, ekkor a kétnyelvű oktatás bevezetése elleni fellépése miatt a hatalom eltávolította. 1999-ben a szülők akaratából újra betöltötte az igazgatói posztot 2002-ig, az SZMPSZ országos elnökének való megválasztásáig. A felvidéki magyar anyanyelvű oktatás megmaradását és minőségi fejlesztését
fontos feladatának tartotta mind a szakmaiság, mind a szabadidős tevékenységek
gazdag kínálata terén. A Galántai Kodály Zoltán Gimnáziumban a környékbeli magyar gimnáziumok diákjainak bevonásával diákkonferenciákat szervezett. Energiákat
fektetett abba is, hogy a magyar diákok a szlovákiai tanulmányi versenyeken egyenlő
eséllyel, anyanyelvükön vehessék fel a versenyt a szlovák diákokkal.
Évekig a Kárpát-medencei földrajzversenyek felvidéki fordulóinak szervezője volt,
melynek során kiváló együttműködést alakított ki a Földrajztanárok Egyletével. A verseny szlovákiai akkreditációjának kezdeményezője volt.
Alapító tagja volt a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ),
2002-től 12 évig országos elnökeként tevékenykedet, jelenleg is elnökségi tagja. Az
SZMPSZ ebben az időszakban érdemelte ki a Pro probitate – Helytállásért díjat és a
Rákóczi Szövetség Esterházy János díját. 2011-ben alapítója volt a Felvidéki Tehetségsegítő Tanácsnak (FTT), melynek négy évig elnöke volt, jelenleg a jogfolytonos
MENTOR TT vezetőségi tagja
A budapesti Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) létrehozásánál a határon túli
régiókat igyekezett bevonni a tehetségsegítő munkába.
Az FTT keretében jelenleg 22 tehetségpont fejt ki gazdag tevékenységet a Felvidéken. Támogatásával indult a TUDOK Felvidéki regionális konferenciájának a megszervezése és a Kincskeresők – helyi értékeket kutató diákok konferenciája.
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Kezdeményezője volt a helyi ismeretek meghonosításának az oktatásban, és szorgalmazta az akkreditált képzések elindítását (a tanfolyamokon maga is előadóként
szerepelt), valamint a regionális értékek és kultúrtörténeti emlékek megismerését
célzó segédtankönyvek létrehozásának. Szervezője több természettudományokat
népszerűsítő programnak, országos versenynek és tehetségfesztiválnak.
Az oktatásügyi és közéleti tevékenysége mellett jelentős a publikációs tevékenysége is:
–– Beiratkozások a szlovákiai magyar iskolákba, SZMPSZ kiadvány, 2010.
–– Galánta és környéke, a helyi értékek megismerését segítő kiadvány, SZMPSZ,
2010.
–– A szlovákiai magyar iskolahálózat optimalizálása, kérdések és megoldási
lehetőségek, 2015.
A szövetség élén fontos szerepet töltött be a pedagógusok érdekeiért és a szlovákiai magyar oktatást biztosító iskolahálózat fejlesztéséért vívott küzdelmekben. Jó
kapcsolatokat épített ki hazai és a magyarországi központi szervekkel, a felvidéki civil szervezetekkel és kulturális intézményekkel. Igyekezett alaposan megismerni az
egyes régiók sajátosságait, ezért tudott és tud hitelesen és körültekintően fellépni az
oktatásügyet érintő szakmai és politikai döntések meghozatalánál.
Személyisége évekig meghatározó volt a szlovákiai magyar oktatást, kultúrát és a
regionális politikát érintő területeteken, s bízunk benne, hogy továbbra is az marad.
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elvidéki Magyar Pedagógus Díj 2016

Felvidéki Magyar Pedagógus Díj 2016
S.sz

Díjra javasolt személy

Lakhely

Munkahely

1.

Pék László

Matúškovo- Taksony

SZMPSZ egykori elnöke

Szlovákiai Magyar Pedagógus Díj 2016
A tehetségek felkarolásáért és gondozásáért
S.sz

Díjra javasolt személy

Munkahely

1.

Balázs Éva

MTNY Alapiskola, Torna

2.

Hégliné Bertók Marianna

pedagógus, Párkány

3.

Paszmár János

Művészeti Alapiskola, Gúta

Pedagógus életpálya díj
S.sz

Díjra javasolt személy

Munkahely

1.

Kurucz Jolán

Építőipari Szakközépiskola, Ógyalla

2.

Vrábel Sándor

Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ógyalla

3.

Ferencz Anna In memoriam MTNY Alapiskola Sajógömör

61

Kiváló módszertani, nevelési, szakmai és tudományos eredményekért
S.sz

Díjra javasolt személy

Munkahely

1.

Géczi Zita

MTNY Alapiskola, Dernő

2.

Orsovics Yvette

Mariánum MTNY Egyházi Iskolaközpont,
Selye János Egyetem adjunktusa,
tanszékvezető, Komárom

3.

Szabó Edit

Selye János Egyetem, Komárom

A szlovákiai magyar nyelvű oktatást támogató tevékenységért
S.sz

Díjra javasolt személy

Munkahely

1.

Komzsík Attila

A Közép-európai Tanulmányok Kara
egykori dékánja, Nyitra

2.

Strédl Terézia

Selye János Egyetem, Komárom

Óvópedagógusok részére, kiváló módszertani és nevelési eredményekért
S.sz
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Díjra javasolt személy

Munkahely

1.

Szobiné Kerekes Eszter

Búcs, nyugdíjas óvónő

2.

Hajnovič Gabriella

Várgede, óvónő

William Shakespeare
halálának 400. évfordulójára
emlékezve
Stratford-upon-Avon, 1564. április 26.
Stratford-upon-Avon 1616. április 23.

WilliamShakespeare:
XCIV. szonett
Ki nem árt, bár van benne rá erő,
Ki nem teszi, mit legjobban mutat,
Ki mást megindít, s maga, mint a kő,
Kísérhetetlen és lassú marad,
Méltán örökli az az Ég kegyét
S a föld kincseit joggal rendezi,
Arcán hordja a gazda s úr jegyét,
S a többi mind csak kasznára neki.
A nyár virágát szereti a nyár,
Bár csak magáért van, ha él, ha hal,
De érje csak fertőzés és ragály,
Szebb lesz nála a legrosszabb paraj:
Édes mézet ecetté ront a kontár;
Rothadt liliom büdösebb a gyomnál..
Fordította: Szabó Lőrinc
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XV. Jókai Mór Nyári Egyetem

Huszonöt éves lettem én, meglepetés e költemény… József Attila költeménye
után szabadon a Tóth Árpád karnagy által megzenésített és szerkesztett dal lett a
XXV. Jókai Mór Nyári Egyetem himnusza, melyre 2016. július 11. és 16. között került
sor Komáromban.
A Selye János Egyetem konferenciatermében megtartott jubileumi ünnepséget
Jókai Tibor, az SZMPSZ elnöke nyitotta meg. Beszédében elmondta, a Kárpát-medencében elsőként, egyedülálló rendezvényként a Felvidéken, Deákiban valósult
meg a pedagógusok szakmai továbbképzése, melynek az volt a célja, hogy sokoldalúan képzett, alkotó tanárok kerüljenek a katedrákra, minőségi oktatást biztosítva ezzel a magyar tanítási nyelvű iskoláknak. Az elnök úr kiemelte, köszönettel tartozunk
a nyári egyetemek első szervezőinek és követőiknek, akik nagy lelkesedéssel és tenni
akarással dolgoztak közös céljukon.
Potápi Árpád János, nemzetpolitikai államtitkár nagyra értékelte a pedagógusszövetség szakmai rendezvényét, mely az egész Kárpát-medence szabadegyetemévé vált. Hangsúlyozta, a magyar iskolák megléte és fejlesztése a leghatásosabb harc a
feltörő asszimiláció ellen, s csakis a minőségi oktatás jelentheti a nemzetiségi magyar
iskolák megmaradását. A magyar állam továbbra is kiemelten támogatja a határon
túli magyar iskolákat s minden magyar iskolába járó gyermeket az oktatási-nevelési
támogatással, valamint a tematikus évek is nagy segítséget nyújtanak számukra.
A megnyitó ünnepségen a nyári egyetemek első szervezőinek emlékplaketteket
adtak át: Pukkai Lászlónak, a nyári egyetem ötletgazdájának, Ádám Zitának, Pék
Lászlónak, Fodor Attilának és Király Annamáriának. Oklevelekkel jutalmazták
azokat a pedagógusokat, akik az elmúlt 25 év alatt kulcsfontosságú szerepet vállaltak a nyári egyetemek szervezésében. A pedagógusszövetség nevében Lajos András
színművész Vörösmarty Mihály: Jóslat című költeményének előadásával fejezte ki
köszönetét mindannyiuk számára.
A rendezvény első előadója Böjte Csaba, a dévai ferences rendi szerzetes volt,
aki arról beszélt, hogy a világ csak akkor lesz jobb, ha mindannyian jobbá válunk, s
ezért hajlandóak is vagyunk önfeláldozóan dolgozni. A pedagógusnak az a feladata, hogy megtanítsa a gyermekeket arra, hogy bármire képesek lehetnek, nincsenek
lehetetlen feladatok, csak bátran vállalni kell azokat, s jókedvvel, vidáman haladni a
reményteljes jövő felé.
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Az SZMPSZ nyári egyetemének kórusa lenyűgöző előadásával tovább emelte a
megnyitó ünnepség fenséges hangulatát.
A jubileumi XXV. Jókai Mór Nyári Egyetem több mint 300 pedagógust vonzott
Komáromba nem csak a felvidéki magyar tannyelvű iskolákból, de a Kárpát-medence szinte minden szegletéből érkeztek érdeklődők. Az egyhetes rendezvényen hét
különböző témában valósultak meg a tanfolyamok. A kreditpontokat érő akkreditált
képzések közül a tanárok elsősorban a korszerű oktatási módszerek iránt érdeklődtek, így a Kooperatív tanítás és az Interaktív tábla – interaktív módszerek szakcsoportokban két-két alcsoportban folyt a munka. Ugyancsak sokan voltak kíváncsiak
A professzionális osztályfőnöki munka című képzésre, itt is A és B csoportban tevékenykedtek a résztvevő pedagógusok. Évről évre nagy népszerűségnek örvend
az Élményszerű vizuális nevelés, valamint a Karének és karvezetés szakcsoport. Újdonságként jelent meg az óvodapedagógusok számára a Bevezetés a mozgáspszichológiába – mozgáskotta módszer szakcsoport, s a nem akkreditált képzésként
meghirdetett Kalandok és álmok – különleges padtárs című képzés a szabadidőpedagógiával foglalkozott.
A pedagógusok az egész napos szorgalmas munka mellett természetesen megtapasztalhatták a nyári egyetem sajátosan egyedi jellegzetességét, igazi hangulatát
– az ismerkedés, barátkozás, a kölcsönös tapasztalatcsere, a szakmai beszélgetés, a
közösségépítés minden gyönyörűségét. Jó alkalmat adott erre a kísérő rendezvények gazdag tárháza, hiszen minden estére jutott egy-egy kiegészítő program: a
pedagógusok találkozhattak a Vasárnap című hetilap munkatársaival, táncházban
szórakozhattak az Ölveczky házaspár irányításával és a Pengő zenekarral, s nagy élmény nyújtott mindenkinek Korpás Éva népdalénekes koncertje is. A jubileumi nyári
egyetemhez méltónak bizonyult a sümegi tanulmányút, ahol a résztvevők meglátogatták a várat, majd egy varázslatos középkori hangulatú lovagi tornán vettek részt. A
kirándulást egy hamisítatlan középkori vacsora tette még emlékezetesebbé.
A komáromi nyári egyetem hagyományos rendezvénye volt az ünnepi ökumenikus istentisztelet, s az azt követő hangverseny, ahol a karének és karvezetés
szakcsoport résztvevői mutatkoztak be Józsa Mónika karnagy közreműködésével, s
csodálatos előadásuk teljessé és még magasztosabbá tette a XXV. Jókai Mór Nyári
Egyetemet.
Az egész heti tanulás és szakmai tapasztalatcsere végeztével a pedagógusok egy
közös ünnepi zenés-táncos szórakozással egybekötött búcsúvacsorán vettek részt.
A nyári egyetem értékelő zárórendezvényére a Duna Menti Múzeum dísztermében került sor. Mint minden évben, idén is itt mutatták be egy kiállítás keretében
szebbnél szebb alkotásaikat az élményszerű vizuális nevelés szakcsoport résztvevői.
Az egyhetes rendezvényt Fekete Irén, az SZMPSZ Komáromi Területi Választmányának elnöke zárta annak reményében, hogy minden pedagógus szellemileg maradéktalanul feltöltődött, és a nyári önművelődés segítségével a gyakorlati oktatásban
felhasználható új, minőségi ismereteket szerzett.
Lacza Aranka
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z SZMPSZ rimaszombati II. Rákóczi Ferenc
Nyári Egyeteme

2016. július 11-16. között Rimaszombatban (Tompa Mihály Református Gimnázium) három szakcsoporttal indult az SZMPSZ nyári egyetemének programja A
felvezető előadást Gyarmathy Éva pszichológus tartotta A kis kiborgok és a kritikai
gondolkodás címmel. Bemutatkoztak a rimaszombati Tompa Mihály Gimnázium tehetséges tanulói. A madarak téli megfigyeléséről Bihari László (secundo), a méhek
életéről Czeglédy Levente (primo) tartott bemutatóval gazdagított előadást. A csoportfoglalkozások három témában szerveződtek: projektpedagógia, reedukáció és
óvodapedagógia. Az esti fogadás előtt a Nagybalogi MTNY Alapiskola projektcsapata bemutatta produktumát, melyben iskolájuk történetét dolgozták fel.
A nyári egyetem szakcsoportjai:
1. Óvodapedagógusok szakcsoportja az új óvodai program megvalósítását
gondolták végig. A képzés eleve valós igény felmérésére alapozottan lett
megtervezve. A képzésvezető a Selye Egyetem pedagógia tanszékének
kiváló előadója volt, egyben gyakorló óvodapedagógus, Szabó Edit. A képzés
révén a résztvevők a gyakorlatban sajátították el a helyi óvodai program
elkészítésének módját, dolgozták ki programjuk célrendszerét. Tehát a képzési
program hasznosulása célravezető volt. A képzésben résztvevők száma: 17
óvodapedagógus vett részt.
2. Reedukáció: Szociális készségek fejlesztése különböző magatartásmenedzsment módszerekkel.
A képzés megvalósítói: Pressley Ridge Magyarország Alapítvány, Gruber Andrea,
Rózsa Mónika. A képzés célja: A magatartás-menedzsment és életvezetési
témákat felölelő képzés célja a pedagógusok és nevelők felkészítése arra, hogy
a magatartási nehézségekkel és hátrányos helyzetből fakadó lemaradásokkal
küzdő tanulók számára új viselkedés mintákat és életvezetési készségeket
tanítsanak. A képzésen a magatartás-menedzsment alapvetéseit, elveit
fektetjük le, majd ezt követően az egyes technikák saját-élményű elsajátításával
dolgozunk. A képzés további célja az, hogy a nevelők képesek legyenek
tudatosan alakítani a rájuk bízott gyerekek és fiatalok önszabályozó viselkedés
módosításának folyamatát. A különböző módszertani technikák alkalmazásának
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eredményeként a gyerekekkel foglalkozó pedagógusok és nevelők a pozitív
csoportkultúra kialakítása által a csoporttal való munkára fókuszálhatják
figyelmüket és felszabadulnak a gyerekekkel való egyéni küzdelmek terhe alól.
A képzés célcsoportja: pedagógusok, nevelők, oktatási és nevelési intézmények
vezetői. Résztvevők száma: 36
A képzés hasznosulása: a képzés céljában megfogalmazottak alapján valós
igényre épült: a magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esetében a
pedagógusok életvezetési készségeket sajátítottak el.
„A csoporttagoknak olyan magatartás-módosító módszertani rendszert
mutattunk meg, amellyel a nagyon zavaró magatartást tanúsító gyermekeknek
az agresszív viselkedését és a motiválatlanságát lehet kezelni. A gyerekek a
negatív viselkedés-mintáiktól el tudnak térni, és helyette pozitív viselkedéseket
tanulnak meg.”
3. Projektalapú oktatás
A képzés megvalósítói hazai, rimaszombati tanártrénerek voltak, Ádám Lilla és
Molnár Beáta, a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium tanárai.
A képzés célja: az új pedagógiai szemléletváltás elősegítése tanórai projektek
megtervezésével, megvalósításával.
A képzés szintén valós igény alapján került a nyári egyetem szakmai programjai
közé. A projektalapú oktatásban a tapasztalaton keresztül a hosszabb időn
át tartó tanulást gyakorolhatják, ahol a gyerekeknek lehetőségük van a
témákban elmélyülni, kutatni. Célja a tanulás és a képességek, készségek
fejlesztése. A projekt egy produktummal, azaz projekttermékkel zárul, amely
lehet saját alkotás, film, fényképkiállítás, fotómontázs, jelenet, mesekönyv.
Számtalan lehetőség van, de feltétel, hogy csoportmunkában kell végezni. Azon
iskolákban, ahol alkalmazzák a módszert, megkedvelték mind a gyerekek, mind
a pedagógusok.
„A módszernek az az előnye, hogy felszínre hozza a gyerekek kreativitását.
Meg tudjuk őket tanítani, hogy szabadjára engedjék a fantáziájukat, aminek
eredményeként szenzációs alkotásokat készítenek, fantasztikus ötleteik vannak
a gyerekeknek”.
A módszer által megtanulnak kutatni, csoportban dolgozni, fejlesztik szociális
kompetenciáikat, ugyanakkor a módszer szépsége s egyben a nehézsége is a
differenciálás.
A csoport 20 tagja a gyakorlatban sajátította el a módszert, aminek igazi
hasznosulása a mindennapok nevelő-oktató gyakorlatában érhető tetten.
A szervezők a nyári egyetem résztvevői számára élményszerű szabadidős programokat szerveztek: városnézés kisvonattal, Mikszáth- és Madách-emlékhelyek megtekintése, szalonnasütés a Kurinci-tó mellett.
Ádám Zita
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rszágos tanévnyitó Hanván

Az SZMPSZ az immár hagyománnyá vált, a magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségét 2016. augusztus 29-én tartotta a Tompa Mihály nevével fémjelzett
hanvai református templomban több meghívott jeles személyiség, a kis elsősök, szülők, barátok, pedagógusok jelenlétében tartotta meg. Az eseményt a Pátria rádió
egyenes adásban közvetítette.
A tanévnyitó ünnepség levezetője Gyurán Ágnes, az SZMPSZ Rimaszombati Területi Választmány elnöke volt.
Jókai Tibor, az SZMPSZ elnöke a köszöntő szavai a magyar iskola értékeiről szólt
méltatva a hely szellemét:
„Ez az a hely, ahol a folyóvölgyi termékeny sík életet termett őseinknek, a magasló
hegyek kincseket, barlangjai évezredekben mérhető titkokat rejtenek, a honfoglalók
Hanva-szállásai erős fundamentumként szolgáltak a haza, a nemzet megalapítására.
A gömöri embernek ez az örök haza, ehhez köti a hűség, ezt hivatott javaival gyarapítani, értékeivel megerősíteni, a szív izomrostjaiba emlékeztetőül elraktározni, az elme
bugyraiban az érzéseket és észérveket sorba rendezni, a nyelv sűrített fogalmaiban
megőrizni. Ez a kötőanyag tartja össze a családot, a közösséget, ez ad erős kötést a
széthullás ellen, ez az érzelmi többlet segít átvészelni az embert próbáló éveket, ez
a belső motiváció tölti újra az emberi akkumulátort, ez sarkall elviselni sorstragédiákat, ez ösztönöz újat, egyedit, egyszerit teremteni. S ez a kis haza elég az embernek,
hiszen ahogy Tompa Mihály a vándorhoz szólva írja:
„...Eszedbe jusson, ha a vágy veled
Egy helyről másra nyugtalan siet:
Egész világé hogy mégsem lehetsz,
Egész világ nem lehet a tied!“
Ám a nagyvilágban forgolódónak is üzen:
„Azért hatalmas, nagy népek között,
El ne felejtsd hazád és nemzeted!
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Míg a világ azoknak birtoka:
Ennek mindene az, ha szereted!
Tekintsd meg a nagyok sírszobrait,
De őseidnek hamvát ne feledd...“
Tompa Mihály hamvaihoz oly közel az igét meghallgatni és a mának átadni kötelességünk. Elszántsággal tudnunk kell, hogy feladatunk van a világban. Bizonyítani
az ókori görögök példájával, hogy kellő akarattal, elszántsággal, céltudattal kis népek
is alkothatnak nagyot, hogy tetteink jobbfelé fordítják a világot.
Tegyük ezt életörömmel, motiváltsággal, bizakodva, egymást segítve, hiszen az
egymásnak szegülés, az örök tiltakozás elzsibbasztja a lelket. Zsibbadt lélekkel hiteltelen és bizonytalan a jövő.
Kapaszkodásunk és erős szellemi várunk a felemelő tudás, amit magyar ajkú
gyermekeinknek a magyar iskola adhat. Remélve, szeptembertől kicsit helyrebillen
a közoktatás több rengéstől sérült tengelye, hisszük, az első évfolyamban a magyar
órák számának gyarapodásával anyanyelvünk erősödése, nemzeti öntudatunk izmosodása következik.
Szülőnek, pedagógusnak kötelessége a jövőre való figyelés. A jövő a magyar iskolák falai között van, a jövő a gyermek, aki továbbviszi atyái örökségét, aki védi,
gyarapítja a hagyományokat, kultúrát nemesít, fiainak beoltja az első fát, hogy terméséből azok gyarapodjanak, felépíti a házat, hogy fészket, hazát teremtsen a jövő
családjának.
Emberi feladatunk erőn felül a tökéletességre törekedni és hinni, hogy el ugyan
nem érjük azt, ám sokkal nagyobb esélyünk lesz igaz, küldetéses emberré válni.
Kezdjünk tehát bele újra és újra építeni, tornyot rakni, s ne szegje kedvünk, ha ma
még nem tökéletes az alkotás. A törekvés maga a tökéletesedés, az út, amin járni kell.
Csak „Amit nem kezdhetsz el újra, csak azt szabad megsiratni!”
A magyar iskolának nem csak elkötelezett magyarokat kell nevelni az anyanyelv
és a nemzeti kultúra iránt, hanem sikeres magyarokat is, akik megállják a helyüket
nemcsak a hazai, hanem az európai munkaerőpiacon egyaránt.
Valami újra vállalkozni mindig kockázatos. Ám a vállalkozás feladatát semmi nem
írhatja felül. Itthon kell maradni, meg kell próbálni rendbe rakni a környezetet, ahol
élünk, mert ha itt nem sikerül, akkor sehol sem. Mindenkinek ezt kell tennie. Hogy
miért? Mert szépnek látni könnyű a világot, élhetetlennek talán még könnyebb, de
olyannak látni, amilyen valójában, az az igazi feladat. S a legfontosabb: a feladatban
az önépítkezés.
Azon kívül, hogy kiáltani kell szükség esetén, meg kell szervezni a saját védelmet
és az építkezést is.
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Az élet a jól megválasztott utakról, a célokról, a nemes feladatokról szól. Jól figyeljünk a szívünkkel, hogy fel tudjuk ismerni az igazi értéket és a jó célokat. Legyen
bennünk elszántság a minőségi életre és munkára.”
Bárczi Zsófia, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara dékánja előadásában a következőket üzente a tanévnyitó és az ország magyar iskolái, pedagógusai, tanulói számára:
„Minden nemzetben nagy erő szendereg, de szendereg csak, és a pallérozás serkenti fel.” – írta Eötvös József, Magyarország első vallás- és közoktatásügyi minisztere valamikor 1833-ban. Eötvös oktatáspolitikai munkássága, akárcsak kortársaié, a
felvilágosodás eszméiből táplálkozott, számára még evidencia volt, hogy a művelődésnek és az iskoláztatásnak meghatározó szerepe van épp úgy az egyén, mint
a közösség életében. Mi, akik oktatással foglalkozunk, minden bizonnyal valamen�nyien hiszünk ebben a gondolatban, ez a felvilágos-kori eszme ad értelmet ma is
mindennapos tevékenységeinknek.
Tisztelt Hallgatóság! Mindannyian beleszületünk egy közösségbe, egy nyelvbe,
egy kultúrába, s hogy ebből majd mit és hogyan teszünk a magunkévá, mit és hogyan hasznosítunk a későbbiekben, markánsan meghatároz bennünket. (…) Iskoláinknak hatalmas szerepe van a közösség fennmaradásában. Hiszen az iskolában
nemcsak ismereteket sajátítunk el, itt válunk részévé annak az imaginárius közösségnek is, amelyet az azonos, de legalábbis nagyon hasonló értékek tisztelete hívott
életre, és itt tesszük magunkévá az értékek felismerésének képességét is. Az első az
összetartozás melegét kínálja, és szellemi hazát teremt körénk, a második megajándékoz a másokban rejlő gazdagság felismerésének képességével, s ezen keresztül
saját szellemi hazánk horizontja kitágításának lehetőségével. Ha a kettő egyensúlyban áll, a más kultúrákkal való érintkezés gazdagít bennünket, s nem a másikban
való feloldódáshoz vagy – fordított esetben – nem a saját kultúránkba való rémült
bezárkózáshoz vezet.
Az iskolában olyan értékeket sajátítunk el, amelyek meghatározzák későbbi gondolkodásmódunkat, az élethez való viszonyunkat, olyan értékeket, amelyeket mindannyian fontosnak érzünk, s amelyek összetartozásunk alapjait fektetik le. Egészen
addig nem gondolunk érték mivoltukra, míg meg nem kérdőjeleződik a jelentőségük. Hosszú évtizedeken keresztül oktatásunkat áthatották a megrendíthetetlennek
gondolt eszmék, a kikezdhetetlennek vélt igazságok. Mint például az anyanyelv fontosságának axiomatikus tétele, az egy nyelvközösséghez való tartozás elemi élménye.
Közösségként való létezésünk alapja az a szellemi tér, amelybe múltunk, nyelvünk, szokásaink megismerésével egyre mélyebbre hatolunk. Ez az imaginárius tér
tart minket össze, számunkra felbecsülhetetlen értéket képviselve. Ám korántsem
lényegtelen, miként mutatkozik meg a kívülálló tekintetek előtt. A dolgok értékének ugyanis két fokmérője van: a külső visszaigazolás, megerősítés, amikor az, amit
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tudunk, vagy amit teszünk, másokban elismerést vált ki, mert jónak, hasznosnak,
szükségesnek – egyszóval értékesnek bizonyul. A másik mérce a hit, a belső meggyőződés igazsága, amikor a kívülről kapott visszajelzésektől függetlenül, vagy akár
azok ellenére is hiszünk a számunkra fontos dolgok jelentőségében. Voltak időszakok, mikor éppen ez a hit tudta megtartani és fenntartani az értékeinket. A jelen
kihívása viszont annak a formának a megtalálása, amely lehetővé teszi értékeink elfogadtatását azokkal is, akik nem részei ennek az imaginárius közösségnek. Iskoláink fokozottan szembesülnek ezzel a kihívással, hiszen az elmúlt évtizedben meggyengült
az a természetes gravitáció, amely a magyar iskolákba vonzotta be az iskolaköteles
gyerekeket. Sok családban nem a nyelv és nem okvetlenül a közösséghez tartozás
vágya határozza meg az iskolaválasztást, hanem a környékbeli iskolák sikeressége, a
különböző értékelésekben elfoglalt helyük, s nemcsak az, hogy szakmailag, hanem
az is, hogy a többségi társadalomba való beilleszkedés terén mit tudnak nyújtani
gyerekeinknek. Ezért most különösen fontos, hogy átgondoljuk, mik a szlovákiai magyarság elsődleges értékei. Hogy melyek azok az értékei iskoláinknak, melyek azok
a továbbadandó hagyományok, amik egyedivé és különlegessé, választásra méltóvá
teszik iskoláinkat. Mert a választásra méltónak kell lennünk. Hogy ne csak az érzelmek, a kényelem és a hagyománytisztelet miatt döntsenek a szülők a magyar iskola
mellett, hanem az észérvek is mellettünk szóljanak, hogy az értelem is megerősítse:
ez a jó választás. Nem elég, ha mi magunk hiszünk értékeinkben, azok visszaigazolása legalább ennyire fontos. Talán ennek elérése az elkövetkező évek legnagyobb
kihívása. Megtalálni azt a letisztult nyelvet, amely alkalmas értékeink közvetítésére,
s amelyben sem a gyűlöletbeszédnek, sem az önsajnálatnak nincs helye. S tenni
mindezt egy olyan nehéz helyzetben, melyben közösségünk ismét a beolvadás és az
elszigetelődés végletei között keresi az útját.
Az anyanyelven megvalósuló minőségi oktatás versenyképességet jelent. A versenyképességet egyrészt kiváló oktatással tudjuk elérni. De legalább ennyire fontos
az is, hogy az iskoláinkból kikerülő gyerekek könnyedén, ám beolvadás nélkül tudjanak beilleszkedni az őket körülölelő többségi társadalomba, hogy a többség nyelvén
való érvényesülés útjának tagadhatatlan nehézségei ne riasszanak el egyre többeket
középiskoláinktól és egyetemeinktől, s ne sarkalljanak végül a szülőföld elhagyására.
Közösségünk egyik nem kellően hangsúlyozott értéke a kétnyelvűség, amely tudatos fejlesztése mindannyiunk közös érdeke.
A világ változóban van, persze a világ mindig is változott. Az új világ szövete azonban csak akkor bontakozik ki szemünk előtt, amikor a minta már elkészült, többségünk csak akkor ismeri fel az új világ szövetének régtől ismerős szálait, mire azok szétbogozhatatlanul egymásba fonódtak. Holott régtől fogva ott voltak, a szemünk előtt.
Mikor a változás teljes súlyával és minden következményeivel kibontakozott, akkor
válnak csak utólag felismerhetővé és elkülöníthetővé a hozzá vezető jelenségek.
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Ez a tudás azonban nem teszi könnyebbé a ma gondjainak átélését. Nem áll rendelkezésünkre néhány évtized, hogy azok tapasztalataival gazdagodva, a jövőből
visszatekintve oldjuk meg égető problémáinkat. A jelen pillanatban kell választ adnunk azokra a kérdésekre, amiket az éppen most zajló változások felvetnek. A tanári
pálya társadalmi megbecsültsége talán sosem volt olyan alacsony, mint most. Ennek
ellenére tanárok ezrei végzik lelkiismeretesen minden nap a munkájukat, s közülük
nagyon sokan annál jóval többet is. Tudásukkal, emberi magatartásukkal meghatározó példát nyújtanak gyermekeinknek. Olyan kihívás ez, amelynek jól megfelelni
nagy erőpróba. Ehhez kívánok tanár kollégáimnak sok sikert, szülőtársaimnak és az
iskolapadba készülő gyerekeknek pedig kiváló pedagógusokat.”
Sebők Valéria üzenetét küldte a magyar iskolákba, melyben kitért: „Mi hát a szlovákiai magyar iskola feladata a XXI. században?
Bizony, sokszor szinte a varázslat! Hogy a nehéz körülmények, a tanulói és szülői
motiválatlanság ellenére minőségi oktatást és nevelést tudjon nyújtani. Ha nehézségek árán is, de eredményeiben ne maradjon el a szlovák iskolák színvonala mögött, amit eddig is értékként mutatott fel. A pedagógusok felkészültsége, állandó
művelődése, képzése és önképzése és emberi hozzáállása a záloga annak, hogy a
szlovákiai magyar iskolákból egészséges nemzeti identitással, biztos anyanyelvi és
tárgyi tudással rendelkező, az évszázadok során megteremtett értékeinket tisztelő,
hagyományainkat tovább éltető ifjú emberek kerülnek ki, s lépnek a munka világába.
A pedagógus szakmai és emberi tudással felvértezve azon munkálkodik, hogy
hozzásegítse az ifjú embert tehetsége ígéretének sokszoros beteljesítéséhez. De ehhez, kedves tanulók és diákok, a ti szorgalmatok is kell!
(…) Minden tanév újabb és újabb feladatokat jelent. És nemcsak a gyermekek
és a pedagógusok, de a szülők számára is. Szükség lesz, tisztelt szülők, a figyelmükre,
a türelmükre, a példamutatásukra. A közös munka során a partneri együttműködés
a legfontosabb. Ez adhat a gyermekeinknek olyan hátteret, alapot, amely a legoptimálisabb fejlődésüket biztosítja, a tehetségüket felszínre hozza, személyiségüket
harmonikussá teszi. Bízunk benne, hogy a szülők és az iskola egyet akarva, egymást
segítve meg tudja valósítani elképzeléseit ebben a tanévben is!
S hőn óhajtjuk, hogy a helyi közösség, a fenntartó, a helyi önkormányzat, a magyar civil és politikai szervezetek, a kulturális intézmények és a történelmi egyházak az iskolával karöltve segítsék az intézményi fejlődést és fejlesztést, a közösség
továbbjutását.
Kívánjuk, hogy a 2016/2017-es tanév legyen sikeres, hozzon megelégedettséget
a szülőknek, pedagógusoknak, diákoknak egyaránt. Ehhez kívánunk jó egészséget,
hitet, kitartást és nem lankadó munkakedvet!
Hanváról Tompa Mihály szavaival üzenjük a biztatást, és jókívánságunk is Tompa
szavaival száll a szlovákiai magyar iskolákba:
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Termett ez a dűlő, mező,
Majdcsak felszűl az esztendő!
Adjon Isten a magyarnak:
Többnél többet, jobbnál jobbat!”
Csúsz Ilona nyugdíjas pedagógus élettapasztalatai esszenciáját osztotta meg a
fiatalokkal:
„„Az iskola arra való,hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya , megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,
megtanulja szeretni, amit csinál és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog .“ SzentGyörgyi Albert „
Vajon a mai iskola oly módon tudja-e teljesíteni küldetését, hogy Szent-Györgyi
Albert gondolata megvalósulhasson? A diákok számára az iskola az unalom és stres�szes félelem, vagy a siker ,az öröm , az élménytanulás színhelye ? Tudunk- e lépést
tartani a technika gyors fejlődésével, mely a kis gyermeket és nagy diákot is mellékvágányra viheti ?
Nekünk, a magyar tanítási nyelvű nemzetiségi iskolák pedagógusainak tudatosítani kell, hogy a siker érdekében többet és magasabb szinten kell teljesíteni, hogy
a szülők iskoláink iránti bizalma ne inogjon meg, magáénak érezze az adott intézményt, hisz itt formálódik a jövőnk, megmaradásunk reményeinek a hordozója, a
feltörekvő magyar nemzedék.
A jó pedagógus teljes odaadással, egyenrangú félként szereti és tiszteli a gyermekeket. Minden diák lelkéhez próbál hozzáférkőzni, megismeri véleményüket és adott
esetben figyelembe is veszi. Szereti választott hivatását, örömmel, lelkesedéssel, elhivatottsággal végzi. A pedagógus küldetést teljesít, hisz a gyermeknek szüksége van
nevelésre és oktatásra. A tanítón múlik képes-e megfertőzni diákjait a jóság, bölcsesség, szépség utáni vággyal. Megtanítja –e őket gondolkodni. Ez nem tantárgyfüggő.
Megtanítani a gyereket valamire nem egyenlő a tananyag átadásával. Régen az ismeretek forrása a tanár és a tankönyv volt, de ma a fejlett technika versenyez vele. A
modern technika jó és hasznos, de az sem árt, ha a tanár és a diák is kezébe vesz egy
tankönyvet, segédeszközt, elvégez egy-egy kísérletet. A pedagógia ne a tananyagátadásról szóljon, hanem mélyrehatóbb célokat kövessen. A tanítási órák mindegyikére alaposan fel kell készülni, keresni az újszerű megoldásokat, hogy a pedagógusnak és a tanulónak is sikerélménye legyen. Bátran alkalmazzuk a problémamegoldó
oktatást,a projektmódszert, a kooperatív oktatást. Tanítsuk meg a tanulókat tanulni!
Ez a sikeres tanulás feltétele. Törekedjünk a minőségi edukációra- nevelésre és oktatásra. A minőség ne külső kényszer eredménye legyen, hanem belülről fakadjon.
Legyen ez belső igény, felelősségtudat, tudatos törekvés a lehető legjobb eredmény
elérésére. Legyen ez cél, és ne illúzió.
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Keressük és találjuk meg a tehetséges tanulókat. Velük foglakozni nagy kihívás
de öröm is. Készítsük fel őket a tanulmányi versenyekre. A befektetett munka meghozza a gyümölcsét. Persze ne feledkezzünk meg a lemaradó tanulókról sem, őket
is segíteni kell.
A tanteremben legyen oldott a hangulat, ahol a diák nem fél. Sokat kell őket
dicsérni, keveset bírálni. Problémáikat megérteni, igazságosságra törekedni, néha
elnézni, ha kell humorosnak lenni. A diákok megismeréséhez a szülők és családi körülményeik megismerése is fontos, hogy partnerek legyenek a nevelésben.
Tisztelt pályakezdő pedagógusok. Önök nagyon szép hivatást választottak. Az út
amelyen ma elindulnak néha göröngyös, nehezebb, de látva a mosolygó gyermekarcokat elfelejtik a nehézségeket. Remélem mindnyájan befogadó, segítő pedagógusközösségbe kerülnek, ahol szívesen egyengetik és segítik munkájukat. Önökön is
múlik, hogy ez mennyire sikerül. Próbáljanak beilleszkedni a közösségbe, alkalmazkodni, együtt dolgozni, tanulni az idősebb tapasztaltabb kollégáktól. Legyenek segítőkészek. Ismerjék meg az iskolaépületet, annak könyvtárát, kabinetjeit és vállaljanak
feladatokat. Kapcsolódjanak be az iskola életébe, de az iskolán kívüli munkába is pl. a
Pedagógusszövetség vagy a Csemadok tevékenységébe. Vegyenek rész környezetük
a falu, város társadalmi, kulturális életében, nemzeti ünnepeink megemlékezésein.
Ha ezen tanácsok nagy részét sikerül teljesíteni, az első tanév végén elégedetten
jelenthetik ki: „ Ez jó mulatság férfi munka volt.“”
Az ünnepség hangulatát a helyi Tompa Mihály Énekkar és a rimaszombati Blaha
Lujza Vegyeskar fellépése tette élményszerűvé és feledhetetlenné.
Az ünnepélyes országosa tanévnyitó ünnepség nemzeti imánk közös eléneklésével zárult, majd azt követően baráti beszélgetésre gyűltek össze a meghívottak a
hanvai diakónus központban.
Szerkesztette: Ádám Zita
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Széchenyi István
születésének 225.
évfordulójára emlékezve
Bécs, 1791. szeptember 21. – Döbling, 1860. április 8.

Intelmei Béla fiához
(...) vezess rendszeres számadást. Voltaképpen miért vezet az ember számadást? Először azért, hogy tisztán lássa, mije van; azután meg, hogy önönmagát ellenőrizhesse!
Nem igaz? Hogy ugyanis fokozatosan jobban és okosabban gazdálkodjék; ami egy féligmeddig okos embernél bizonyára be is következik, ha látja, hogy gyakran mennyire haszontalanul és ügyetlenül dobott ki nemcsak krajcárokat, de forintokat is! (...) Számadásaidat vezesd ezentúl szigorú pontossággal, - mégpedig nemcsak az említett okok miatt,
hanem egy harmadik, s még fontosabb okból is mégpedig, hogy ellenőrizni tudjad Hajnik
számadásait; erre gyakorlat híján a legmélyebb elméleti számadásismeret sem elégséges.
vezess rendszeres naplót. az időellenőrzés fő indítékán kívül egy napló még azt a
végső célt is szolgálhatja, hogy rendkívül tanulságos legyen, éspedig nemcsak annak,
aki vezeti, hanem mások számára is. - És ha ez az eset áll fenn, úgy ez még magasztosabb indíték arra, hogy az ember napjait, élményeit, benyomásait és tapasztalatait stb.
rendszeresen feljegyezze. Vagy nincs igazam? - Gondolkozzál ezen „előítélet nélkül”! Időgazdálkodáshoz érteni többet ér, mint mindenkor szilárdnak lenni egészség- vagy akár
pénz gazdálkodásban; mert csak az idő visszahozhatatlan; míg a beteg, vagy anyagilag leromlott ember ismét egészséges és jómódú lehet. Aki viszont az egészségével tud
gazdálkodni, jóval fölötte áll a pénz-gazdálkodónak, mert a beteg, a nyomorék, sokkal
szerencsétlenebb, mint a szegény ember.
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zéchenyi cselekedeteinek üzenetei

Zárszóként elhangzott a 2016. november 19-én, a Pozsonyi Magyar Intézetben
megrendezett konferencián.
Egy évvel ezelőtt, amikor Kölcsey Ferenc életműve előtt tisztelegtünk, Kölcsey
Kálmánhoz írott intelmeiből merítettünk gondolatokat konferenciák mottójául: A
haza minden előtt.
2016-ban a legnagyobb magyar születésének 225. évfordulójára emlékezünk Pozsonyban, a magyar diéta helyszínén, ahol 1825. november 3-án Széchenyi István ezt
jegyezte be naplójába szerényen: „A kerületi ülésern beszéltem; minden honfitársamat ellenségemmé tettem.“ Idézet a diétai felszólalásból: „Én szavazattal nem bírok,
én nem vagyok országnagy, de földbirtokos. Ha egy intézet álland fel a magyar nyelv kifejlesztésére, mely polgártársaim nevelését is elősegíti, ugy felajánlom egy évi egész jövedelmemet, mely 60.000 forintból áll, s az a felállítandó magyar tudós társaság alapjához
csatoltassék.”
A Kelet népében írta: „Semmit sem tettem rögtönzésként vagy pillanati felhevülés következtében, de minden lépteim, minden tetteim - habár lelkesedésem
néha az egekbe ragadott - egy előre kiszámított messzeható tervnek szüleményei...
Nem szenvedelembül léptem a nyilvános élet mezejére, de kötelességérzés utáni
elszántságbul, minthogy véremnek felette kevesét tudtam szeretni, becsülni több
évvel ezelőtt, s néhány lelkes barátimon s hazánknak fiatal reményein kívül, általán
véve a magyar nemzetet inkább a jövendőben szeretem, mint a jelenben, azaz:
általán véve inkább a kifejlett magyart szeretem és becsülöm, a milyen ő Isten segítségével lenni fog, mint szeretem és becsülöm a magyart, a milyen nagy része még
ma.“
Ezért lett konferenciánk hívó gondolata: Embernek, magyarnak maradni. Ehhez a
gondolathoz nagyon kívánkozik a gondolkodó, cselekvő jelző, mert nélküle hibádzik
valami a teljességből, ami Széchenyit, az embert jellemzi.
Arra a kérdésre, hogy mi dolgunk a világban, sokféle választ tud adni mindenki
vérmérséklete, elhivatottsága, megszállottsága, elkötelezettsége, hitének mélysége
szerint. Csak a legnagyobbak szóljanak: „Küzdeni – erőnk szerint a legnemesbbekért“
– írta Vörösmarty. Madách szerint: „Az ember célja a küzdés maga“.
Miért vagyunk a világon? Tamási Áron szerint: Hogy otthon legyünk benne.
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Széchenyi a feltett kérdésre cselekvéssel válaszol, mely cselekedetek a jó hazafi,
az építkező, a stratégiában gondolkodó szellem, a céltudatos országépítő személyiségéből, életfilozófiájából erednek.
A nemzet által kiállított megbízólevélében, ha lenne ilyen, ez állana: magyar,
nemzetben gondolkodó, nemzetépítő, hídember, aki Magyarországot összeköti
Európával, aki országon belül is hálózatokban, összekapaszkodó sejtekben, egyletek létrehozásában gondolkodik, aki figyelmét a nemzete felemelkedését megcélzó
lényegesre irányítja. Széchenyi István cselekvő ember, a tettek embere, a változás
elkötelezettje, a példa embere. Ideje tanulnunk tőle.
Magyarsága lelke, hite tisztaságából ered, szívmotorja a haza szelleme, nem a
divat és nem a magamutogatás.
Wesselényi Miklós, az országgyűlési főrendiház vezére, a MTA igazgatósági tagja, az árvizi hajos, a barát, a gondolkodásban útitárs 1843-ban vallja: A nyelv „szent
birtok”, s ezért egy igaz hazafit „ szent kötelesség kényszerít” a nyelvvel való foglalkozásra, sőt, kötelesség nélkül is „szent, áldott és jó dolog a Nyelven magán dolgozni...”
Széchenyi tudatosan és természetesen vállalta magyarságát, hiszen külföldi útjaik során Wesselényivel közösen átérezték Magyarország nyomorúságát, és feltett
szándékuk volt ezen változtatni. Sorsa arra rendeltette, a hazát azzal áldotta meg,
hogy komoly szemlélőből nemzete jövőjének tervezője, építője legyen. “Magyarságát személyes sorsként, egyéni tragédiaként élte át. Kora szellemi áramlatait nemcsak felhasználta, hanem eredeti felismerések alapján saját eszmét is teremtett. Ami
a legtöbb eszmealkotónak nem adatik meg, hogy Széchenyi részt is vehetett eszméinek kipróbálásában. A tapasztalatok alapján igazított rajtuk, így bizonyíthatta tételei
életrevalóságát” – mondta róla Cs. Varga István irodalomtörténész.
A vívódó-alkotó lélekről, a minden belső és külső nehézsége ellenére mindig
előbbre jutó szenvedélyes alkatról és színes, gazdag egyéniségről, a szellemi és a
gyakorlati alkotásaiban továbbélő és hitet sugárzó, nagy formátumú emberről Illyés
Gyula sorai szólnak: „Így keverül ma a jaj s nevetés / „hív hő” kebelekben: / magyarnak
lenni nehéz, / de nem lehetetlen.”
1825. október 12-én a felsőtábla ülésén magyarul szólal fel és foglal állást a rendek felirattervezete mellett. Naplójában ez a bejegyzés olvasható: „Országos gyűlés a
felsőtáblán. Én magyarul beszéltem. Oly nagy izgalomban, hogy szívesebben mennék a bitóra. Vajon fogok-e valaha is hidegvérrel beszélni tudni?...“ a minőség és felelősség megfelelési kényszere béklyózza, az örök kétely magában, képességeiben,
döntéseiben, amikor műveltségének hiányairól szól. Az a hajtóerő munkál benne,
hogy érzi, kikerülve a világba, mily keveset tud, mily sokat kell még tanulnia, hogy az
otthoni elvárásoknak megfeleljen.
Az Országgyűlés 1844-ben kimondta, hogy a II. törvénycikk értelmében azután
minden törvényt magyar nyelven alkotnak meg, az országgyűlés és az ország nyelve
magyar, minden iskolában magyar nyelven történik a tanítás. A törvény megszületését joggal nevezhetjük a reformkor egyik legnagyobb győzelmének.
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„… polgári erényben nagy férfiak, minő például az, kit én, nem gyáva hizelgésből, hanem meggyőződésből, a’ magyarok legnagyobbikának szoktam nevezni.” – mondta Kossuth Lajos Széchenyiről Pest vármegye 1840. november 19-én tartott közgyűlésén.
Széchenyi naplóbejegyzése ezen a napon így szól: „… Közgyűlés. Kossuth megragad egy alkalmat, hogy a legnagyobb magyarnak nevezzen…..Miért emel olyan
magasra, hol nem tarthatom fel magamat?”
Ugyancsak Kossuth írta 1841-ben a Kelet Népére írott Feleletben: „Gróf Széchenyi
ujjait a korszak üterére tevé és megértette lüktetését. És azért tartom én a legnagyobb
magyarnak; mert nem ismerek más senkit historiánkban, kiről elmondhatnók, hogy
százados hatásra számított lépései sem korán, sem későn nem érkeztek.” (A Pallas nagy
lexikona, Legnagyobb magyar címszó.)
Cselekvő hazaszeretete, embersége, barátai, londoni, párizsi, dél-itáliai utazásai
révén és az azokon gyűjtött tapasztalatok alapján nem másolta, hanem alkotóan
továbbgondolta a honi cselekvéseket. Ilyet csak egy emelkedett szellemi nagyság
képes tenni, aki a mindennapinak fölébe emelkedik szellemi adottságai, feladatelkötelezettsége révén. Ilyen nemes embert, fennkölt szív- és észembert nem minden
század ad a nemzetnek. Kivételes tehetségű reneszánsz ember, polihisztor, jó érzékű
politikus, kiváló atyja gyermekeinek, mentora és építóje a nemzetnek.
Cselekedeteiben a bizonyosságot szomjazta.
Szerb Antal A magyar irodalomtörténetében így ír: „A hazaszeretetnek sok formája van, korok és egyéniségek szerint. Azonban a legritkább és legelőkelőbb a misztikus hazaszeretet, melyben az ország szolgálata istentiszteletté szankcionalizálódik.
A legszebb magyarok hazaszeretete ez, így Széchenyié is, amelynek mélységeibe az
avatatlan sosem fog belelátni.”
Ez a cselekvő hazaszeretet lépten-nyomon megmutatkozik a hazája elmaradottságát borúsan szemlélő és azon saját vagyona bevonásával is változtatni akaró ember gondolkodásában, minden megnyilvánulásában, befejezett munkáiban. Széchenyi életszemléletének megismerésével pozitív életviteli mintát kapunk: úgy járjunk
a világban, mintha gyöngyöket gyűjtenénk, mindent a mézet kaptárba gyűjtő méh
ösztönével kell szemlélni, egybehordani a boldogulás végett, éberen figyelni, hogy
a magyarnál boldogabb, jobban boldoguló népek mitől sikeresebbek, meglátni, mi
az, ami otthon nincs és megvalósítani, példával előljárni.
Széchenyi fontosnak tartotta a tudás gyakorlati hasznosíthatóságát s azt vallotta:
„Ne tegyünk semmi haszontalant, semmi olyat, ami nem visz előre.” Mi ez, ha nem
a haza felemelkedésén való fáradozás, a tervezés nemes feladata, a megvalósítás
nagyszerű építménye!
Széchenyi fáradságos munkája mellett tevékenyen részt vett a politikai életben.
1848. március 15-én, történelmünk egyik legszebb napján jutott pályafutásának csúcsára. Elismerte, hogy a kossuthi politika célirányos. Vívódásai ellenére határozottan
csatlakozott a kibontakozó forradalmi mozgalomhoz, Európa tavaszához.
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Életműve, világlátása a Hitel-Világ-Stádiumban a „munkálni, hatni, küzdeni“ fogalmazódott meg, ahogy Arany írja:
Hitel, Világ és Stádium! ti, három Nem kézzel írt könyv, mely bölcsel, tanít,
De a lét és nemlét közti határon
Egekbe nyúló hármas pyramid!
A Lánchíd Széchenyi életében a teremtés diadala. Illyés Gyula írja:
Hány könyvet írt! És valamennyinél
többet ér
ez a híd. Hogy él!
Kézzel érinthetek egy győzedelmet.
Egy eszme itt
látod örökre működik,
mint csoda óra.
Pedig
csak ember volt – hány elbukás tudója! –
a fölhúzója.
Széchenyi fő műve a magyar nemzet javát szolgáló cselekedeteinek végtelen
sora. Irodalmi munkássága, a Naplói is: írói alkotások. Olyan költői tehetség, aki versek helyett hidat, intézményeket, egyleteket, társulásokat hozott létre, aki összekötötte, ami összetartozik: példaértékű életművet teremtett. Németh László teremtő
nyelvi metaforája példázza nagyságát: „Minden fej Isten kápolnája. De a Széchenyié:
székesegyház.”
Széchenyiről nem olvasni kell, Széchenyit olvasni kell! Életműve nem befejezett
múlt, hanem elkezdett jövő.
Üzenetként gondolkodjunk Széchenyi István örök érvényű gondolatain és tetteink iránytűjét fordítsa ki-ki szűkebb hazája, felnevelő szülőföldje felvirágoztatására.
„Merjünk nagyok lenni, de legyünk egyszersmind bölcsek is!” „Csak a gyenge szereti önmagát, az erős egész nemzeteket hordoz szívében!”
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Tisztelettel köszönöm a Széchenyi-konferencia fővédnökének, Rubovszky Andrásnak odafigyelését, megtisztelését, a Széchenyi Társaság Elnökségének előadását,
amivel gazdagították a konferenciát.
Köszönöm Deák Irénnek a konferencia moderálását, Kassai István és Jókai Ágnes
művészeknek a művek tolmácsolásának élményét.
Köszönöm, hogy 2016 késő őszén Pozsonyban Kelettől Nyugatig újra nemzetben gondolkodtunk a legnagyobb magyar példájával.
Kívánom, a tanulmányút is szolgálgon hasonló gondolatokkal, érzésekkel, hogy a
megélt történések mindannapjaink cselekvő erejét gyarapítsák.
Ádám Zita
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z SZMPSZ taglétszámának alakulása

2015

TV

2016

Változás

ASZ

A1

A2

A3

Össz.
tag

A1

A2

A3

Össz. Csökk.
tag
Növ.

Galánta

21

250

45

2

297

263

39

2

304

7

1

458

473

37

510

52

99

83

23

106

7

207

168

21

Dunaszerdahely

28

425

32

Pozsony

6

81

18

Újvár

14

182

24

1

1

190

-17
-8

Losonc

7

99

8

107

85

14

99

Rozsnyó

6

101

6

107

101

9

110

3

Komárom

33

634

91

732

645

103

767

35

7

19

Kassa

6

127

19

6

152

146

16

4

166

14

Rimaszombat

12

202

35

2

239

222

28

3

253

14

Tőketerebes

9

123

20

143

147

16

163

20

Nagyrőce

8

90

6

Léva

15

184

23

Nitra

6

38

5

171 2536 332

5
26
50

101

90

9

207

161

21

69

37

5

2918 2536 341

1

100

-1

182

-25

6

48

-21

36

2998
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Fekete Irén
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William Shakespeare
halálának 400. évfordulójára
emlékezve
Stratford-upon-Avon, 1564. április 26.
Stratford-upon-Avon 1616. április 23.

WilliamShakespeare:
Lear király, dráma
...
Rongyokon keresztül látszik a kis vétek is
Prémes bekecs, mindent befednek.
Borítsd arannyal a bűnt és azon a törvény erős lándzsája is kettétörik,
Takard rongyokba: egy törpe szalmaszála is keresztülszúrja.
...
Fordította: Vörösmarty Mihály
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z SZMPSZ TV-k 2016-os tevékenységének
bemutatása

Pozsony - Szenci Területi Választmány
A 2016-os év tevékenységének összefoglalója
Az SZMPSZ Pozsony-Szenc Területi Választmánya két járásra kiterjedő 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 összlétszáma a 2016-os évben 106 fő volt. (megj. a pedagógusok
összlétszáma a régió iskoláiban 121 fő).
A TV tisztségviselői
Elnök: Morvay Katalin, alelnök: Szabó Edit, pénztáros: Bertók Euridiké, jegyzőkönyvvezetők: Berta Ilona, Iró Erzsébet
A TV alapszervezetei
– Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Pozsony – taglétszám: 40,
elnök: Berta Ilona
– Magyar Tannyelvű Alaiskola és Óvoda, Pozsonypüspöki - taglétszám: 10,
elnök: Maurský Mónika
– Szenczi Molnár Albert Alapiskola, Szenc – taglétszám: 19, elnök: Szőcs Anett
– Szenczi Molnár Albert Gimnázium és Szakközépiskola, Szenc – taglétszám:
12, elnök: Kontár Zsuzsa
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–– Szenc és vidéke Óvodapedagógiai Társaság – taglétszám: 15, elnök: Szabó Edit
–– Magyar Tannyelvű Alapiskola, Fél – taglétszám: 10, elnök: Venchich Roman
Tevékenységünk alappillérei a tehetséggondozás, a tanulmányi versenyek, pedagógus továbbképzések szervezése és koordinálása. A TV működése sokrétű. Pedagógusaink oktató-nevelő munkáját szakmai találkozókkal, innovatív képzésekkel,
rendhagyó irodalmi és történelem órákkal, kiállításokkal, tanulmányi kirándulások
szervezésével segítjük. Folyamatosan bekapcsolódunk a Szövetség által szervezett
versenyek, Nyári Egyetemek, szakmai programok, konferenciák, módszertani találkozók, valamint a különböző pályázati tevékenységekbe is.
Területi választmányunk saját szervezésű programjai az alapszervezeti és területi választmányi évi két közgyűlése mellett a következők:
–– Regionális pedagógustalálkozó és módszertani nap, melyre 2016. március
23-án immár második alkalommal került sor a Szenczi Molnár Albert
Alapiskola színháztermében 112 pedagógus részvételével. Vendégelőadóink
Dr. Vass Vilmos, aki a motiváció új értelmezéséről tartott előadást,
valamint Dr. Pais Ella Regina segítségével az állandóság és a változás
ösvényeit barangoltuk be az oktatásban. Délután szekcióban dolgoztak a
pedagógusok, melynek célja a tapasztalatcsere és egymás megismerése
volt.
–– Március 15-én részt vettünk a pozsonyi Medikus kertben tartott Petőfiszobor koszorúzásán.
–– 2016. április 14-én rendhagyó történelemórára és filmvetítésre került sor a
Kitelepítettek emléknapja alkalmából a pozsonyi MTAG-ban.
–– 2016. szeptember 29-én Gulág Emlékkiállítás nyílt a pozsonyi MTAG-ban,
melyet a TV iskoláinak tanárai és diákjai is meglátogattak.
Társszervezőként 2016-ban is részt vállaltunk április 24 – 27 között a pozsonyi
Duna utcai MTAG által szervezett Environmentális és Egészségvédelmi Napokon,
valamint a novemberben megszervezett Harmos Károly Képzőművészeti Verseny
díjkiosztó ünnepségén, a Kulcsár Tibor vers- és prózamondó verseny, ill. az Országos
Esszéíró versenyen. A Széchenyi Konferencia szervezési lebonyolításában is segítettük a Szövetség munkáját.
Pedagógusaink között vannak SZMPSZ OE és OV tisztségviselők, akik segítik az
oktatásügyben lezajlott változások előkészítését, véleményezését, tárgyalásokon
vettek részt, vannak tankönyvírók, bírálók, szakelőadók, tesztkészítők, szerkesztők,
szakmai tanácsadók. Fontos tény az is, hogy a TV iskoláinak valamennyi igazgatója és
iskolavezetése kivétel nélkül tagja a szövetségnek, ezáltal igazi összetartás és csapatszellem jellemzi tevékenységünket.
Morvay Katalin, a TV elnöke
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Dunaszerdahelyi Területi Választmány
Munkánkat és programjainkat, akcióinkat 2014 óta a kollégák, pedagógusok,
óvodapedagógusok igényeit szem előtt tartva tervezzük és szervezzük. Mindemellett 2014 óta pályázati kiírással is segítjük a területi választmányhoz tartozó iskolák,
oktatási intézmények iskolai akcióit.
Így folytatódott ez a program a 2016-os esztendőben is. A január-júniusi időszakban 5 alkalommal tartottunk képzést óvodapedagógusok számára, melyre minden
alkalommal nagy volt az érdeklődés (70-90 között volt a résztvevők száma alkalmanként). Olyan tartalmat kínáltunk, mely a mindennapi munkában segíti az óvónők
munkáját.
A szülők és a pedagógusok számára az integráció témakörében szerveztünk sikeres szakmai délutánt az őszi időszakban, melyen aktív vita is megfelelő időtartamot
kapott.
Számos eseményen területi választmányunk társszervezőként kapcsolódott be a
programok kivitelezésébe. Kiemelkedik a saját szervezésű iskolai versenyek közül az
országos Tudok Felvidéki Regionális Konferencia.
Sok olyan szabadidős programban is közvetítő szerepet vállalunk, ahol segíteni tudjuk pedagógusaink kultúra iránti igényeit. Ilyen alkalmak voltak a novemberi, decemberi hónapokban, amikor 50 ingyen belépőt intéztünk 3 budapesti
nagykoncertre.
Ebben az esztendőben is szorosan együttműködtünk a Szülői Szövetség járási
választmányával és a Csemadokkal úgyszintén. Aktív szerepet vállaltunk a Kerekasztal munkájában is.
A betervezett választmányi és elnökségi üléseinket is rendszeresen és határozatképes létszámban megtartottuk. Sokat lépett előre az internetes kommunikáció is a
régióban.
A további esztendőkben is arra fogunk fókuszálni, hogy szervezési munkánkkal a
régió pedagógusainak mindennapi életét segítsük.
PaedDr. Masszi János, elnök
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Galántai Területi Választmány
A szervezet adatai: TV elnök: Szetyinszky Veronika , alelnök/ök: Szanyi Mária,
Berky Agelika és PékLászló, pénztáros: Szabó Judit, jegyzőkönyvvezetők: Szanyi Mária, Berky Angelika, Varga Zsuzsa
Alapszervezetek száma: 18
Alapszervezeti elnökök:
Deáki AI - Kádasi Erika, Diószegi Petőfi AI – Tyukos Enikő, Vágfarkasdi AI – Csizmadia Edina, Felsőszeli Széchenyi I. AI – Szabó Rozália, Hidaskürti AI – Szlávik Edit,
Jókai Gregorovits L. AI – Kovács Erika, Királyrévi AI – Szikura Katalin, Nádszegi AI –
Varga Edit, Nagyfödémesi Borsos M. AI – Radványi Adél, Nagymácsédi Mészáros D.
AI – Balázs Klára, Negyedi Pongrácz Á. AI – Fördös Gyula, Peredi AI – Majba Szilvia,
Sókszelőcei Osztényi L. AI – Czanik Miklós, Tallósi AI – Hagonyi S. Andrea, Vágai AI –
Adamec Darina, Galántai Kodály Z. Gimnázium - Sipos Szilárd, Vágsellyei Pázmán P.
AI - Szetyinszky Veronika és a GVR Óvodai ASZ - Berky Angelika
A 2016-os taglétszám: aktív tag 263, nyugdíjas 39, főiskolás 2, összesen 304
A TV és az RPK által szervezett tevékenységek:
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január

TV elnökségi ülése, munkaterv összeállítása

jan. 27.

Szakmai nap óvónőknek - Nagy labda a gyakorlatban

jan.-febr.

Pályázatok benyújtása – Nagyszombat megyei, BGA, Pázmány
Alapítvány

febr. 3.

A magyar gyermekirodalom oktatása – Petres Cs. Gabriella és
Radványi Adél

jan. 21.

Szakmai nap rajz és zene szakosoknak: Szó – zene – kép c. Prokop
M. és Géczy Olga előadása – kiállítása Az 1000 éves Magyar Királyság reneszánsz művészetének helye Európában, különös tekintettel

febr. 9.

Simonyi Zs. Helyesírási Verseny regionális fordulója Galántán

máj. 19-21.

Tehetségtábor – tehetséges diákok fejlesztése iskolán kívül - A
helyi és regionális értékek, ill. a természettudomány – foglalkozássorozat Galánta és Deáki

márc. 8.

Klubest – Őshazától Galántáig Leletektől a viseletig – a magyarság eredete a legújabb kutatási eredmények – az MTA munkatársai Sudár B. és Petkes Zs.

nov. 3-4.

Országos Óvópedagógiai Konferencia Galántán

nov. 9-10.

Kincskeresők Országos Konferencia Dunaszerdahelyen

ápr. 4.

Buszindítás a Katedra matematikaverseny regionális ford. Zselízre

ápr. 26.

TV közgyűlés 		

ápr. 21-22.

Kincskeresők bemutatkozása Mihályiban a Néprajzi Napokon Előadás a Rábaközi Helytörténeti Társaság konferenciáján

jún. 4.

Diákolimpia regionális fordulója - Negyeden		

jún. 6.

Klubest – Galíciai emlékhelyek - előadó - Bedécs Gyula

okt. 15.

Esztergom Magyarország bölcsője c. – Dunakorzó 2016 c.
ünnepségen
A vágsellyei Kincskeresők Pázmány P. előadása		

nov. 29.

TV ülés - Vendég: Prékop Mária, az OM nemzetiségi főosztályának
vezetője – szakmai beszélgetés 		

dec. 13.

Anyanyelvi vetélkedő – regionális ford. – Vágsellye

Tevékenységek a TV és az RPK társszervezésében
szerdánként

Ringató - vedd ölbe, ringasd, énekelj – foglalkozás

Jan. 16.

Mentor TT ülése Gútán

márc.-ápr.

Tompa M. Szavalóverseny járási ford.

ápr. 8-10.

Buszindítás Rozsnyóra a SZMPOT

máj. 13.

Csillagoknak teremtője c. regionális népdalverseny
Felsőszeliben

április

Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny regionális fordulója
Deákin

május 16.

A kisiskolák helyzetének megtárgyalása Deákin

május 27-28.

Részvétel az Országos Tehetségnapon

júl. 5.

A Rábaközi Helytört. Társaság tanulmányi kirándulása – Galánta
és vidéke – Szenc – Nagyszombat – vezető Szanyi M.		

okt. 7.

Diákolimpia országos fordulója Dunaszerdahelyen
Szetyinszky Veronika elnök
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Komáromi Területi Választmány
Az SZMPSZ Komáromi Területi Választmánya 2016-ban 34 alapszervezetben 767
taggal tevékenykedett. A választmány vezetőségi tagjai: Fekete Irén – elnök, Vörös
Mária, Lacza Aranka – alelnökök, Trenčík Katalin – pénztáros, Kálosi Gabriella – jegyzőkönyvvezető, Kurucz Jolán, Kocskovics Gabriella, Ölveczky Árpád – az ellenőrző
bizottság tagjai.
Alapszervezeti elnökök:
Andruskó Imre, Bábi Tibor, Bucsek Tamás, Pézman Enikő, Bóna Tamás, Csepi Andrea, Csicsó Gizella, Dégi Katalin, Dudás Katalin, Eőzse Viktória, Fišer Angéla, Hencz
Ervin, Henczel György, Horváth Kinga, Kalácska Erzsébet, Kálosi Gabriella, Kecskés
Mária, Keszegh Zoltán, Kimák Éva, Kolek Zsolt, Kollár Gyöngyike, Kovács Andrea, Kovács Tünde, Lacza Aranka, Lesko Mónika, Molnár Erika, Nagy Edit, Nyúl Ildikó, Panyi
Ágota, Pézman Enikő, Skuta Szilvia, Szabó Ildikó, Szabó Katalin, Szabó Kinga, Szabó
Szilvia, Szalay Szilvia, Tarr Nóra, Tarics Hortenzia, Tóth Ivett.
A Komáromi Területi Választmány számos rendezvényt szervezett az elmúlt évben, melyek iránt a tagság is nagy érdeklődést tanúsított:
–– A Szlovák Tanítók Kezdeményezése szervezettel való együttműködés szép
példája volt az a Komáromban megvalósított békés demonstráció – élőlánc,
mellyel a pedagógusok mindenki által ismert problémáira hívtuk fel a
nyilvánosság figyelmét.
–– A legnagyobb tömegeket megmozgató rendezvényünk, a XXI. Komáromi
Pedagógiai Napok nem csak a járás, de a távolabbi régiók pedagógusait
is vonzza. Az ötnapos képzéssorozaton, melynek előadásai és szakmai
tréningjei az Értékteremtés a XXI. századi nevelésben cím jegyében zajlottak,
összesen 1206 pedagógus vett részt.
–– A március 15-i nemzeti ünnepünk tiszteletére koszorúzáson vettünk részt a
Klapka téren zajló megemlékezés keretében.
–– Minden hónapban megszerveztük a pedagógusklubot, ahol
aktuális szakmai kérdésekkel foglalkoztak a jelenlévő pedagógusok,
intézményvezetők.
–– Négynapos szakmai tanulmányutat szerveztünk Külső-Erdélyben, a Partium
területén, melyen 39 pedagógus vett részt.
–– A Komáromi Területi Választmány társszervezőként több országos
rendezvény szervezésében is tevékenykedett:
–– A speciális alapiskolák számára megrendezett I. Felvidéki Szépíró Versenyt
segítettük, melyet a komáromi járási Naszvadon valósítottak meg.
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–– Választmányunk szép számban képviselte magát a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok XXII. Országos Találkozóján Rozsnyón, ahol a Komáromi TV hat
tagja részesült SZMPSZ-díjban: Kurucz Jolán, Vrábel Sándor – Pedagógus
életpálya díj, Paszmár János – a tehetségek felkarolásáért és gondozásáért,
Orsovics Yvette – kiváló módszetani, nevelési, szakmai és tudományos
eredményekért, Strédl Teréz – a szlovákiai magyar nyelvű oktatást támogató
tevékenységért, Szobiné Kerekes Eszter – óvópedagógusok részére, kiváló
módszertani és nevelési eredményekért.
–– Komárom adott otthont a Tehetségműhely szavalók részére rendezvénynek,
ahol a szavalással foglalkozó diákok kaphattak szakmai segítséget fejlődésük
érdekében.
–– Paton került sor az Intézményvezetők X. szakmai képzésére, melyen részt
vettek választmányunk pedagógiai intézményeinek vezetői is.
–– Választmányunkból több pedagógus ellátogatott a Tornalján megrendezett
projekt- és tehetségnapra.
–– A IX. Kaszás Attila Versmondó Fesztivál szervezéséből is kivették részüket
pedagógusaink.
–– A fiatal tehetségek nyári képzéseit, a XIII. Jókai Mór Vers- és Prózamondó
Tábort és a VI. Harmos Károly Képzőművészeti Alkotótábort egyaránt
támogatták tanáraink segítő munkájukkal.
–– A XXV. Jókai Mór Nyári Egyetem szervezésébe és lebonyolításába
választmányunk több tagja is tevékenyen bekapcsolódott. Ugyancsak részt
vettek pedagógusaink a Szabadkai Nyári Akadémián, az erdélyi Bolyai Nyári
Akadémián valamint a magyarországi képzéseken.
–– Pedagógusaink képviselték választmányunkat a Szlovákiai Magyar Iskolák
Országos Tanévnyitóján Hanván.
–– Óvópedagógusaink részt vettek a Diagnosztika, prevenció és terápia az
óvodában című szakmai napon, melyet Komáromban rendeztek meg,
majd Galántán, az Országos Óvópedagógiai Konferencián is nagy számban
megjelentek.
–– Magyar és történelem szakosok, valamint az érdeklődő pedagógusaink
megtisztelték jelenlétükkel a sokakat vonzó Széchenyi István Tanári
Emlékkonferenciát Pozsonyban.
–– A versmondás tanítása című szakmai továbbképzésnek Komárom adott
otthont, melyen a tehetséges tanulókkal foglalkozó pedagógusok vettek
részt.
Fekete Irén elnök
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Érsekújvári Területi Választmány
Az Érsekújvári Területi Választmány elnöke Kollár Tibor, alelnökei Búcsi Terézia és
Salgó Gabriella, pénztárosa Meleg Mária. Miután 2015-ben a párkányi gimnázium
alapszervezete megszűnt (mindössze 3 tagja maradt) és beolvadtak a helyi alapiskola alapszervezetébe, nem sokkal később bezárták a bényi alapiskolát, az ottani alapszervezet is megszűnt Így 2016-tól 13-ra csökkent Területi Választmányunk alapszervezeteinek a száma, amelyeknek az elnökei:
–– Tardoskedd – PaedDr. Tóth Szilvia
–– Köbölkút – Pintér Éva
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Kéménd –Líška Zsanett
Kürt – Mackó Edit
Muzsla – Hausknecht Éva
Párkány – Szép Annamária
Ipolyszalka – Mgr. Lelocký Krisztína
Udvard – Baka Szilvia
Pázmány Péter Gimnázium – Peternai Zsuzsa
Érsekújvár – Pethes Emese
Szímő – Toma Szerénke
Nagykér – Dr. Szabó László
Szőgyén – Szabó Andrea

Választmányunk taglétszáma jelenleg 190 fő, az előző évhez képest húsz taggal
kevesebb.
Rendezvényeink korábbi évekéhez hasonló programokkal szerveződtek. Az
immáron XXIII. Tavaszi Szakmai Napok Érsekújvárban valósult meg, az Őszi Szakmai
Napok az Ady Napok keretében került megrendezésre Párkányban és Ipolyszalkán.
Érsekújvárban a zeneszakosok fóruma valósult meg. A népdaléneklés és a népdalverseny jövőjéről Pethes Emese, Dr. Skita Erika a „Hatékony kommunikáció (a pedagógus-diák, pedagógus-pedagógus és pedagógus-szülő kapcsolatban)” címmel tartott
tréninget, valamint módszertani tájékoztató és ötletbörze valósult meg „A CED differenciáló és gyakorló munkafüzetekről”. Ezen kívül, akárcsak az előző évben, bemutató órák (angol és kémia) voltak a helyi Pázmány Péter Gimnáziumban. Gombos
Péter, a Magyar Olvasástársaság elnöke és a Kaposvári Egyetem oktatója előadását
hallhatták a népes jelenlévők a Czuczor Gergely Alapiskolában, a „Hogyan neveljük
olvasóvá a digitális bennszülötteket?” címmel. Ezen rendezvényünk partnere volt
Kecskés Ildikó, az SZMKE alelnöke, az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár munkatársa is, akinek a meghívására a járás könyvtárosai is szép számban megjelentek. A
szakmai napok programját a Bethlen Gábor Alap támogatása segítségével tudtuk
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megvalósítani. Rendezvényeink iránt az érdeklődés enyhén emelkedő tendenciát
mutat, de vannak olyan alapszervezeteink is, amelyek évek óta nem vesznek részt
egyetlen általunk szervezett akción sem.
Párkányban Berecz András Kossuth díjas mesemondó és népmesegyűjtő volt
a vendég, Ipolyszalkán Dr. Stredl Teréz Okosak a gyerekeink, de jobbak is? címmel
tartott előadást a környék alapiskoláiból, óvodáiból érkező pedagógusoknak és az
érdeklődő szülőknek.
Területi Választmányunk mint társszervező a lehetőségeinkhez mérten támogatta az érsekújvári járási népdalversenyt, az ipolyszalkai Pénzes István anyanyelvi vetélkedőt az alapiskolák 4. osztályos tanulói részére, a Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny regionális fordulóját és a Pázmány Péter Gimnázium immár hagyományosnak
mondható szövegértő versenyét.
A legaktívabb alapszervezeteink az ipolyszalkai, az udvardi, a párkányi és a két érsekújvári alapszervezet, amelyek úgy a szervezésből, mint a rendezvényeinken való
részvételből is kiveszik a részüket. A TV elsődleges feladatának tekinti a régió pedagógusainak szakmai fejlődését és érdekvédelmét, figyelembe véve a tagság igényeit.
Az alapszervezetek elnökei évente két alkalommal találkoznak, hogy tapasztalatot
cseréljenek és tájékoztassák tagságukat az éppen aktuális eseményekről, valamint
ösztönzik a kollégákat, hogy minél többen részt vegyenek az SZMPSZ által szervezett
különböző rendezvényeken és versenyeken.
Kollár Tibor, a TV elnöke

Nyitrai Területi Választmány
A Nyitrai Területi Választmány öt alapszervezetének összesen 48 tagja volt a 2016os naptári évben. Az alapszervezet elnöke RNDr. Balla István, PhD., az alelnök pedig
PhDr. Hajtman Béla. Pénztárosunk Mgr. Šonkoľ Zoltán a jegyzőkönyveket pedig Mgr.
Paulisz Lívia vezeti. Alapszervezeteink a következők: a Nyitrai Konstantín Filozófus
Egyetem tanárainak és alkalmazottjainak alapszervezete (19 tag); a Nyitrai Konstantín
Filozófus Egytem diákjainak az alapszervezete (6 tag) - ezeket az alapszervezeteket
a SZMPSZ NYTV elnöke vezeti. Az alsóbodoki alapszervezet, melynek vezetője PhDr.
Hajtman Béla (8 tag), a pogrányi alapszervezet, melynek élén Mgr. Šonkoľ Zoltán áll
(8 tag), valamint a nagycétényi alapszervezet, melyet Mgr. Bartos Boglárka vezet (7
tag). A múlt naptári évhez képest elég jelentős fogyást tapasztaltunk, úgyhogy a
helyzet javítása érdekében az egyetemi diákok alapszervezeti tagságának a jelentős
megerősítésében gondolkodunk.
Alapszervezetünk költségvetése kiegyensúlyozott. Elsősorban a tagdíjakból
élünk, de a 2016-os évben már egy projektet is elnyertünk a Bethlen Gábor Alaptól,
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melyet a LEGERE irodalmi verseny lebonyolítására használtunk fel. Kisebb tartalékot
is sikerült képeznünk, mely segítségével az idei év rendezvényeit részben finanszírozni tudjuk.
A 2016-os évben alapszervezetünk összesen 11 különböző témájú rendezvényt
valósított meg, melyek valamennyi korosztály számára értékes időtöltést jelentettek.
Voltak olyan rendezvények, melyek nagyobb tömegeket vonzottak és voltak kisebb
érdeklődést mutató szervezéseink is.
Az alapszervezet szervezésében valósult meg Dr. Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar
Intézet igazgatójának az előadása gróf Esterházy János élete és mártírhalála címmel.
Március derekán konferenciát szerveztünk az Alsóbodoki Szakközépiskolában Irodalomoktatás határon innen és túl címmel. Mandics György Pozsony és környéke
a rovásíráskrónikákban című előadását főleg az egyetemi hallgatók részéről kísérte
érdeklődés. Május derekán színházi-nevelési programot tartottunk a szűlő-gyermek
kaocsolatról középiskolásoknak Alsóbodokon. Ugyanott került sor Jakubecz László
előadására a Lázadó Krisztus címmel, melynek témája József Attila munkássága volt.
Alapszervezetünk aktívan kivette részét a társszervezésből is. Büszkék vagyunk rá,
hogy a LEGERE immár hagyományossá vált irodalmi verseny társszervezői lehettünk
és hogy az ott kiosztott díjakat mi szponzorálhattuk. Fontosnak tartottuk, hogy a
Zobor környéki falvakban is tudjanak rólunk, ezért aktívan részt vettünk a Karácsonyi
hangversenyek a Zobor vidéken című hangversenysorozat megvalósításában. Ez elsősorban a Konstantín Filozófus Egyetem oktatóinak és diákjainak, valamint a Zobor
vidéki iskolák tanárainak és diákjainak és a széles néprétegnek készült. A templomi
koncertek sajátos légkört teremtenek és elmélkedésre késztetnek.
Elnökként pozitívan értékelném a 2016-os esztendőt szine minden szempontból. Az események száma nőtt és rangosabbak is lettek mint korábban. Az egyetemi
alapszervezetek és a Zobor vidék iskoláinak alapszervezetei megfogyva bár, de törve nem tevékenykednek a magyarságtudat formálásában és megőrzésében a fiatal
generáció körében. Részt veszünk és jól vagyunk informálva a Zobor vidék magyar
iskolahálózatának problémáiról, szervezéséről és feladatairól.
Végezetül engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a tagságnak az elvégzett
munkáért és azért, hogy megmaradtak. Erre buzdítok mindenkit a 2017-es tervekkel
teli esztendőben is.
Dr. Balla István, elnök
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Lévai Területi Választmány
Az SZMPSZ Lévai és Nagykürtösi Területi Választmánya aktív tényezője a Szövetség életének, kezdeményezője fontos döntéseknek, formálója a pedagógusközösség véleményének.
Területi választmányunk önfenntartó, tagsági díjainkból és önerőből szerzett támogatásokból szervezzük szakmai életünket. A regionális pedagógiai központnak
így még nagyobb hiányát érezve nagy odafigyeléssel gazdálkodunk.
A pedagógusszövetség jubiláló évében maradandó emléket állítva alapszervezeteink és a területi választmány munkájának, Lendvay Tibor tollából három kiadványt
jelentettünk meg. Az 1980-as évek végétől az 1990-es évek elejéig a magyar iskolákat
veszélyeztető, nyomasztó időszakának publicisztikai írásait megjelenítve elevenedik
fel a területi választmány meghatározó jelenléte régiónkban. Ennek a kiadványnak a
címe: „Talpon maradni“.
A „Magyar pedagógusok az Ipoly és a Garam mentén“ című kiadvány a pedagógusszövetség és a magyar iskolák küldetését foglalja össze igényes részletességgel, valamint a lévai járás magyar nyelvű oktatásának aktuális helyzetképét jeleníti
meg a harmadik kiadvány. Felmérve a lévai járás települési népességét és iskoláit.
Ezen értékes tanulmányok kiadása mellett már hagyományos, régiónkat meghatározó aktivitásokat szerveztünk vagy támogattunk, képviseltük rendezvényeken a
pedagógus közösséget és részt vettünk az országos találkozókon.
Legemlékezetesebb rendezvényeink közé számítódik a már hagyományos Szivárvány projekt, mely VIII. évfolyamát megszervezve már 8 iskola 25 diákjának
érdeklődését nyerte el. A szintén Ipolyszakálloson megrendezendő Ipolyi Arnold
népmesemondó versenybe a gyermekek, pedagógusok, de még a nyugdíjasklub
idős kézműves tagjai is aktívan kapcsolódtak be. A Jurta Nap a Gimiben rendezvény nagy örömünkre, már Léván szintén hagyományt épít. Nem csak történelmi
hagyománnyal, szokásokkal ismertet, íjászbemutatóval, kézműves foglalkozásokkal
is szórakoztat. Az Ipolyi Arnold Emléknap Ipolybalog meghatározó alkalma.
A programba az iskola minden tanulója bekapcsolódik. A neves vendégek mellett, a határon túli iskolák által nemzetközi méretű lett. Költségeit pályázati pénzekkel
egészítették ki. Az Ipolysági alapszervezet gazdag eseménye a Honti Pedagógus
Találkozó, amely értékes szakmai foglalkozásokat sorakoztat fel, neves előadókkal. A
közeli régiót megszólító további rendezvényük az Anyanyelvünk összeköt vers- és
mesemondó verseny. Ezen a kedves alkalmon az iskolás diákok mellett az óvodások is bemutatkozhatnak. Ipolyságon került újraindításra Ságraforgó néven N. Tóth
Anikó szervezésében és a TV támogatásával a színjátszócsoportok seregszemléje.
Reményeink szerint sikeresen folytatódik a következő évadban is. Jellegzetes rendezvényünk a Farnadon szervezendő Néptánccsoportok seregszemléje. Fergeteges
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hangulatú, gazdag kisérőrendezvénnyel dicsekvő esemény, mely csodálatos múltra
építve őrzi népi tánchagyományunk bőséges kincsét. A Léván megszervezett Rovásírás és Honismereti foglalkozás is örömteli lehetőség a gyermekek találkozására. A közös versmondás élménye a Magyar Költészet Napja alkalmából maradandó
lesz minden résztvevő számára.
Mgr. Andruska Csilla, a Lévai és Nagykürtösi TV elnöke

Losonci Területi Választmány
A szervezetről: A TV elnöke: Tomolya Adrianna, a TV alelnöke: Tomolya Róbert
Az alapszervezetek száma: 8
–– Koháry II. István AI, Fülek - 31 tag, elnök: Czene Csaba
–– Óvónők ASZ - 19 tag, elnök: Varga Judit
–– Mocsáry Lajos AI, Fülek - 12 tag, elnök: Székesi Andrea
–– Kármán József AI, Losonc - 11 tag, elnök: Poroslai Nikoletta
–– Bénai AI - 5 tag, elnök: Csányi Ildikó
–– Nagydaróci AI - 7 tag, ideiglenesen megbízott elnök: Balázs Mária
–– Pedagógiai és Szociális Akadémia Losonc - 7 tag, elnök: Balogh Mária
–– Gimnázium, Fülek - 5 tag, ideiglenesen megbízott elnök: Tomolya Róbert
A tevékenységről:
Az SZMPSZ Losonci Területi Választmánya a 2016-os évben különböző területeken fejtette ki tevékenységét.
–– Biztosítottuk tagjaink részvételét a Rimaszombati TV által megszervezett
Sakkpalota programon. A tagbázisunkat igyekeztünk megtartani és bővíteni.
–– Eddig minden évben társszervezői voltunk az INFOPROG- nemzetközi és
szlovákiai magyar középiskolák számítástechnikai versenyének. Így volt ez
idén is.
–– Az Európai Programozás Hete keretében a TV vonzáskörzetébe tartozó
alapiskolák felső tagozatos diákjai egésznapos rendezvényen a füleki
gimnáziumban meghallgattak egy előadást az optikai kábelek működéséről
és telepítéséről, majd betekintést nyerhettek a programírás rejtelmeibe.
–– Megszerveztük a Területi Választmány Tisztújító Közgyűlését.
–– Támogattuk a Hallottad-e hírét? regionális népdalverseny szervezését.
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–– Országos rendezvényeken vettünk részt, köztük a az országos
pedagógustalálkozón Rozsnyón, az országos közgyűlésen Rimaszombatban
és az SZMPSZ által meghirdetett nyári egyetemeken.
–– Felvállaltuk a részvételünket az országos tanévnyitó ünnepségen Hanván.
–– Résztvevői voltunk a Diákolimpia regionális és országos fordulójának.
–– A Mocsáry Lajos MTNY Alapiskola is bekapcsolódott az „Én iskolám,
köszönöm ... neked,...“ – Iskolatörténetek Gömörben és Nógrádban
pedagógiai projektbe, melyet az SZMPSZ Rimaszombati Regionális
Pedagógiai Központ szervezett. Saját produktumával részt vett a tornaljai
országos projekt- és tehetségnapon (2016. május 27.).
–– 2016-ban is képviseltettük magunkat az Óvónők konferenciáján, Galántán.
A térségünkbe tartozó óvónők nagyon aktív tevékenységet fejtenek ki,
több sikeres projektet valósítottak meg. Többek között sikeres volt a „Zenei
fejlesztés az óvodában tevékenységközpontú pedagógiák módszereivel“
projekt és az „ Egyszer volt, hol nem volt…”magyar óvodások irodalmi
találkozója, amelyre a Füleki Városi Művelődési Központban került sor.
–– Több éve működtetjük az Informatikai tehetséggondozó programot a
diákok részére.
–– A jövőben szeretnénk megvalósítani egy tanulmányutat és
jutalomkirándulást. Bízunk benne, hogy a következő évben sikerül az
elképzeléseinket maradéktalanul teljesíteni.
Tomolya Adrianna, TV elnök

Rimaszombati Területi Választmány
A területi válaszmányról: elnök: Gyurán Ágnes, alelnökei: Hajnovič Gabriella és
Ádám Lilla, pénztárosa: Orság Mária, jegyzőkönyv-vezetője: Bódi Katalin.
A
––
––
––
––
––
––
––
––

13 alapszervezet áttekintése:
az ajnácskői alapszervezet (9 taggal), elnöke: Bial Edina
az almágyi alapszervezet (21 taggal), elnöke: Tóth Tünde
a bátkai alapszervezet (31 taggal), elnöke: Gyurán Ágnes
a feledi alapszervezet (42 taggal), elnöke: Mag Zsuzsanna
a gesztetei alapszervezet (14 taggal), elnöke: Sallai Ágnes
a nagybalogi alapszervezet (9 taggal), elnöke: Pál Gabriella
a nemesradnóti alapszervezet (13 taggal), elnöke: Kovács Ágnes
az óvónők alapszervezete (33 taggal), elnöke: Hajnovič Gabriella
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–– a rimaszécsi alapszervezet (28 taggal), elnöke: Krizso Ágnes
–– a rimaszombati Speciális Alapiskola alapszervezete (5 taggal), elnöke:
Styavina Csilla
–– a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola alapszervezete (29 taggal), elnöke:
Illés Judit
–– a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium alapszervezete (12
taggal), elnöke: Ádám Lilla
–– a várgedei alapszervezet (8 taggal), elnöke: Rabec Nikolett.
A területi választmánynak a 2016-os évben összesen 253 tagja volt, ebből 222
dolgozó tag, 28 nyugdíjas vagy gyermekgondozási szabadságon lévő tag és 3 diák.
Tehát 14 taggal több, mint az előző évben.
A tevékenységről:
–– Az SZMPSZ RszTV a 2016-os évet februárban egy akkreditált továbbképzés
szervezésével indította két csoporton belül 21 résztvevővel, amelynek
témája az eTwinning program megismerése volt. A program európai
iskolák Információs és Kommunikációs Technológiák segítségével folytatott
együttműködési tevékenységeit támogatja azáltal, hogy technikai
segítséget, eszközöket és szolgáltatásokat nyújt az iskoláknak. Ezzel
megkönnyíti az iskolák számára rövid vagy hosszú távú partnerségek
kialakítását és működtetését bármilyen tantárgyi területen.
–– 2016. március 2-3-án a Pressley Ridge Magyarország Alapítvány két
előadója a Bátkai Alapiskolában két napos képzés keretében konkrét
technikákat kínált a nehezen kezelhető, nehezen szerethető gyerekekkel
dolgozó pedagógusok és nevelők számára. A képzés során a résztvevők
a tapasztalati tanulás módszerein és saját élményű gyakorlatokon, illetve
kiscsoportos helyzetgyakorlatokon keresztül járták körbe és gyakorolták a
zavaró viselkedésű gyerekekhez való kapcsolódást, a készségfejlesztésük
formáit és számukra új megküzdési stratégiák tanítását. A képzés további
30 órában folytatódott Rimaszombatban, a nyári egyetem egyik szakmai
programjaként.
–– A tavaszi szünidőben Budapestre szerveztünk tanulmányutat 41 pedagógus
részvételével a Polgár Judit-féle Sakkpalota program megismerése céljából.
A Polgár Judit Sakk Alapítvány a Képességfejlesztésért egy egyedülálló,
új módszertani programot dolgozott ki az általános képességfejlesztésre,
a logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére, a digitális korban
fellépő gondolkodásfejlődési hiányosságok pótlására. A program a sakk
alapszabályait és eszközrendszerét használva épül be a normál tanterv
alaptantárgyaiba, előmozdítva ezzel azok készségszintű elsajátítását.
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–– Az SZMPSZ Rimaszombati Területi Választmánya 2016. március 10-én a
nemesradnóti alapszervezettel bővült (13 taggal).
–– A XXV. Tompa Mihály Országos Szavalóversenyen 2016. április 15-én
Rimaszombatban a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya mellett
társszervezőként biztosítottuk a pedagógusok számára rendezett fogadást.
–– 2016. április 7-én közgyűlésen értékeltük az előző két év tevékenységét és
kitűztük az elkövetkező időszak céljait.
–– Az almágyi alapiskola július 4-én adott helyet a Tanítók Tanévzáró
Találkozójának, amelyen régiónk szinte minden iskolája képviseltette magát.
A találkozó alkalmat ad a pedagógustársadalomnak a tapasztalatcserére, a
tanévben történt események megvitatására, az új célok megfogalmazására,
az együttműködésre és a tervezésre.
–– A nyári szünidőben (2016. augusztus 2-7.) tanulmányutat szerveztünk
Erdélybe.
–– 2016. augusztus 29-én alkalmunk nyílt segíteni az Országos Tanévnyitó
Ünnepség megszervezését, amelynek helyet Hanva adott. A munkánkat
segítette a hanvai református gyülekezet is.
–– Az óvónők kérésére akkreditált képzést indítottunk 2016. november elején
Feleden, amely az interaktív tábla használatával foglalkozott, valamint
elkezdtük egy akkreditált képzés megszervezését, amelynek témája a
szlovák nyelv oktatása az alapiskolák alsó tagozatán.
–– Hagyományt teremtettünk a Gömöri Hagyományok Hete programsorozattal,
ami szorosan kapcsolódik a regionális értékekre nevelés és az identitásőrzés
feladatához.
Tevékenységünk szorosan kapcsolódik az SZMPSZ Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja szakmai programjaihoz, mert kiegészitik, oda-vissza gazdagítják
egymást azok közös szervezése révén. Ilyen a pedagógiai projekt, a pedagógus-továbbképzések programjai, a nyári egyetem szakmai és szabadidős programjai, a tanulmányi versenyek, szakmai konferenciák, pedagógiai műhelyekben való fejlesztés,
azok megtervezése, a költségek megpályázása, a feladat megvalósítása.
Gyurán Ágnes elnök
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Nagyrőcei Területi Választmány
A területi választmány tisztségviselői: elnök: Korda Edit, alelnök: Nagy Katalin
Iván Margit, pénztárnok: Kovács Judit
Alapszervezetek, taglétszám, elnök:
––
––
––
––
––
––
––
––

Deresk, AI - 7 tag, elnök: Bodon Judit
Tornalja, Kazinczy Ferenc AI – 22 tag, elnök: Hubay Adél
Sajógömöri AI – 9 tag, elnök: Juhász Eszter
Óvodaszekció - 17 tag, elnök: Lukács Janka
Füge – 11 tag, elnök: Gyurán Csilla
Lénártfala – 10 tag, elnök: Helembay Katalin
Kövecses – 6 tag, elnök: Csízi Ilona
Harkács – 12 tag, elnök: Vezér Klára

A választmány tevékenységéről:
Az SZMPSZ Nagyrőcei Területi Választmánya szakmai programjai többségét közösen szervezi a Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központtal, a szomszédos területi választmányokkal és az alapszervezetekkel.
Megvalósult programok:
–– Tavaszi kézműves műhely, Tornalja
–– DIFER, Fazekasné Fenyvesi Margit, Tornalja
–– Tanulmányút Budapesten a Sakkpalotába (Rimaszombati TV
szervezésében)
–– Regionális tanári konferencia Széchenyi István születésének 225. évfordulója
tiszteletére, Rimaszombat
–– Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny regionális fordulója, Rimaszombat
–– A Bethlen-pályázati adatlapok szétosztása és begyűjtése a környező
iskolákból és óvodákból
–– Rozsnyói közoktatási konferencia, országos pedagógustalálkozó, Rozsnyó
–– Projekt- és tehetségnap, Tornalja, 2016. május 27.
–– Nyári egyetem, Rimaszombat (TMRG)
–– Erdélyi tanulmányút (Rimaszombati TV)
–– XXV. TM Országos Szavalóverseny
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–– Szlovák nyelv oktatás, az új koncepció, vélemények, meglátások
összegyűjtése
–– Tanévnyitó, augusztus 29., Hanva
–– Falusi Hagyományok Hete, 2016. november 3-11. Helyszínek: Deresk,
Tornalja, Bátka, Sajógömör
Az óvodaszekció – vezetője Lukács Janka - programja:
2016. május 11., Tornalja, a „Meselánc” találkozó megszervezése. Rendezvény
célja az volt, hogy fejlessze a gyerekek érzelmi intelligenciáját, javítsa a beszédhibákat és gazdagítsa szokincsüket. Az előadásra kerülő mesék közt volt bábjáték és
mesedramatizálás, verses mese mondása. Mesemondó napon 8 óvoda vett részt. A
mesés délelőtt oldott hangulatú volt, közös táncolással és a pedagógusok tapasztalatcserjével ért véget.
Korda Edit, a Nagyrőcei TV elnöke

Rozsnyói Területi Választmány
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Rozsnyói Területi Választmánya 6
alapszervezettel rendelkezik. A gyerek- és diálétszám állandó csökkenése, valamint
annak összetétele nagy mértékben befolyásolja és egyben nehezíti iskoláink, pedagógusaink mindennapjait. Az alacsony létszámú óvodás csoportok és iskolai osztályok különböző problémákkal rendelkező diákjai állandó odafigyelést és új, innovativ
oktatási módszerek bevezetését, használatát igénylik. A pedagógus-továbbképzéseink kiválasztásában minden alkalommal ezek a célok vezérelnek minket.
Nagyra értékeljük területi választmányunk alapszervezeteink munkáját és a
munkájukat támogató önkormányzatok, intézmények, kultúrális és egyéb szervezetek együttműködését, akik segitsége nélkül nehezen képzelhető el a különböző
országos és regionális szintű rendezvények, mint az országos pedagógustalálkozó,
regionális projektnap, járási és helyi – iskolai szintű képzések, bemutatók megszervezése, lebonyolítása. Rozsnyó város, a Csemadok TV, az iskolák mellett működő szülői
szövetségek, a Rozsnyói Bányamúzeum mind állandó együttműködő partnereink.
A februári hónap során pedagógusainknak lehetősége nyílt a Rimaszombati
TV szervezésében részt venni Budapesten a Sakkpalota program megtekintésén,
amely a logikus gondolkodást és egyben az alapkészségek fejlesztését segítheti
gyermekeink oktatásában.
Minden tavasszal Rozsnyó ad otthont a nemzetközi részvételű országos pedagógus találkozónak – konferenciának, amelyre a múlt évben, április 9-10-én került
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sor, és amelynek témája a Minden iskola kiváló iskola”volt. Büszkék vagyunk arra,
hogy 22 év alatt tapasztalatokat és gyakorlatot szerezhettünk abban, hogyan kell egy
ilyen nagy jelentőségű rendezvényt megszervezni és egyben megteremteni hozzá
a lehető legjobb körülményeket. Természetesen ehhez kell egy jól működő csapat,
akiknek nem lehetünk eléggé hálásak oddadásukért és áldozataikért.
A regionális ismeretek elmélyítése, a regionális szintű együttműködés lehetőségének kihasználása, az ismerkedés öröme és a közös munkából adódó öröm és siker
az, ami minden évben erőt és kedvet ad ahhoz, hogy részesei legyünk a regionális
projektnapnak, amelynek évente más-más iskola ad otthont. Az elmúlt évben a rendezvényre Tornalján, a Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában került
sor: Én iskolám, köszönöm … neked…” címmel és gömöri, valamint nógrádi iskolatörténeteket elevenített meg.
Pedagógusaink állandó résztvevői a hazai, valamint külföldi nyári egyetemeinknek. A széles programkínálat, a továbbképzések kínálta lehetőségek számunkra
mindig vonzóak és egyben támogatottak voltak. Iskolafenntartóink nagyrészt megértették, hogy pedagógusaink számára is nagyon fontos, de leginkább gyermekeink
érdekei megkívánják a magasan képzett szakemberek jelenlétét intézményeikben.
Az országos tanévnyitó ünnepségek hangulata, a távoli ismerős kollégákkal való
találkozás lehetősége, az új iskolaév előtti izgalmak esetleges félelmek megosztása valamint a magyar iskolákhoz való tartozás büszkesége teszi mindenki számára
vonzóvá a Szlovákiai Magyar Iskolák Tanévnyitó ünnepségét, amelyre kollégáink
nagy szeretettel járnak minden évben.
Az ősz folyamán a DIFER továbbképzésre is sor került a Rozsnyói Református
Egyházközség Alapiskolájában, amelynek részesei voltak a járás pedagógusai. A rendezvényen egyeztettek többek között arról is, hogy továbbra is fontosnak tartják a
módszer használatát és a fejlesztést gyermekeink boldogulása érdekében, valamint
az elkövetkezendő tanévben bemutató órát is szeretnének tartani, amelyre ugyanezen a helyszinen kerül majd sor.
Az ősz nyújtotta továbbképzések, konferencia-részvételek lehetőségét pedagógusaink érdeklődéssel használták ki. Az elmúlt évben erre Széchenyi István születésének 225. évfordulójára szervezett tanári konferencia, valamint az Óvodapedagógusok konferenciája adott lehetőséget.
Az állandóan változó jogszabályaink újra és újra rákényszerítenek minket arra,
hogy igyekezzünk megragadni minden lehetőséget a törvényekkel kapcsolatos előadások, magyarázatok ás egyéb más formák kihasználására. Hálásak vagyunk, hogy
részesei lehettünk annak a kétnapos konferenciának Patfürdőn, amely iskolavezetők
számára szerveződött és amelynek keretén belül hazai és külföldi szakembereinktől
információkat és tanácsokat kaphattunk mindennapi iskolai teendőink orvoslására.
Nagyon hasznos rendezvény volt, köszönet és hála a szervezőknek.
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Ahogyan már említtetett, iskoláink nagy mértékben nyitottak, minden új lehetőségre, formára, módszerre, amelyek hasznosak és fontosak a jövő nemzedék formálása érdekében. Ennek szellemében éljük meg mindennapjainkat iskoláinkban és
mindenkinek köszönjük, aki valamilyen formában kiveszi részét és elősegíti munkánkat. Köszönet iskoláinknak, iskolavezetőinknek, SZMPSZ alapszervezeteinknek, azok
elnökeinek, a tagságnak, a központnak és mindazon kívülállóknak, akik segítenek
nekünk és elismerik munkánkat.
Tamás Erzsébet elnök

Kassai Területi Választmány
A területi választmány tisztségviselői: elnök Hanesz Angelika, alenök Matej Éva,
pénztáros Snír Kornélia, jegyzőkönyvvezetők váltakozva a TV tagjai
Adatok az alapszervezetekről 2016-ban:
–– Buzitai AI, elnök: Radvánszky Ágnes, tagság létszáma: 16
–– Szepsi - Magyar Tannyelvű AI és GimnáziumIng, elnök: Meszlényi Tamás,
tagság létszáma: 29
–– Szepsi - Boldog Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű Egyházi Óvoda,Alapiskola
és Gimnázium, elnök: Mgr. Csala Éva, tagság létszáma: 18
–– Torna - Magyar Tanítási Nyelvű alapiskola, elnök: Balázs Éva, tagság létszáma:
28
–– Kassa - Szakkay József Szakközépiskola, elnök: Lőrincz Zsuzsanna, tagság
létszáma: 30
–– Kassa – Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola, elnök: Tóth Erzsébet, tagság
létszáma: 28
–– Kassa és vidéke – Óvodapedagógiai társaság, elnök: Perjéssy Ágnes, tagság
létszáma: 17
Összesen: 7 alapszervezet166 tag
2016. március 31-én továbbképzést szerveztünk a Kassai régió pedagógusai számára Tehetséggondozás, személyiségfejlesztés és differenciált képességfejlesztés témakörben. Szakmai előadó PaedDr. Strédl Terézia, a Selye János Egyetem Tanárképző
Karának tanára volt. A tehetséggondozás pszichológiai és pedagógiai problematikáinak megvitatása mellett alkalom nyílt a térség pedagógusainak beszámolójára
a jó példákról és tapasztalotokról. A 4 órás képzés helyszíne a Kassai Szakkay József
Szakközépiskola konferenciaterme és könyvtára volt.
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2016. április 23-24-én budapesti tanulmányúton 49 pedagógus vett részt. A két
nap alatt meglátogattuk a Magyarság Házát, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Sziklakórházát és a Vígszínházban Molnár Ferenc: A testőr című előadását láthatták a
résztvevők. A tanulámányúton a területi választmány 7 iskolájából és 3 óvodájából
vettek részt a pedagógusok, így az esti beszélgetés folyamán lehetőség nyílt a párbeszédre, közös programok tervezésére és csapatépítésre.
2016. október 25-én OTP Fáy András Alapítvány pénzügyi-gazdasági és európai
uniós ismereteket oktató módszertanának ismertető konferenciáját szerveztük Kassán, ahol bemutatásra kerültek az OK központ tréningmoduljai és edukációs programjai. A rendezvényem 120 pedagógus vett részt.
A korábbi évekhez hasonlóan írtunk pályázatot a kormányhivatalhoz és a Bethlen Alaphoz, amelyekből sajnos a Tudománynapra és a Drogellenes projekthétre beadott pályázatot nem fogadták el, de a pedagógusok regionális továbbképzésére a
Bethlen Alaptól nyertünk támogatást, amit a megvalósult szakmai programok szervezéséhez használtunk fel.
Az NTP pályázatának köszönhetően Infotáborba vittük régiónk középiskolásait. A
kassai Talentum és füleki Talentum kiváló akkreditált felvidéki tehetségpontok közös
matematikai-logikai tábora volt 2016. június 9-11-én a Füleki Gimnáziumban, ahol
szakmai műhelyfoglalkozásokon vettek részt tanulóink.
Társsszervezőként szerepet vállaltunk a CSEMADOK, Kassai Magyar Főkonzulátus,
kassai és Kassa vidéki civilszervezetek rendezvényeinek szervezésében.
A ma már szórványvidéknek számító kassai régióban igyekszünk összefogni és
tájékoztatni a pedagógusokat az SZMPSZ által szervezett programokról, tanulmányutakról és szakmai konferenciákról, és ösztönözzük őket, hogy vegyenek részt az országos rendezvényeken, ahol prezentálhatják az itteni jó példákat is.
Hanesz Angelika, SZMPSZ TV elnök, Kassa

Tőketerebesi Területi Választmány
A területi választmány tisztségviselői: elnök Böszörményi Edit, alelnökök Barkó
Zsuzsa és Pokol Csilla, pénztáros Nádasdi Hildegard.
Adatok az alapszervezetekről 2016-ban:
––
––
––
––
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Nagykapos – Kovács Judit, elnök – 45 tag
Királyhelmec – Godzsák Renáta, elnök – 25 tag
Nagyszelmenc – Tóth Kornélia, elnök – 8 tag
Tiszacsernyő – Czető Tünde, elnök – 12 tag

––
––
––
––
––
––
––

Bély – Nagy Katalin, elnök – 17 tag
Deregnyő – Péter Lídia , elnök – 17 tag
Nagytárkány – Gyepes Mónika, elnök – 18 tag
Kisgéres – Asszonyi Zsuzsa, elnök – 5 tag
Nagygéres – Gönczi Zsuzsa, elnök – 7 tag
Vaján – Mihók Mária, elnök- 6 tag
Bodrogszerdahely – Bányácski Henrietta, elnök- 5 tag

SZMPSZ ASZ : 11, taglétszám összesen: 165
Események a SZMPSZ TV szervezésében:
–– A 2016-os évben folytattuk a – Magyar iskola, szeretlek - tanulmányi
versenyt a II., III., IV. fordulóval. Összesen öt iskola 110 tanulója versenyzett az
alsó tagozatról, matematikából, magyar nyelvből, testnevelésből, zenéből,
rajzból, természetismeretből, honismeretből mértők össze tudásukat a
résztvevők. Az összesítésben a győztes iskola tanulmányi kiránduláson vett
részt Tőketerebesen, az Andrássy-kastélyt, mauzóleumot és parkot látogatták
meg. A versenyt pályázat útján a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.
–– Már 3. éve vizuális tehetséggondozó műhelyt működtetünk az Erdélyi János
MTNY AI alsó tagozatán, ahol három csoportban foglalkozunk a tanulókkal,
összesen 24 alsó tagozatos gyerek jár ide. Festést, agyagozást, gyöngyözést,
szövést, fonást, fényképezést tanulnak a tanulók.
–– Pedagógusaink részére akkreditált képzéseket szervezünk a Komáromi
Felnőttképző Központtal, iskolai prevenciós programok, élménypedagógia
szerepel a témák között.
–– A területi közgyűléseket Királyhelmecen tartjuk, az éven köztes közgyűlésre
is sor került. Minden éven megszervezzük az Ung-vidéki és Bodrogközi
Pedagógiai Napokat, ahol az első nap az óvópedagógusokkal találkozunk, a
második napon pedig az alapiskolákban dolgozó pedagógusokkal.
–– Tanulmányutat is szervezünk minden évben, az idén Munkács várát és a
Vereckei-hágót néztük meg.
–– A régiónk is bekapcsolódott a januári hónapban hirdetett országos
pedagógussztrájkba, ahol több iskola több napon keresztül
munkabeszüntetéssel fejezte ki elégedetlenségét a közoktatás jelenlegi
állapotával szemben.
–– A beiratkozási programban is részt veszünk, amit közösen a régió iskoláival
szerveztünk.
Böszörményi Edit, SZMPSZ TV elnök, Nagykapos
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Pedagógiai Központ műhely-, illetve műhelyjellegű
tevékenységének 2016-os évi összefoglalója

Amikor 2013 őszén országos választmányi határozat alapján elkezdődött a regionális pedagógiai központok szervezése, hogy 2004-ben megkezdjék feladataik ellátását a Szövetség Programja szerint, a kísérlet szintjén indult a rimaszombati RPK. A
cél az volt, hogy egy évnyi működés bizonyítékkal szolgál az alegység életképessére,
illetve eldől, igénylik-e a régió iskolái a szakmai szolgáltatásokat, vagy a területi választmányok egyedül is képesek megbirkózni a professzionalitást igénylő szakmai
feladatokkal, illetve a szervezés bonyolult hálózatok, kapcsolatok kiépítését feltételező és igénylő feladataival. Mára elmondhatjuk, az RPK küldetése vitathatatlan, összefogja 3-4 szomszédos területi választmány szakmai tevékenységének koordinálását,
feltérképezi a fejlesztési irányokat és igényeket, kezeli a szakmai problémákat, illetve
a fejlesztés érdekében szakmai műhelyeket hoz létre.
Az SZMPSZ Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja működésének alapelvei a minden év elején történő regionális tanács ülése által elfogadottak szerint történik. A tanács értékeli az RPK vezetőjének az előző évre vonatkozó, írásban előterjesztett tevékenység-értékelését, illetve megvitatja az adott év tervezetét. A tanács
tagjai, amit a négy SZMPSZ TV (Losonc, Rimaszombat, Nagyrőce, Rozsnyó) és a teljes
szervezettségű alapiskolák és középiskolák igazgatói alkotják, saját javaslatokkal élnek a tervezet kibővítése, illetve megvalósítása érdekében.
A regionális pedagógiai központ feladati között országos feladatok ellátása is szerepel, mint a régióbeli nyári egyetemek, a rozsnyói Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Országos Találkozója közoktatási konferenciájának, a tematikus szakmai konferenciáknak a tartalmi felépítése, megszervezése, lebonyolítása, illetve országos jellegű
tanulmányi versenyek, vetélkedők lebonyolításának megszervezése.
A Rimaszombati RPK feladatai közé tartoznak a szakmai szolgáltatások, a pedagógus-továbbképzések, a tehetséggondozás programjainak megtervezése, megvalósítása, a tanulmányi versenyek szervezése, a szakmai műhelyekben való fejlesztő
programok gondozása, a Pro Scholis Tehetségpont működtetése.
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Tíz év óta a rimaszombati RPK szakmai műhelyek és fejlesztések helyszíne, melyekben programfejlesztések folynak. Egyedülálló a pedagógiai projektek révén
megvalósuló tehetségazonosító, -gondozó program is. A műhelyek megszervezését
az idő követelte meg, mert a fenti feladatok már kevésbé voltak kihívások. A jövőnek
való megfelelés a szakmai fejlesztéseket igényelte. Ehhez pedig feltételek, körülmények, támogatás, tudás és legfőképpen csapat kellett. Illetve a legfontosabb: mire
irányuljon a fejlesztés, a cél tisztázása.
A szakmai műhely létrehozásának szükségessége 2007 őszén fogalmazódott
meg, de a fejlesztés gondolatának már a 2000-es évek elején voltak csírái. Az elképzelés célként fogalmazódott meg. Igény merült fel a gömöri és nógrádi helyi és regionális értékek számbavételére, leírására, átörökítésére a régió magyar tanulóinak
azzal a céllal, hogy művelődéstörténeti örökségünk, hagyományaink, természeti kincseink, emberi értékeink beépüljenek identitásukba.
Így került sor a négy járás iskoláiban tevékenykedő pedagógusok megszólítására
a cél felvázolása révén. A vártnál több kollégát érdekelt a téma. Sikerkritériumként
egy olyan kiadvány lértehozása volt a cél, ami közös összefogás, közös munka alapján jön létre. A kutató munka kihívás volt mindenki számára, de az alkotás láza, a
belső motiváltság összetartotta a csapatot. Amikor a feltételek, a munka vázlata, a feladatok megfogalmazódtak, az irányítás, a megbeszélések lehetőségének megszervezése következett. A műhely a megbeszélések, a feladatok bemutatása, értékelése,
kiigazítása, a haladás irányának tisztázására szolgált. A kétéves munka terméke, a kézirat nyomdába adása után a javítás, a korrekció, a lektorálás két ember mindennapos
feladatává vált. Ez volt az igazi alkotás! Amikor 2011 januárjában kézbe vehette a 25
alkotótárs a gondosan megtervezett, tartalmas kiadványt, az feledhetetlen élmény
volt minden alkotótárs számára.
A hely, ahol élünk – kiadvány alap irodalma lett a helyi és regionális értékek tantárgy tanításának, a tantárgy tanterve elkészítésének a pedagógusok szakmai munkájának megsegítése céljából megírt módszertani útmutatónak, ami szintén a szakmai műhely alkotása volt.
Egy másik fejlesztés a féléves pedagógiai projektek elindítása volt 2007-ben,
melynek célja a régióbeli, hátrányos, ingerszegény környezetből iskolába érkező és a
tehetséges tanulók adottságainak, szunnyadó tehetségének az azonosítása, gondozása volt, illetve a projektnek mint kreatív pedagógiai módszernek a meghonosítása
a régió magyar iskoláiban. E célnak a pedagógiai projekt tökéletesen megfelelt. Ez a
fejlesztés párhuzamosan indult a kiadvánnyal, csak más csapattal. A fejlesztés eredménye rövidebb távon jelentkezett, hiszen az első projektnap 2008. június 4-én valósult meg 16 iskola részvételével Sajógömörön a reneszánsz évében Vivat Mathias
Rex! címen. A pedagógiai projektek és projektnapok 2016-ban a régió iskolatörténeteinek kutatásával ért 9. évfolyamába. A projekt lényege, hogy a téma kutatásra
ösztönöz, csapatban történik a tanulás, a fejlesztés és fejlődés, az értékelés is. A fejlesztés lényege a motiváló célmeghatározás, csapatépítés és a folyamatos munka,
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önértékelés, motiváció, végül az alkotásból származó öröm és élmény, ami új erőt ad
az új feladatokhoz.
A pedagógiai projekt egy újabb műhelyt inspirált 2009-ben: egy akkreditált 30
órás továbbképzés fejlesztését. Ennek révén jött létre az együttműködésre épülő tanulás-tanítás (kooperatív tanulásszervezés) és a projektpedgógia 30 órás akkreditált
képzés tartalmának, kivitelezésének megalkotása.
2016-ban az iskolafejlesztés segítésének gondolatával jött létre a DIFER-program
szakmai műhelye, ami feladatul fogalmazta meg:
–– A DIFER (Diagnosztikus Fejlesztési Rendszer) program alapfilozófiájának
felelevenítését
–– A mérések elsajátítását, hogy minél több pedagógus legyen a mérés
szakértője
–– A képességfejlesztés elindítását
–– A mérés és a fejlesztés kiterjesztését a régió iskoláiban, óvodáiban.
A célképzéssel, motivációval, a kollégák megnyerésével egyidőben zajlott a csapatalakítás, vagyis a régió pedagógusainak meggyőzése a gyermekek-tanulók fejlesztésének fontosságáról. Cserébe a kollégák tudást, módszert kaptak, egyszeri beruházásként ingyenes DIFER szakirodalmat, továbbképzéseket.
Az eredmény 12 tagú csapat, 1 bázisóvoda, 6 bázisiskola egyelőre csak FelsőGömörben. Az öröm, hogy egy tucat szakember fogott hozzá a kritikus alapkészségek mérés-fejlesztésen alapuló program elsajátításához. A műhely lényege, hogy
a megszerzett tudást, a fejlesztést nem szabad elengedni. Legalább félévente gondozni kell a programot, meg kell erősíteni a kollégákat, hogy fontos programban
vesznek részt, illetve további fejlesztésekkel kell karban tartani tudásukat, erősíteni
kitartásukat, a szakmai fejlesztés iránti elkötelezettségüket.
A régió hagyományainak életben tartása, a tehetségígéretek felkutatása végett
szerveződött a Falusi és a Gömöri Hagyományok Hete programsorozat két kisrégióban a Sajó és a Gortva menti iskolák részvételével. Négy-négy tevékenység négynégy iskolában talál otthonra a novemberi hónapban. A gömöri régió nyugati és
középső részén egy hónap alatt nyolc iskolában találkoznak a tanulók, kollégák, akik
elsajátítják a gömöri kézműves mesterségeket, megtanulják a régi népi gyermekjátékokat, táncházban ismerkednek a régió hagyományos táncaival, mesélik a gömör
népmeséket egymás örömére, énekelik zenei anyanyelvünk csodálatos népdalkincseit. Lehet ennél szebb és nemesebb feladatot teljesíteni, mint visszaadni a mai
gyermeknek nagyszülek világának értékeit?
További műhelyek igényét a kollégákkal való folyamatos párbeszéd, a problémák
érzékelése hívja elő. A lényeg: a műhely működési feltételeinek megteremtése a sikeres gyermekért, az alkotó pedagógusért történik az egyéni és intézményi fejlesztések
érdekében.
Ádám Zita
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Széchenyi István
születésének 225.
évfordulójára emlékezve
Bécs, 1791. szeptember 21. – Döbling, 1860. április 8.

Intelmei Béla fiához
...
Mindenesetre készülj fel arra a boldog lehetőségre, hogy megragadhasd hazád számára az esetleg kedvező pillanatot, és hogy talán az a legnagyobb szerencse érhessen,
hogy azt hosszú évekre elnyújthasd; - de addig is szenteld magad valami komoly dolognak. Vizsgáld meg hajlamaidat; vedd fontolóra kötelességeidet, teljesítsd őket lelkiismeretes pontossággal, s akkor olyan nyugalom, olyan jóleső érzés fog eltölteni, amit nem
ismersz, amit soha sem ismertél, amit Te csak most fogsz - ha követed az én becsületes
tanácsomat - boldog meglepődéssel először megismerni.
(...) már ifjú férfi vagy, parancsolj önmagadnak! Állapítsd meg, mik a kötelességeid,
teljesítsd őket pontosan, csak akkor érzed majd, mit érsz, és ha ez az érzés boldoggá nem
is tesz, mindenesetre lehetővé teszi, hogy megelégedéssel, sőt élvezettel szakíthasd le az
élet némely virágát.
Tűzz célt magad elé; pl. annak a nagy magyar családnak felvirágoztatását és megnemesítését, amelynek tagja vagy! Tarts e cél felé, amilyen egyenesen csak tudsz. - Ha
viharok, áradatok, feneketlen mélységek és zátonyok sokszor el is térítenek fő célodtól,
vagy gátolják előhaladásodat; nos, akkor ügyeskedjél mindaddig, amíg ismét a szükséges irányba kerülsz.
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z SZMPSZ elnökei

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

Q Lovász Gabriella

Q Hecht Anna

(In memoriam)

(megbízott elnök)

1992. XII. 1. –
1993. XI. 27.
Komárom

1993. XI. 27. –
1998. XII. 11.
Érsekújvár

1998. XII. 11. –
1999. V. 22.
Dunaszerdahely

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

(megbízott elnök)

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

Q Jókai Tibor
2014. V. 10. –
Komárom
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Q Az SZMPSZ jelenlegi és volt elnökei: (balról jobra) Jókai Tibor, Pék László, Ádám Zita,
Lovász Gabriella, Pukkai László, Sidó Zoltán fia Sidó Árpád és Hecht Anna.
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Országos rendezvények

112

QQ A Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXII. Országos
Találkozója , Rozsnyó, a megnyitó

QQ A Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXII. Országos
Találkozója, Rozsnyó, a résztvevők

QQ A Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXII. Országos
Találkozója, Rozsnyó, a díjazottak

QQ A Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXII. Országos
Találkozója , Rozsnyó, a kiállítás megnyitó

QQ Az SZMPSZ XIII. Országos Közgyűlése, Rimaszombat

QQ Intézményvezetők X. Szakmai Találkozója, Pathfürdő

QQ A XXV. Jókai Mór Nyári Egyetem Komárom
– megnyitó

QQ A XXV. Jókai Mór Nyári Egyetem, Komárom
– a résztvevők

QQ A XXV. II. Rákóczi Ferenc Nyári Egyetem,
Rimaszombat – a résztvevők

QQ A Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó
Ünnepsége, Hanva – a magyar iskolába induló elsős
gyermekek bemutatkozása és megáldása

QQ A Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó
Ünnepsége, Hanva

QQ Diákolimpia 2016, Dunaszerdahely

QQ Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók I. Országos
Konferenciája, Búcs

QQ Országos Óvodapedagógiai Konferencia, Galánta

QQ Széchenyi István Emlékkonferencia, Pozsony

QQ Miénk a város!” – a Nemzetpolitikai Államtitkárság
díjátadó ünnepsége
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Egyéb országos események

QQ 25 éves az Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetsége, Sepsiszentgyörgy

QQ 15 éves a Horvátországi Magyar Pedagógusok
Fóruma, Eszék

QQ 25 éves a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség,
Beregszász Táborok

Táborok

QQ VI. Harmos Károly Képzőművészeti Alkotótábor,
Komárom

QQ XIII. Jókai Mór Vers- és Prózamondótábor, Komárom
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QQ IV. Gömöri Versmondó Tábor

Tehetségtáborok

QQ Szakmai műhely – vers- és prózamondók tábora,
Komárom

QQ Szakmai műhely – tehetségek fejlesztése,
természettudomány, Galánta

QQ Szakmai műhely – Gömöri Projekt, Tornalja

QQ Szakmai műhely – informatika és robotika, Fülek

Tanulmányi versenyek,
diákrendezvények

QQ XII. Jókai és kora országos irodalmi és műveltségi
vetélkedő, Komárom

QQ XVIII. Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny, Újvár

QQ Tehetségnap, Tornalja
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QQ IX. Kaszás Attila Versmondó Fesztivál , Komárom
– a különdíjasok és a zsűri

QQ Harmos Károly Képzőművészeti Pályázat, Pozsony

QQ A „Kincskeresők-helyi értékeket kutató diákok”
c. konferencia, Dunaszerdahely

QQ Tudok, Dunaszerdahely

QQ Sajó Károly környezetvédelmi csapatverseny,
Gútacsapatverseny, Gúta

QQ Szép Magyar Beszéd, Kassa

Területi választmányok

QQ XXI. Komáromi Pedagógiai Napok - megnyitó

QQ XXI. Komáromi Pedagógiai Napok – Böjte Csaba
előadása

QQ XXI. Komáromi Pedagógiai Napok
– pódiumbeszélgetés „Milyen a jó iskola?”

QQ Komáromi Területi Választmány, tanulmányi
kirándulás, Arad

QQ Komáromi Területi Választmány, szakmai
tanulmányút a „Gyermekek Háztába”, Budapest

QQ Galánta - Vágsellye Területi Választmány, TV ülés
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QQ Galánta - Vágsellye Területi Választmány,
szakmai nap

QQ Dunaszerdahelyi Területi Választmány, TV ülés

QQ Dunaszerdahelyi Területi Választmány, szakmai nap

QQ Pozsony - Szenc Területi Választmány, szakmai nap

QQ Pozsony - Szenc Területi Választmány, SZMPSZ 25.
évfordulója, TV ünnepi ülés

QQ Tőketerebesi Területi Választmány, tanulmányút,
Kárpátalja

QQ Tőketerebesi Területi Választmány, jutalomkirándulás „Magyar iskola szeretlek” tanulmányi
verseny, győztes csapata - Paliči várrom

QQ Losonci Területi Választmány, találkozó
Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesülettel

QQ Rimaszombati Területi Választmány, tanulmányút,
Erdély

QQ Nagyrőcei Területi Választmány, Sajógömör, Falusi
hagyományok hete

QQ Nagyrőcei Területi Választmány, Almágy, Falusi
hagyományok hete

QQ Kassai Területi Választmány, szakmai konferencia

QQ Kassai Területi Választmány, közgyűlés

QQ Az Országos Választmány ülése, Komárom

QQ Az Országos Választmány ülése, Komárom
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