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Valóban szinte hihetetlen, de mégis igaz, 
hogy már csak néhány nap, és véget ér a 
2018/2019-es tanév. Valljuk be, mi, pedagó-
gusok aránylag sokat vártunk ettől a tanév-
től – annak ellenére is, hogy az előző egy-két 
évtizedben szerzett negatív tapasztalataink 
alapján nem lehettünk túlzottan igényesek. 
Mindenek előtt abban bíztunk, hogy határo-
zott elérelépés történik végre a nagyon várt 
rendszerszintű  változáshoz elengedhetetle-
nül szükséges jogi háttér megteremtése terén, 
hogy   a szlovákiai iskolarendszer a fokozatos 
fejlesztés eredményeként méltó partnerévé 
válhasson  végre a fejlett európai országok 
oktatási rendszereinek. Abban is reményked-
tünk, hogy a sok-sok ígérgetés után az ország 
döntéshozó szervei az oktatásügyet végre va-
lóban prioritásként fogják kezelni, és biztosí-
tani fogják a fejlesztéséhez elengedhetetlenül 
szükséges anyagi és szakmai feltételeket. Ha 
az átlagosnál is sokkal igénytelenebbek len-
nénk, talán udvariasan, amellett azonban na-
gyon bizonytalanul mosolyogva azt is mond-
hatnánk, hogy igen, igen, történtek  bizonyos 
törvényi módosítások, majd meglátjuk, ho-
gyan válnak be a gyakorlatban. Csakhogy 
a kompetenseknek tudatosítaniuk kellene 
végre, hogy a pedagógusok többsége nem 
tartozik az indokolatlanul mosolygók közé, és 
nem olyan változtatásokat, sokadrendű mó-
dosításokat, részleteiben ki nem dolgozott és 
nem pontosított jogi normákat vár el a tör-
vényalkotóktól és a döntéshozóktól, amelyek 
egyébként sem járulnak hozzá az oktatásügy-
ben dolgozók, illetve egész iskolarendszerünk  
társadalmi megbecsültségének az emelésé-
hez. Ennek a ténynek szinte eklatáns példája 
a májusban elfogadott „pedagógustörvény“, 
amely jelenlegi formájában lényegében csak a 
bizonytalanság kérdőjeleinek a számát gyara-
pította a pedagógustársadalom elvárásainak 
teljesítése helyett. Igaz, hogy szépen hangza-
nak azok a szakkifejezések, amelyekkel operál 
a törvény (innovációs, aktualizációs és speci-
ális képzések, szakmai fejlődéstervezet, etikai 
kódex, portfólió, stb.), de a végrehajtásával 
kapcsolatos gyakorlati kérdésekre egysze-
rűen nem ad konkrét és határozott választ... 
Emellett viszont mintha  elkerülte volna az 
illetékesek fi gyelmét az a viszonylag régóta 
ismert és megoldást követelő tény, mely sze-
rint a tanárképző főiskolákon-egyetemeken 
korántsem csak  azok a fi atalok készülnek a 
pedagógusi pályára, akik középiskolai tanul-
mányaik során a legkiválóbb eredményeket 
érték el... Mintha  nem fi gyeltek volna fel arra 
sem, hogy az egyetemi képzés során fokoza-
tosan veszített jelentőségéből a jövendő peda-

gógusok számára rendkívül fontos módszer-
tani felkészítés. Azt sem tartják fontosnak, 
hogy mára szinte teljesen formálissá vált  az 
igényes  szakmai irányítás és következetes fel-
ügyelet mellett végzett pedagógiai gyakorlat, 
amely a múltban a főiskolai képzés kiemelke-
dően fontos része volt. Mintha az is elkerül-
te volna a fi gyelmüket,  hogy a tanfelügyelet 
mai hatékonysága, sőt egész rendszere csak 
minimális mértékben képes arra, hogy objek-
tív képet adjon oktatásügyünk jelenlegi álla-
potáról, hogy segítő szándékú és viszonylag 
gyakori  tematikus ellenőrzéseivel és szakmai 
tanácsaival értékelje és segítse  a pedagógusok 
munkáját. Ennek következtében sajnálatos 
módon arra sem terjedhet ki a fi gyelme, hogy 
viszonylag sok iskolában szinte csak papíron 
működnek a módszertani munkaközösségek 
és a tantárgybizottságok, hiányoznak a szak-
mai megbeszélések, a kölcsönös óralátogatá-
sok, sőt nem egy  iskola vezetése egyre  elha-
nyagolhatóbbnak tartja azt a fontos feladatát, 
hogy rendszeres óralátogatásokkal kísérje 
fi gyelemmel az iskola pedagógusai munkájá-
nak a hatékonyságát.  Tudomásul kellett tehát 
vennünk, hogy a 2018/2019-es tanév nem az 
oktatásügyben elért sikerek éve volt, hiszen 
a továbblépés igényes útján nem sikerült 
megtenni az első határozott lépéseket sem... 
Számunkra, az egyetlen szlovákiai magyar 
szakmai és módszertani folyóirat, a Katedra 
szerkesztői és elkötelezett olvasói számára 
sem hozott semmi pozitív változást ez a tan-
év... Meggyőződéssel hittük ugyanis, hogy 
a nemzetiségi-kisebbségi kultúra támoga-
tásának új rendszere megoldja végre lapunk 
fi nanszírozásának alapvető problémáját, és 
biztosítja, hogy a sok-sok száz diákot érintő  
Katedra-versenyek szervezői, a lapot rendsze-
resen olvasó pedagógusok és szülők biztosak 
lehessenek végre abban, hogy az anyagiak hi-
ánya miatt nem kerülhet veszélybe  egyetlen  
magyar nyelvű szakfolyóiratunk kiadása. Saj-
nos, nem ez történt… Ugyanis  a lap számára 
megítélt pénzügyi támogatás csak arra elég, 
hogy  e tanév végéig sikerüljön megjelentet-
ni a Katedrát. Lapunk további kiadása most 
már attól függ, hogy a kiadónak – a Katedra 
Alapítványnak – sikerül-e új támogatókat, 
szponzorokat, elkötelezett önkormányzato-
kat,  vállalkozókat, tantestületeket találni e 
nemes feladat megoldására. Végképp nem 
lesz tehát nyugodt az előttünk álló két hónap, 
ám bíznunk kell abban, hogy a felvidéki ma-
gyarság egyszerűen nem engedi meg, hogy 
anyagi okok miatt 25 év után megszűnjön a 
magyar pedagógusok egyetlen magyar nyel-
vű folyóirata, a KATEDRA.

FIBI SÁNDOR

SZINTE HIHETETLEN…  



ROZSNYÓ 25

25 éve Rozsnyó városa ad otthont a 
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szö-
vetsége országos pedagógustalálko-
zójának, melyen rendszerint a keleti 
és nyugati végek közötti települések 
magyar oktatási intézményeinek pe-
dagógusai vesznek részt. A közel 400 
oktatásügyben dolgozó érdeklődő 
közül sokan visszatérő résztvevői a 
rendezvénynek, de feltűntek új arcok 
is a kezdő és a gyakorló szakemberek 
köréből.

Az idei év – tekintettel az évfordu-
lóra – a visszaemlékezés nosztalgikus 
hangulatában és az előre tekintés je-
gyében zajlott, ezért is viselte az alábbi 
címet: Rozsnyó – a felvidéki magyar 
oktatásfejlesztés iránytűje.

A szombati ünnepi megnyitón, a vá-
rosháza dísztermében Domik Mihály, 
Rozsnyó város polgármestere köszön-
tötte a konferencián megjelent vendé-
geket. Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége ősszel meg-
választott elnöke megnyitó beszédé-
ben hangsúlyozta: „A kijárt ösvénye-
ket megtartva új utakat kell keresnünk, 
bátran próbálkoznunk, erősítenünk a 
tanulók motivációját, őrizni és meg-
tartani bennük a kisgyermekkorban 
oly nyilvánvalóvá váló érdeklődést és 
kíváncsiságot a világ dolgai iránt.”

A délelőtt kiváló előadásokkal 
folytatódott. Elsőként Ollé János, a 
veszprémi Pannon Egyetem Nevelés-
tudományi Intézetének oktatója elő-
adását hallhatta a közönség, mely a 
Társadalmi átalakulások – pedagógiai 
útkeresések címet viselte. Őt követ-
te a budapesti, ismert oktatáskutató, 
Setényi János, aki többszörös előadója 
a rozsnyói konferenciáknak. Rendsze-
res jelenléte a felvidéki oktatásügyben 
felruházta őt azzal a képességgel, hogy 
összefoglalja az elmúlt 25 év változá-
sait, tapasztalatait. A szakember úgy 
látja, nemzetstratégia nélkül az ok-
tatásfejlesztés egymagában nem áll 
meg. Ennek az önkormányzatokra kell 
épülnie, az iskola pedig a közösségépí-
tés színtere kell, hogy legyen. Ehhez 
szükséges egy szlovákiai magyar ok-
tatásügyi elit, mely egyénenként már 
létezik, de együttműködő gépezetként 
még nem.

Rozsnyó 25 évét Ádám Zita, az 
SZMPSZ tiszteletbeli alelnöke foglalta 
össze, kiemelve a legfontosabb törté-
néseket, a legemlékezetesebb pillana-
tokat.

A délután az előző évektől eltérő-
en nem szekcióülésekkel folytatódott, 
hanem ünnepi megemlékezés, azaz 
Rozsnyó üzenete következett. Vörös 
Mária alelnök köszöntötte a jubileumi 
találkozón megjelent hazai és Kárpát-
medencei kulturális, oktatásügyi szer-
vezetek, testvérszervezetek képviselőit. 
Közülük értékes gondolatokat osztot-
tak meg a jelenlévőkkel: Dr. Lőrinczi 
Zoltán, a magyarországi Emberi Erő-
források Minisztériumának Kárpát-
medencei Magyar Oktatásért felelős 
helyettes államtitkára, Czimbalmosné 
Molnár Éva, a Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkárságának 
Felvidéki Főosztályának vezetője, De 
Negri Ibolya, az Észak-bácskai Magyar 
Pedagógusok Egyesületének elnöke és 
Peter Krajňák, oktatási államtitkár.

Érdekes múltidéző pillanata volt az 
ünnepi megemlékezésnek, mikor a 
múlt és jelen találkozott a színpadon. 
Egykori és jelenlegi szervezők osztot-
ták meg a hallgatósággal személyes 
tapasztalataikat, idézték fel a kezdete-
ket, emelték ki a számukra maradandó 
élményeket Az én Rozsnyóm, illetve a 
Mit adott nekem Rozsnyó című rész-
ben. A személyes élmények olykor 
megnevettették, máskor elgondolko-
dásra késztették a közönséget.  Fábián 
Edit, Máté László, Ádám Zita, Fodor 
Attila, Tóth Sándor, Tamás Erzsébet, 
Kulik Szilvia, Kardos Ferenc, Zagiba 
Tibor, Pék László voltak, akiket a szer-
vezők megszólaltattak személyesen 
vagy videóüzenetben, hogy mesélje-
nek a kezdetekről, az úttörőmunká-
jukról, a rendezvény folytonosságáról. 

Milyen hatása volt a rozsnyói ta-
lálkozók együtt gondolkodásának, 
mennyit hordoznak iskoláink Rozsnyó 
szellemiségéből, nyíltak-e számukra 
új utak, adódtak-e felhasználható le-
hetőségek s vajon tudtak-e élni vele? 
Ezekre a kérdésekre próbáltak vála-
szolni: Bolla Károly, Kozsár Julianna, 
Szetyinszky Veronika, Pelle István, 
Hajnovič Gabriella, Győző Andrea, 
Morvay Katalin, Fekete Irén.

E találkozó a média számára is min-
dig jelentős esemény volt, melyről 
rendszeresen tudósítások születtek. A 
Rozsnyói Televízió városi stábjának és 
Palcsó Zsóka rendezőnek köszönhető-
en 25 év 25 percben fi lmösszeállítást 
tekinthettek meg a résztvevők, majd 
egyperces néma csenddel emlékeztek 
meg azokról, aki már csak a fi lmkoc-
kákon jelenhettek meg.

A rozsnyói találkozók 25 évéről szü-
letett egy kiadvány, melyet Ádám Zita, 
a Rozsnyó 25 éve képekben kiállítás 
anyagát pedig Tóth Sándor mutatott 
be a jelenlévőknek.

A rendezvény az ünnepi esttel foly-
tatódott, melynek legmeghatóbb pilla-
nata, mikor a „gyémántcsiszoló” peda-
gógust a kollégái vagy az őt ismerő és 
elismerő közösség olyannyira becsüli, 
hogy díjban részesíti. Azokat a pe-
dagógusokat ünnepelték, akik sokat 
tesznek, tettek e páratlan hivatás régi 
fényének visszaszerzéséért.

Idén is öt kategóriában kerültek 
kiosztásra a Szlovákiai Magyar Peda-
gógusok Szövetsége díjai, valamint 
a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj. 
A szövetség emléklapját és Darázs 
Rozália szobrászművész bronz kis-
plasztikáját Fekete Irén, a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövetsége elnö-
ke, Vörös Mária és Hack László alelnö-
kök, valamint Ádám Zita tiszteletbeli 
alelnök adták át az elismerésben része-
sülő pedagógusoknak.

Az egyes kategóriák díjazottjai-
ról miniportré készült, mely a kollé-
gák tevékenységét, erényeit, életútját 
hivatott bemutatni. Köszönet érte 
Bartók Csabának, a Szlovákiai Magyar 
Televíziósok Szövetsége alelnökének, 
a hirek.sk portál felelős szerkesztőjé-
nek és munkatársainak, a kisfi lmek 
szerkesztőinek, hiszen emberivé, ün-
nepivé, érdekessé és egyedivé tették 
az ünnepelt pedagógusok méltatását. 
A jubileum alkalmából a gála műsora 
is rendhagyó volt, hiszen a tehetsé-
ges gyerekek helyett a felkészítőik, az 
egyes művészeti ágak kiváló művelői, 
PEDAGÓGUSOK léptek pedagógu-
sok elé a színpadra.  Az ünnepi esten 
felléptek: Wurczer Péter, Páko Mária 
és tanítványai, a Csillagvirág együttes, 
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Miko Attila, Ozsvald Dávid, Németh 
Imre, Homoki Zsolt és Hajtman Lívia.

A legemlékezetesebb pillanatok 
egyikének bizonyult, mikor egy pe-
dagógusokból verbuválódott színját-
szótársulat lépett a színpadra. Kotiers 
Éva, a hetényi Tarczy Lajos Alapiskola 
tanára fejében fordult meg az ötlet, 
hogy a 25 éves jubileumi találkozó al-
kalmából színpadra szólítsa az egykor 
aktív, mára azonban háttérbe vonuló, 
előadói vénával megáldott kollégákat. 
Kiváló példája volt mindez az együtt-
működésnek és a közösen átélt élmény 
erejének. Nagy bátorságról tettek tanú-
bizonyságot, ugyanis a jelenet próbájá-
ra csupán péntek este, Rozsnyón nyílt 
lehetőség. A választott jelenet címe „A 
pletykás asszonyok“, mely a telefonon 
és interneten keresztül összeállt cso-
port játékosságát, vidámságát tükröz-
te. Fónod Marianna, Győző Andrea, 
Hajtman Béla, Kocskovics Gabriella, 
Kosár Mónika, Kotiers Éva, id. Laboda 
Róbert, Lelkes Ágnes, Rancsó Andrea, 
Rancsó Péter, Sándor Anna, Salgó 
Gabriella alkották a rögtönzött színját-
szó csapatot.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
XXV. Rozsnyói Országos Találko-
zóján, az országos elnökség döntése 

Tisztelt Pedagógusok!

Az élet olykor furcsa helyzetekbe 
kényszerít minket. Sosem gondoltam 
volna, hogy középiskolásként egyszer 
én fogok szólni Önökhöz a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Országos Talál-
kozójának ünnepi estjén. Édesanyám, 
nővérem és jómagam gondolatait, 
köszönetét tolmácsolom abból az al-
kalomból, hogy édesapánk, Jókai Ti-
bor rangos elismerésmerésben, posz-
tumusz Felvidéki Magyar Pedagógus 
Díjban részesült. 

Már napok óta kavarognak ben-
nem az ellentétes érzések: a fájdalom, 
a torkot szorongató hiány érzete és az 
öröm, a büszkeség felemelő érzése. 
Édesapánk fi atal volt, 50 évesen életé-
nek, pályájának csúcsán járt, mikor el-
vesztettük őt. Mindannyian tudjuk ezt, 
és családunk nevében nem is erről sze-
retnék most szólni. Sokkal inkább ar-
ról, hogy mennyire érezzük jelenlétét 
mind a mai napig. Minden nehezebb 

alapján, posztumusz a Felvidéki Ma-
gyar Pedagógus Díjat JÓKAI TIBOR, 
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége volt elnöke kapta. A díjat 
a felesége, Jókai Éva és fi a, Jókai Máté 
vették át. Jókai Máté köszöntő szavait a 
tudósítást követően olvashatják.

A találkozó másnapjának témái a jö-
vőt célozták meg. Halász Gábor okta-
táskutató, a budapesti Eötvös Loránd 
Tudományegyetem tanára az Iskolai 
oktatás és tanulás a harmadik évtized 
küszöbén címmel tartott előadást, ő is 
visszatérő vendégelőadója e szakmai 
rendezvénynek. Beszélt többek között 
arról is, hogy a legsikeresebb oktatási 
rendszerek célja, hogy az iskolák in-
telligens tanulószervezetekké alakul-
janak. Felidézte a sikeres Szingapúr 
példáját. Célkitűzéseik közt szerepel 
a gondolkodó iskolákká alakulás, me-
lyek folyamatosan megkérdőjelezik a 
feltételezéseket és a részvétel, a krea-
tivitás és az innováció révén keresik 
a lehetőségét annak, hogy a dolgokat 
jobban végezzék.

A Comenius Pedagógiai Intézet ok-
tatásügyi szakértője, Fodor Attila által 
vezetett Pódiumbeszélgetés igazi szín-
foltja és méltó befejezése volt a konfe-
renciának, hiszen témája a Rozsnyó és 

vagy örömteli pillanatban érzékeljük, 
tudjuk, itt van mellettünk, velünk. 

Tudom, ha most ő állna itt, sokéves 
munkájának elismerését látva, akkor 
nagyon boldog lenne, meghatódna, el-
érzékenyülne… A legnagyobb örömet 
az jelentené neki, hogy az övéi, pá-
lya- és munkatársai díjazzák évtizedes 
erőfeszítéseit. Azt, amiért annyit dol-
gozott, amiért olykor távol volt tőlünk; 
hogy volt értelme annak a rengeteg 
befektetett energiának, amelyet a szlo-
vákiai magyar pedagógusok, oktatási 
intézmények fejlesztésébe fektetett.

Számunkra elsősorban édesapa volt, 
édesanyánk szerető férje, nem a peda-
gógusszövetség elnöke. Életében talán 
fel sem fogtuk, hogy mennyire jelentős 
munkát végez a hazai magyar iskola-
ügy érdekében. Csupán halála után 
tudatosult bennünk, ki is volt ő a kül-
világ, a közösség számára. 

Fontos szerepet töltött be nemcsak 
a felvidéki magyar pedagógusok, de 
tágabb értelemben a Kárpát-medencei 
pedagógusszövetségek együttműkö-

a szlovákiai magyar oktatás jövője volt. 
A tartalmas beszélgetésben részt vet-
tek: Czibor Angelika, a hetényi Tarczy 
Lajos Alapiskola igazgatónője, Prékop 
Mária, a Szlovák Köztársaság Oktatá-
si, Tudományos, Kutatási és Sportmi-
nisztériuma Nemzetiségi és Inkluzív 
Oktatásért Felelős Főigazgatóságának 
főigazgatója, Szabó Edit, a komáromi 
Selye János Egyetem oktatója, Tímár 
Lívia, az Állami Pedagógiai Intézet tu-
dományos munkatársa és Kosár Mónika 
tanfelügyelő.

 Az SZMPSZ Rozsnyói Területi Vá-
lasztmányának elnöke, Tamás Erzsé-
bet által megfogalmazott zárszó után 
idén is sor került Czabán Samu szob-
rának megkoszorúzására.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége honlapján: www.szmpsz.
sk az idei pedagógustalálkozó elő-
adásai, ünnepi pillanatai, a díjazottak 
miniportréi megtekinthetők a közzé-
tett videófelvételeken.

Az elmúlt 25 évhez méltó rendez-
vény arra kötelezi a szervezőket, hogy 
folytassák az elődök munkáját, s egyre 
több pedagógust ösztönözzenek arra, 
hogy a jövőben részt vegyenek e szín-
vonalas, irányt mutató szakmai talál-
kozón.

désének megerősítésében is. Az írott 
és elektronikus médiában rengeteg 
cikk, interjú, videó található róla, ame-
lyeken óriási szenvedéllyel beszél az 
általa vezetett szövetségről, az esemé-
nyekről, a tervekről, melyek aktuálisan 
foglalkoztatták. 

Ez a lelkesedés soha nem veszett ki 
belőle. Az utolsó pillanatig élénken 
érdeklődött a szövetség, a közösség 
dolgai iránt, nagyon nehezen engedte 
el a felvidéki pedagógusok és iskolák 
kezét. 

A díj kapcsán felmerült bennünk a 
gondolat: ha most itt állhatna, vajon ő 
mit mondana? Közel egy évvel a halá-
la után mi egy bibliai üzenettel, Máté 
evangéliumából származó sorokkal 
szeretnénk megköszönni ezt a rangos 
elismerést: 

„Minden ország, amely magával 
meghasonlik, elpusztul; és egy város 
vagy háznép sem állhat meg, amely 
meghasonlik magával.”

Jókai Máté
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ÁDÁM ZITA

GONDOLATOK, ÜZENETEK ROZSNYÓ ÉS 
A 25. KÖZOKTATÁSI KONFERENCIA KAPCSÁN 

Mindennapi Odüsszeuszként im-
már 25. éve gyűjtögetjük iszákunkba 
a Drázus-parti Athénban a költő által 
megénekelt szellemi igazgyöngyöket. 
Nem mindegy, telik-e vagy múlik az 
idő a megtett évek és a tartalmas élet 
viszonylatában. Az időnknek mi va-
gyunk a felelősei. 

Kedves barátaim, akik immár negyed 
százada zarándokolunk el Rozsnyóra, 
ahol a küldetéstudattal élők találkoznak 
évente és köszöntik egymást. Köszön-
töm én is a régi és új ismerősöket. Jó 
lenne hinni, ez a hely az összetartozás, 
a szakmai kibontakozás és az iskoláink 
érdekében közösen tervezett hasznos 
tevékenységek megszületésének a he-
lye.

Itt lenne az ideje, hogy megszüles-
sen a 100 éve kisebbségi helyzetben élő 
szlovákiai magyarság közművelődé-
sének átfogó története, jövőt formáló 
stratégiája, Rozsnyó története és üze-
netei, ami nem csak statisztikát, hanem 
elsősorban szellemi nagyságok, áldo-
zatos tevékenységük, kisugárzó erejük, 
emberi és pedagógusi elkötelezettségük 
hatását mutatja meg. Közép-Kelet-Eu-
rópában más-más történelmi háttérrel, 
de kulturálisan cseppet sem háttér-
ben nemzetünk olyan személyiségeket 
adott a világnak generációkon át, akik 
zsinórmértékül szolgáltak és szolgál-
nak a tudományok világában, biztosít-
va ezzel a kulturális és szakmai örökség 
folytonosságát. Ennek az etalonnak 
elsősorban a család volt a letéteménye-
se, indítója, bölcsője, másodsorban a 
mindenkori kiváló művelődési intéz-
mények és a klasszikus műveltséggel, 
szakmai alázattal, korszerű ismeretek-
kel rendelkező tanítók, tanárok, neve-
lők voltak a serkentők, a hajtóerők. A 
Felvidék évszázadokon át legendásan 
híres, patinás és megbecsült iskolái a 
legnehezebb időkben is kiállták a tudás 
közvetítésének erős és sokszor héro-
szi próbáját, pedig ezeréves történel-
münket ismerve minden századnak 
megvoltak a maga gazdasági, politikai, 
társadalmi, ideológiai kerékkötői. De a 
művelődés elkötelezettjei a legsötétebb 
időkben is megtalálták a csendes, belső, 
szellemi erős várak építésének a mód-
ját, kötőanyagát, idejét és helyét, mert 

tudták, hogy az képviselte a közösség-
ben az integráló erőt. 

Rozsnyó ebben a narratívában, szak-
mai konferenciáinak láncolatával szer-
vesen illeszkedik Czabán Samu élettör-
ténetébe. Rozsnyó nem közoktatásunk 
problémáinak teljes horizontális és 
vertikális látlelete, de a válaszkeresések 
alapján kinyomozhatóak a problémák 
okai a megoldásokra megfogalmazó-
dó lehetőségek ismeretében. 1995-ben 
szövetségünk akkori országos választ-
mánya a kulturális folytonosság céljával 
a szlovákiai magyar iskolák minőségé-
nek fejlesztését fogalmazta meg. Ezért 
kellett és kell újra és újra Rozsnyón 
találkozni, mint annak idején a magyar 
gondolkozó értelmiség Balatonszár-
szón, hogy közös dolgainkat megbe-
szélve a jövő tervezése legyen közösség-
összetartó feladatunk. A pedagógusok 
felelőssége, szellemi erőfeszítése meg-
határozó a jövő milyenségének szem-
pontjából.

Márai írja 1942-ben: „… nagy ve-
szély fenyegeti azt a nemzetet is, mely-
nek pedagógiai közkatonái nem a mi-
nőségi elv jegyében iparkodnak nevelni 
és hatni a nemzet szűz ősanyagára, a 
jövő táptalajára, a gyermekekre. A nép-
tanítók szellemi szintje, világnézeti füg-
getlensége, pedagógiai szándéka egyér-
telmű a nemzet jövőjével.”

A feladat maga az ember, szintje és 
mélysége megszabja személyiségét, be-
lőle a nemzet jellemére is lehet követ-
keztetni.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége olyan küldetésre vállalko-
zott, mely a mindenkori politikai hata-
lom gáncsoskodása, koncepciótlansága 
ellenére is előrelendítette a közoktatást. 
Vállalásának az adott értelmet, hogy a 
jövőért tette mindazt, amit tett, civil 
szakmai szervezetként állami felada-
tokat látott el alázattal, felelősséggel és 
küldetéstudattal.
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A KEZDETEKRŐL
1994 őszén az országos választmány 
Rozsnyón történt ülésén – a tárgyalás 
légkörét befolyásolta a feladat magasz-
tossága – vetődött fel a rozsnyói civil 
szerveződések képviselői részéről az a 
gondolat, hogy a Czabán Samu Peda-
gógiai és Kulturális Napok rendezvény-
sorozata alakuljon országos méretű 
pedagógustalálkozóvá. A rendezvény 
szerkezetét egy kétnapos közoktatási 
konferencia és az ünnepi est alkossa, 
aminek lényege az arra érdemesült 
pedagógusok megjutalmazása. 1995. 
január 5-én az SZMPSZ Országos Vá-
lasztmányának Elnöksége komáromi 
ülésén elfogadta a Czabán Samu Pe-
dagógiai Díj és a pedagógiai felolvasás 
szabályzatát. Az elnökség az országos 
találkozó szervezőbizottságába Ádám 
Zitát, Fodor Attilát és Máté Lászlót je-
lölte.

Az elhatározás lényege: jöjjünk ösz-
sze minden év tavaszán Rozsnyón az 
ország minden részének óvodáiból, 
iskoláiból, és gondolkodjunk közok-
tatásunk jelene és jövője felől. Tervez-
zünk, cselekedjünk, az idő ne találjon 
bennünket tétlenül. Mert elérkeztünk 
arra a pontra, amikor ki kellett monda-
ni, rajtunk csak saját magunk tudunk 
segíteni elkötelezetten, alkotó módon, 
kitartva kultúránk, hagyományaink, 
anyanyelvű iskoláink védelmében, 
gyarapításában és fejlesztésében. Saját 
magunkon csak úgy segíthetünk, ha 
stratégiát alkotunk, célokat, feladatokat 
tűzünk magunk elé, melyek mindegyi-
ke a fejlődés irányába mutat.

1995 tavaszán az első rozsnyói köz-
oktatási konferencia tétova lépésekkel 
indult. Témája azonban merész volt, 
magasba ívelő: autonómiák az oktatás-
ügyben, az autonóm iskola és  a létre-
hozásához vezető utak megvitatása. A 
gondolkodás folyamatába bekerült az 
intézményeknek az önkormányzatok 
általi fenntartása, az iskola arculatának 
kialakítása, a pedagógiai program és a 
minőségbiztosítás megtervezése mint 
a minőségi iskola kritériumai. A téma 
ma is időszerű, időszerűbb, mint vala-
ha, mert 2002-ben minden iskola jog-
alanyivá vált ugyan, de napjainkig várat 
magára az a szakmai autonómia, ami 
kikényszerítheti a helyi fejlesztéseket, 
ami lendületbe hozhatja a kreatív gon-
dolkodást, az innovációra elkötelezett, 
minőséget megcélzó pedagógiai műhe-
lyek megalakulását és működését.

Az első konferencián meggyőződés-
sel, hittel képviseltük az intézmények-
ben működő – Bibóval élve – szabadság 

kis köreinek szakmai, emberi autonó-
miát sürgető szükségességét. Kimond-
tuk, hogy számunkra létfontosságú a 
szakmai szabadság, mert az kompeten-
ciáiban, döntéseiben önálló gondolko-
dásra késztet, önálló sorsintézést és fej-
lesztéseket feltételez. Oktatáspolitikai 
és szakmai szempontokat mérlegelve, 
azt hiszem, az idő bennünket igazolt. 

Az első pedagógustalálkozót beár-
nyékolta az akkori hatalom arrogáns 
viselkedése és bosszúja. Ám ez sem 
akadályozhatta meg a hazaiakat, hogy 
a következő években ne legyenek újra 
és újra a szlovákiai magyar pedagógu-
sok országos találkozójának házigazdái, 
hogy a konferencia szakmai tartalmá-
nak meghatározói ne gondolkodjanak 
folyamatosan a közoktatás jövőjéről. 
Sokszor csak álmok, víziók szintjén tör-
tént a gondolkodás. S amikor az álmok 
valóra váltak, visszatekintve a megtett 
útra, az úton lévő nem a pihenésre gon-
dol, hanem a kihívásra, a kitartásra, az 
új feladatokra, a hit erősségére, ami kö-
zösséget kovácsol eggyé.

1995 a kezdet, az útkeresés éve volt, ám 
az évek teltével, a szervezők elszántságá-
val meg tudtuk fogalmazni saját elképze-
léseinket, beilleszkedtünk egy szakmai 
áramkörbe, s a tudatos tervezés révén 
apróbb eredmények is mutatkoztak.

Ekkor és az azt követő időkben vált 
nagykorúvá a szlovákiai magyar pe-
dagógustársadalom, amikor a poli-
tikai hatalomnak a magyar iskolák 
kétnyelvűsítésére, kétnyelvű bizonyít-
ványaink egynyelvűsítésére tett kísér-
lete ellenében polgári engedetlenséget 
fogadtunk. Igazából akkor érezte a ha-
talomnak mindig kiszolgáltatott ma-
gyar pedagógus, hogy az otthon lenni 
itthon – most történik meg. S ránk fi -
gyelt akkor Európa.

A PEDAGÓGUSTALÁLKOZÓ FOR-
MAI ÁTALAKULÁSÁNAK ÉVEI
A rozsnyói pedagógustalálkozók a 
Czabán Samu Pedagógiai és Kulturális 
Napok keretei között 2002-ig zajlottak, 
2003-tól a szakmai események a Szlo-
vákiai Magyar Pedagógusok Országos 
Találkozója címet viselte, ahogyan az 
elismerés díja kezdetben Czabán Samu 
Pedagógiai Díjról Felvidéki Magyar 
Pedagógus Díjra változott – több peda-
gógiatörténettel foglalkozó személyiség 
véleménye szerint is érthetetlenül. Hi-
szen Czabán Samu a felvidéki magyar 
iskolákért vívott harcában példaként áll 
előttünk. Az embert tettei alapján kell 
értékelni. De sérült önbizalmunk néha-
néha elbizonytalanít bennünket.

A második pedagógustalálkozó az 
ezer éves magyar iskola évfordulójának 
jegyében zajlott: a szlovákiai magyar 
iskolák múltjáról, jelenéről és jövőjé-
ről történt gondolkodás. Múltról, hogy 
annak tanulságai alapján tervezhető le-
gyen a jövő. 

A következő év a közoktatás európai 
dimenzióit, illetve az autonóm iskola 
szakmai megközelítéseit tekintette át. A 
témát az új pedagógusszerepek, a válto-
zó világ kihívásaira adható intézményi 
válaszok tették teljesebbé. 1999-ben a 
különböző oktatási rendszerek reform-
jainak jellemzőivel, meghatározó vo-
násaival ismerkedtünk, készülve arra, 
hogy talán itthon is történik majd az 
oktatásban valami érdemleges. Az ez-
redfordulón a harmadik évezred iskolá-
ja, a jövőkép, az értékelési rendszerek, a 
minőségbiztosítás témákból építkezett 
a konferencia.

A 2001. évi szakmai tanácskozás az 
Európai Unió országainak közoktatási 
rendszere, a globalizálódás, az erre reagá-
ló társadalmi folyamatok, az esélyterem-
tés a pedagógiában, a pedagógusképzés 
reformjának szükségessége problémákra 
kereste a megfelelő válaszokat.

Nevelési intézményeink 2002. július 
1-jével önkormányzati fenntartásúak 
lettek. Ebben a megváltozott intéz-
mény-fenntartási helyzetben a konfe-
rencia az önkormányzatok és az iskola 
kapcsolatát vette nagyító alá. Az elő-
adások az irányítást, helyi és regionális 
szintű feladatellátást, -megosztást, -ter-
vezést, a globális gondolkodás és lokális 
döntés témákat kötötték csokorba.

A rá következő évben a konferencia 
hívómondata „A változások kulcssze-
replője a pedagógus” volt. A választást 
az indokolta, hogy legyen bármilyen 
a stratégia, a fejlesztés, a megvalósí-
tás emberi tényezőkön áll vagy bukik. 
A pedagógus kulcsszereplője a válto-
zásnak, a minőség folyamatainak. A 
szemléletváltás korparancs, ahogy a 
folytonosan változó világban az értékek 
utáni vágy is az, ahogyan azt a mindig 
is időszerű Németh László-i gondolat 
példázza: az elhivatott pedagógus képes 
a gályapadból laboratóriumot csinálni!

„A tudás változó tartalma és fejlesz-
tése” témára épült a tizedik, jubileumi 
pedagógustalálkozó. Hazai közoktatá-
sunk az európai alapelveknek megfele-
lő törvényekkel igyekezett felzárkózni 
az egységes irányvonalhoz, melynek 
vezérfonalát a demokratikus, decent-
ralizált és feladatmegosztáson alapuló 
intézményirányítás jelentette.
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A szekciókban a hazai közoktatás 
tartalmi reformjának oktatáspolitikai 
feltételei és szakmai feladatai kaptak 
hangsúlyt.

Az első tíz év hozadéka volt a hazai 
fejlesztő műhelyek bemutatkozása. 
Innen indultak azok a fi atal kollégák, 
akik ma a nyári egyetemek akkreditált 
képzéseinek előadói, akiknek munkája 
rendszer- vagy osztályszinten, de a ma-
gyar iskolák minőségi mutatóit jelentik, 
illetve a kollégák szakmai felkészültsé-
gében napi szinten a minőség garanci-
áját jegyzik.

Rozsnyón tanulta meg néhány kí-
sérletező kolléga a tantárgyi program, 
helyi tanterv, taneszköz műhelyszerű 
fejlesztését, amely tudás révén új érté-
kek születettek, melyek a magyar iskola 
megítélését erősítik.

Rozsnyó volt az origó, ahonnan az 
önerős iskolafejlesztések is indulhattak 
volna.

A MÁSODIK TÍZ ÉV
A következő tíz év narrációja szerves 
folytatása volt az előzőnek, tudatosan 
a hazai potenciálokra építve és a hazai 
problémák megoldására fókuszálva.

Rozsnyót a pedagógus-kihívások, a 
XXI. századi elvárások műhelyeként 
nevezte a XI. országos pedagógustalál-
kozót és közoktatási konferenciát ösz-
szefoglaló kiadvány, amikor a „Változó 
világ – változó iskola – használható 
tudás” téma került a középpontba. A 
tartalmat a PISA-mérés sokkoló ered-
ménye és a nagyon várt hazai tartalmi 
reform elindulásának hiánya indokolta.  
A szekciók a tartalmi innovációk meg-
valósulásának lehetőségeit boncolgat-
ták. 

A „Regionalitás a közoktatásban” 
hívó gondolat köré gyűjtötte a plená-
ris előadásokat és az azokat kiteljesítő 

résztémákat a 2006-ban megszervezett 
tanácskozás.

A szekciók munkáját a regionális és 
kistérségi célok és feladatok, az intéz-
ményi pedagógiai programtervezés, 
tananyagfejlesztés, a regionális értékek 
beépítése a tananyagba, az óvodai ne-
velési program tervezése és fejlesztése, 
a tehetséggondozás témakörök töltötték 
meg.

A tanulónak adott folyamatos visz-
szajelzés, pozitív értékelés nélkül nem 
biztosított a fejlődés és nincs fejlesz-
tés, ezért a következő év a „Fejlesztő 
értékelés – eredményes tanuló” tarta-
lom kibontására vállalkozott. A cél a 
tanulóközpontú iskola lehetőségének 
megteremtése, minden tervezett tevé-
kenység a gyermek fejlődésére fi gyel. 
Ehhez eszközként a fejlesztő értékelés 
módszereit, technikáit kell elsajátítani a 
pedagógusnak. Végiglapozva a megsár-
gult meghívókat, felidézve az előadók 
nagyszerű gondolatait, az innovációra 
javasolt megoldásokat, azon csodálko-
zom, miért hiányzik mindez még isko-
láinkból!

Az értéket kereső világban a tudo-
mány, az oktatás a tehetségekre való 
fi gyelésben mint minőségben mutatja 
meg a haladást. Világszerte felértéke-
lődnek az új utat keresők és találók, a 
csúcsteljesítmények. Magyarországon 
elkezdődött a tehetséghálózat építése, 
ami mindannyiunk számára új kihívást 
jelentett. Ezért a 2008-as év központi 
témája a tehetséggondozás volt. Új fo-
galmakkal, tehetséggondozó progra-
mokkal ismerkedtünk, új kihívásokra 
kellett felkészülni, hogy nálunk is el-
induljon az intézményekben, kistérsé-
gekben és a régiókban a rendszerszerű 
tehetséggondozás, a kialakítandó tehet-
ségpontok működése érdekében a szak-
emberképző programok, melyek ma az 

SZMPSZ (egyik) prioritását alkotják. A 
témában kiemelkedő előadók mutatták 
be a tehetség fogalmának alakulását, 
összefüggéseit az intelligenciával, moti-
vációval és kreativitással. A résztvevők 
általuk megismerhették a tehetségek 
fejlesztésének rendszerét és lehetősége-
it. Ma már néhány pedagógusunk szak-
irányú tehetséggondozó végzettséggel, 
ECHA-diplomával is rendelkezik.

Az új közoktatási törvény elfogadása 
után nehéz feladatot kaptak a nevelők: 
a nyári szünet alatt meg kellett alkotni 
iskolájuk pedagógiai programját. 2009-
ben a konferencia ezt a problémát fel-
oldóan foglalkozott a tervezhető-e az 
oktatás a globális és változó világ kihí-
vásainak ismeretében kérdéssel, illetve 
a tervezhetőség tudatában és felelős-
ségében mi az iskola feladata, kinek és 
milyen elvárásoknak kell megfelelnie, 
kikkel kell együttműködnie a sikeres-
ség érdekében, hogyan kell a változást 
menedzselni.

A következő év konferenciájának 
témája a közoktatás megújhodása és a 
társadalmi igény óhaja közös nevező-
jeként született. Kérdések sora merült 
fel: a XXI. század elején: a technika 
csúcsra járatásával az iskola mint tár-
sadalmi intézmény meg tud-e birkózni 
a nevelés feladatával, milyen értékeket 
hagy nyomjelző izotópként az iskolai 
nevelés a tanulók személyiségében, 
együtt tud-e működni nevelő és ne-
velt az iskolai tanulási folyamatokban, 
példakép-e a pedagógus, a készség- és 
minden más közismereti iskolai tan-
tárgyak a neveltség szintjének emelését 
szolgálják-e, szét szabad-e választani 
nevelést és oktatást egymástól? A ta-
lálkozó emberi üzenetét a dévai Böjte 
Csaba ferences rendi szerzetes foglalta 
össze lélekemelő, bízó és biztató, a soha 
fel nem adás érzetével közvetített sajá-
tos előadásában, mely a szeretettel és 
szeretetben történő nevelés növelő ere-
jét hangsúlyozta.

A világ fejlett gazdasági államai szá-
mára fontos a jól képzett és a megszer-
zett tudást alkalmazni tudó, az életen át 
tanulni akaró intelligens munkavállaló. 
Nem elég azonban az ismeret, ha hiá-
nyoznak az ismeretet alkotóan felhasz-
náló képességek, ha hiányzik a tanulás-
hoz, munkához való hozzáállás.

A tizenhetedik alkalommal meg-
szervezett pedagógustalálkozó közép-
pontjában ezért a hatékony szervezet 
– eredményes iskola gondolat köré 
építkező téma állt, mely az iskola mint 
szervezet működésének és fejleszté-
sének problémáját járta körül. Neves 
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szakmai programokkal, melyek a ma-
gyar iskola minőségi mutatóinak eme-
lését tűzik célul.

„Sokan vállalják fel a szlovákiai ma-
gyar közoktatás fejlesztését, óvodáink, 
iskoláink megóvását és színvonalas 
működésének segítését és támogatását, 
pedagógusaink szakmai növekedését, 
de elgondolkodtató, hogy szinte senki 
nem foglalkozik komolyan, rendsze-
resen és professzionálisan a szlováki-
ai magyar oktatás elemzésével, belső 
mozgásaival és azok okaival és követ-
kezményeivel.” – fogalmazta meg a 
2013-as konferencia előkészítésének 
szakaszában Fodor Attila. Ennek a gon-
dolkodásnak az eredményeként szüle-
tett meg a „Szlovákiai magyar közokta-
tás – helyzetkép 2013” központi téma, 
melynek célja: a rendszerváltástól eltelt 
időszak végigtekintése, honnan, milyen 
pozíciókkal indult, hová érkezett a szlo-
vákiai magyarság. Mindazok a vágyak, 
elképzelések, tervezetek, (nemzet)stra-
tégiák, koncepciók megvalósultak-e, 
mennyire változott Dél-Szlovákia képe, 
benne a szlovákiai magyar közoktatás. 
A társadalmi folyamatok elemzését kö-
vette az említett időszak oktatási, okta-
tásirányítási fordulatainak, mérföldkö-
veinek kritikus elemzése.

Szarka László a pódiumbeszélgetés-
ben ráerősített arra a sürgető, közösségi 
és szakmai képviselet megteremtésének 
feladatára, amelynek célja a magyar is-
kolák megmaradása és fejlődése, illetve 
az oktatási autonómia létrehozása.

Rozsnyóra mindenkinek el kell jön-
ni, de a kezdő pedagógusoknak min-
denképpen, mert ez a hely a közös-
ségbe tartozásról és a jövő tervezéséről 
szól – összegezte gondolatait Fodor 
Attila. Rozsnyó legizgalmasabb üzenete 
2013-ban az volt, hogy mozgósított a 
szlovákiai „magyar” közoktatás straté-
giájának megfogalmazására. 

A 20. rozsnyói közoktatási konfe-
rencia céljai között szerepelt, hogy 
számvetéssel, szembenézéssel folytas-
sa a megszületett gondolatokat, választ 
várva a kérdésekre, közös felelőssé-
günkre hivatkozva, mi lesz a jövő a fo-
gyó gyermeklétszámot, a munka utáni 
elvándorlást bekalkulálva a holnapok-
ba. Hogyan tudjuk megőrizni, fejlesz-
teni a magyar iskolák hálózatát, ho-
gyan tudunk versenyképes minőségi 
oktatást megvalósító iskolát létrehozni 
úgy, hogy a méltányosságot kiemelten 
kezeljük. Az autonóm iskola, az ön-
fejlesztő iskolaideál megközelítése a 
mindennapok gyakorlatában az, ami 
felé el kell mozdulni. Európában nem 

elég csak magyarnak megmaradni, 
hanem jól el kell igazodni a világban. 
Ehhez korszerű tudás, pozitív élet-
szemlélet szükséges, s olyan képessé-
geknek kell birtokában lenni, amelyek 
alkalmassá tesznek bennünket, hogy 
identitásunkat nem feladó, kultúránk 
és hagyományainkat őrző és tovább-
adó, közösségi emberként, a globális 
problémák megoldásában nyitott eu-
rópai polgárként éljük életünket ebben 
a világfaluban.

AZ UTOLSÓ ÖT ÉV
A rozsnyói konferenciák legutolsó öt 
évét a szlovákiai magyar közoktatás fej-
lesztése, a kiváló iskolává válás, az isko-
lafejlesztések narratív láncára fűzhetjük 
fel, mely szervesen illeszkedik az előző 
évek, évtizedek vonulatába. A 2015-ös 
év felvetette a közoktatás irányítási kér-
déseinek megvitatását, kibontását, az 
oktatás teljes vertikumát mélyen érintő 
kérdések, célok, feladatok megvitatását. 
A konferencia hívó gondolata a szlová-
kiai magyar közoktatás jövőbeli útjait, 
elképzeléseit, céljait, feladatait érintette 
Társadalmi kihívások – oktatásügyi vá-
laszok címmel. 

A megújulás szándékával történő 
problémafeltárás és kiútkeresés 2016 
tavaszán valódi kitörési pontokban, az 
alulról induló iskolafejlesztésekben fo-
galmazódtak meg, amelyek a pedagó-
giai szemléletváltást hordozták maguk-
ban. A gondolkodáshoz segítségként 
David Hopkins Minden iskola kiváló 
iskola, az angol oktatási reform lépéseit 
tartalmazó program elveit használták a 
konferencia tartalmi fejlesztői. 

Mindezen feladatok elérése csakis 
olyan intézményvezetők irányításával 
lehet, akik megteremtik az intézmény 
kultúráját, aminek révén tanuló isko-
lává válik a közösség, ahol a gyermek 
előrehaladása a minőség mértéke. 

2017-ben is ez az irányvonal folyta-
tódott, amikor Szlovákiában is elindul-
ni látszott az oktatás új reformja. Még 
mindig nyitott volt a kérdés, a törvény-
hozás és a szakma közösen képesek-e 
jól megfogalmazni a változás alapját 
képező célokat, amelyek mentén ösz-
szerakhatók a fejlődést és a minőséget 
garantáló feladatok. A reform legfonto-
sabb kihívása szemléletünk megváltoz-
tatása. A nevelők felelőssége soha nem 
volt mértékben megnövekedett: a jövő 
olyan lesz, amilyen embereket az iskola 
nevel.

Nem véletlen, hogy a társadalmi ki-
hívásoknak való megfelelés kérdésére 
kerestük a válaszokat: hogyan tarthat-

magyarországi és hazai szakemberek 
segítségével arra kereste a válaszokat, 
melyek a hatékonyság indikátorai, mu-
tatói, melyek mentén eredményesebbé 
tehetjük iskoláinkat. Az előadók nagy 
ívet vázoltak fel: a 2009-es PISA ered-
ményeinek elemzésén indulva jutottak 
el a XXI. század iskolája jellemzőinek 
megfogalmazásáig. A Mitől teljesít jól 
egy iskola? kérdésre a válasz: ha auto-
nóm, ha magas teljesítményeket fogal-
maz meg, ha a kezdő szakasz megnyú-
lik, ha a méltányosság megerősödik, a 
szelekció visszaszorítódik. 

A 21. század iskolájában a jogal-
kotástól el kell jutni a tudatos szerve-
zetfejlesztés, a tanuló szervezetekké 
válásig, mert csak így képes a válto-
zásokra megfelelő módon reagálni. A 
lecke minden alkalommal fel volt adva: 
a változásra elkötelezett ember az inno-
váció irányába mozdul. De vajon mit 
tett a szlovákiai magyar iskola?

A 2012-ben megvalósult konferencia 
„A nevelési – tanítási – tanulási folya-
mat fejlesztése” címet viselte. Fókuszá-
ban az iskolai mikroszintű folyamatok 
elemzése, a tanítási óra, a célképzés, a 
hatékony tanulásszervezés, a pedagó-
gus emberi és szakmai kompetenciái, a 
tantárgyi tervezés állt, aminek kiinduló 
pontja a tanulói megismerés. Az elő-
adások a professzionalitás – innováció 
– együttműködés hármasában érintet-
ték a pedagógus-kompetenciákat, azok 
fejlesztésének lehetőségét a hatékony 
tanulásfejlesztés érdekében.

A konferencia hozadéka a Csapó 
Benő professzor által felajánlott online 
mérések rendszerének és metodikájá-
nak a hazai kompetenciamérésekben 
való alkalmazása, felhasználása volt, 
amivel a mai napig nem éltünk. Igaz, 
kompetenciákat sem fejlesztünk. 

Sajnálatos módon az elmúlt 20 év 
alatt sok olyan felajánlott lehetőséget 
nem használtunk ki, ami előre vitte 
volna közoktatásunk megújulását. Ha 
közös akaratunk és  minőségi iskolában 
való elképzelésünk találkozott volna 
a rozsnyói konferencia gondolataival, 
üzeneteivel, érhettünk volna el válto-
zásokat az osztálytermi folyamatokban, 
a szemléletváltásban, a nevelő-oktató 
munka módszereiben, a szervezet ha-
tékonyabb működésében, tantárgyi 
programok műhelyjellegű fejleszté-
sében, a tehetséggondozó programok 
adaptációjában és sok-sok más, az is-
kolát mint szervezetet érintő mutatók 
fejlesztésében. Az elkövetkező időszak 
legnagyobb feladata az lesz, hogy az in-
tézményvezetőket szólítsuk meg olyan 
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juk meg iskolahálózatunkat, mit kell 
tennünk a hatékony munka elérése ér-
dekében, hogyan kell fejleszteni, hogy a 
szlovákiai magyar iskolákból kikerülő 
generáció emberségben, munkavégzés-
ben, boldogulásban ne alattvaló, hanem 
alkotó állampolgár legyen szülőföldjén 
és a világban. Ma már tudjuk, hogy az 
említett közoktatási, címében is vonzó 
reform, A tanuló Szlovákia is az előző, 
szép új világot ígérő tervek sorsára ju-
tott. De ha erős és szakmailag felkészült 
a pedagógustársadalom, a jövőt a helyi 
innovációk elindításában kell keresni és 
megtalálni. 

2018 áprilisában a közoktatási kon-
ferencia középpontjában a személyre 
szabott tanulás pedagógiája állt. A kon-
ferencia szándékában az iskolafejlesz-
tések fontosságának megerősítése állt, 
melynek alapelve: minden gyermek 
egyenlő, mindenkinek joga van a mű-
velődéshez és ehhez különböző utakon 
jut el. A szakmai műhelyekben folyta-
tott témák megbeszélése segítette a gya-
korlati célok megvalósítását, melyek 
közül kiemelve szerepeltek: a tanulási 
környezet kialakítása a személyre sza-
bott tanulás érdekében, az óvoda-isko-
lai átmenet zökkenőmentes alakítása, a 
tanítási és tanulási stratégiák gazdagítá-
sa, a pedagóguskompetenciák fejleszté-
se, a hatékony és eredményes pedagógi-
ai munka és az önértékelés.

2019 a 25 év alatt megtett utat jelenti: 
25 közoktatási konferenciát, 25 találko-
zást, szakmai vitát kiváltó gondolko-
dást. A mostani év esszenciáját nyújtja 
a negyedszázadnak, ezt idézzük meg, 
erre emlékezünk és keressük a társa-
dalmi kihívásokra adandó pedagógiai 
válaszokat, sürgetjük a múlt és a prob-
lémák ismeretében a jövőt megcélzó 
oktatási stratégia megszületését.

A PEDAGÓGUSTALÁLKOZÓK 
HOZADÉKAI
A rozsnyói pedagógustalálkozó kon-
ferenciáinak előadói között olyan ma-
gyarországi és hazai szakemberek, ok-
tatáspolitikusok, -elemzők, -fejlesztők, 
akadémikusok adtak elő, akiknek neve 
összekapcsolódott az oktatási refor-
mokkal. A konferencia résztvevői ön-
fejlesztő iskolákkal, iskolavezetőkkel, 
pedagógusokkal ismerkedhettek meg, 
akikkel baráti-szakmai kapcsolatot ala-
kítva maguk is fejlesztőkké válhattak. 

Az előadók példákat hoztak, hogyan 
lehet kiváló felkészültséggel, alázattal, 
feladatelkötelezettséggel hatékony, sike-
res, jó iskolát létrehozni és működtetni. 
A névsor impozáns, a tudás, amit ná-

lunk hagytak, megtermékenyítette hazai 
közoktatásunkat, szakmailag felkészül-
tebbé tette a magyar iskolák nevelőit. 

A rozsnyói pedagógustalálkozók a 
kezdettől meghatározták a szlováki-
ai magyar közoktatásról való szakmai 
gondolkodást, de talán a szlovákiai köz-
oktatás egészére is hatást gyakoroltak, 
hiszen Rozsnyót és a magyar pedagó-
gusokat megtisztelte jelenlétével az ok-
tatási miniszter, és államtitkári szinten 
nemegyszer képviseltette magát a hazai 
szaktárca. De nem csak ebben rejlik az 
elmúlt huszonöt év jelentősége. Itt le-
hetőség nyílt a közoktatásban felmerült 
problémák kibeszélésére. Demokrati-
kus párbeszéd keretei között kerestük 
az előrevivő megoldásokat.   

Közoktatási konferenciáinknak min-
dig világosan meghatározott, szakma-
ilag alaposan átgondolt témái voltak, 
melyek az előzőekben megfogalmazott 
célok szerint építkeztek. Mintaként 
szolgáltak számunkra az anyaországi 
konferenciák, oktatáspolitika és peda-
gógiai stratégiai döntések, fejlesztések. 
Azt gondoltuk, ezeknek a szakmai 
irányvonalaknak a mentén tervezve a 
jövőt, nálunk is megtörténnek a köz-
oktatás egészének változását sürgető 
intézkedések.

Kétezerig semmi jel nem utalt arra, 
hogy bármilyen nyitás, változás, de-
mokratizálódás bekövetkezne a szlová-
kiai közoktatásban, az oktatáspolitika 
tétovasága, céltalansága is elbizonyta-
lanította a szakmát. Sajnálatos, hogy az 
oktatáskutatás hiánya csak ad hoc hely-
zeteket szült, és a kézi vezérlésű közok-
tatás elképesztő mértékben kiszolgál-
tatottja volt a politikának. Születtek itt 
„Konstantin”, „Millennium” és „Tanu-
ló Szlovákia” tervezetek, de a szakma 
súlytalansága képtelen volt a politikával 
szemben a mérleg nyelvét a változás 
irányába billenteni. 

A rozsnyói találkozások, érdemi vi-
ták új szemléletet hoztak a szlovákiai 
magyar közoktatásba. Fejlesztették a 
pedagógusok pedagógiai kultúráját, a 
közoktatásról mint rendszerről, a fej-
lesztések kapcsán az iskoláról mint 
szervezetről kezdődött el a párbeszéd, 
az  irányításban is a rendszerszemlé-
let alapján indult meg a gondolkodás. 
Rozsnyónak köszönhető, hogy új fogal-
mak honosodtak meg a pedagógusok 
szakmai fogalomtárában, a nevelő-
testületekben pedagógiai programról, 
minőségbiztosításról, önkormányzati 
intézményfenntartásról, felelősség-
megosztásról, kompetenciafejlesztés-
ről, kiváló iskolákról esett szó. 

Egészséges vérátömlesztést kapott a 
szlovákiai magyar pedagógustársada-
lom. A változás, a változtatás nyugta-
lansága és kívánatossága szállta meg az 
amúgy is kísérletező kedvű kollégákat. 
Rozsnyón mutatkoztak be az első pe-
dagógiai programok, itt kerültek be-
mutatásra az alkotó pedagógusok pá-
lyamunkái, innen indult útjára minden 
pedagógiai kutatás és eredmény, ami 
megmozgatta a nevelőtestületek alkotó 
fantáziáját.

Az évente megrendezett pedagógus-
találkozók arra is alkalmat adtak, hogy 
ünnepeljünk. Ünnepeljük a közösségek 
által kiemelt pedagógusokat, a Czabán 
Samu Pedagógiai Díj, illetve a Felvidé-
ki Magyar Pedagógus Díj kitüntetett-
jeit, az alkotó kollégákat, a tehetséges 
diákokat, hogy gyönyörködjünk a ta-
nulmányi versenyeink révén született 
gyermeki csodákban, büszkék legyünk 
az okos, szép fi atalok nemzetközi és or-
szágos sikereire.

Nagyszerű történések Rozsnyó 25 
évének történései. Ám Magyarország 
mindenkori kormánya, a Nemzetpoli-
tikai Államtitkárság, az oktatási szak-
tárca, illetve a különböző magyarorszá-
gi közalapítványok támogatása nélkül 
nehezen tudtunk volna találkozni, to-
vábbi hitet meríteni, hogy a cél érdeké-
ben érdemes vállalni, érdemes lobogni. 
Köszönjük a segítséget.

Rozsnyó kapcsán számtalan szemé-
lyes emlékeink vannak: megható pil-
lanatok, boldog találkozások, felemelő 
érzések kerítenek hatalmukba. Emlék-
szem a kialakult tudásszomjra, a még 
többet, még alaposabban felismerésére, 
az alkotó pedagógusok pályamunkái 
bemutatásának izgalmára, a megfelelés 
felelősségének megélésére. S emlék-
szem a Vass Lajos Kórus fellépéseire, 
melyek izzóvá tették az amúgy is meleg 
baráti és emberi légkört. S emlékszem 
nagyszerű kollégáinkra, akik ma már 
nem lehetnek velünk. Ám emlékük és 
példájuk bennünk van, velünk marad. 

Biztos, hogy az induláskor nem gon-
doltunk az évekkel, a találkozások, a 
konferenciák nem voltak öncélúak. 
Soha nem a külcsín, hanem a belbecs 
volt számunkra a fontos: mindig az igé-
nyesség és a fejlesztés feladatának von-
zásában éltünk. A hazaiak meleg szíve, 
a hozzáértők szakmaisága, az anya-
ország vállalása adta össze a rozsnyói 
pedagógustalálkozók emberi és szak-
mai örömét, a tudást, amit a résztvevők 
visszaforgattak saját személyiségükbe, 
tudásukba, tanítványaikba.
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Rozsnyó huszonöt év után a fi atal, 
ambiciózus, okos kollégáké. Mi, az in-
dítók megtettük, amire vállalkoztunk. 
Ami az elkövetkezők felelőssége: az itt 
kapott és továbbgondolt tudás legyen 
a mindennapok nélkülözhetetlen ré-
sze. A fi atalok legyenek az elkövetkező 
fejlesztések szellemi hídjai, ahogy Né-
meth László írja: „Mi minden kell egy 
igazi hídhoz: vas, beton, veríték; ... Egy 
szellemi hídhoz látszólag sokkal keve-
sebb kell. Egyetlen lélek, ki mint a me-
sebeli óriás keresztül fekszik a folyón s 
átsétáltatja magán az elválasztottakat.” 

Ez a huszonöt év és a rozsnyói fel-
adatok, szolgálat, nemes munka volt. 
A jövő Rozsnyón indult el. Köszönet a 

rozsnyóiak vállalásának. Köszönjük az 
indítóknak, a folytatóknak, a sok áldo-
zatot vállaló helyi csapatnak, a rozsnyói 
és a Rozsnyói járás óvodáinak, iskolái-
nak, igazgatóinak, pedagógusainak, szü-
lői szövetségeinek, az SZMPSZ Területi 
Választmányának a segítséget, önzetlen-
séget, az elmúlt két és fél évtized termé-
keny, közösséget összetartó munkáját.

Kívánom, az elkövetkező évek is 
hozzák el a szellemi kincskeresés örö-
mét, hogy az idő ne csak múljék, ha-
nem telítődjék javakkal, melyek a szlo-
vákiai magyar iskolák műveltségbeli 
gazdagodását, a pedagógusok szakmai 
felkészültségét, a magyar gyermekek 
boldogulását szolgálják a kulturális és 

szakmai örökség, a tudás átadásának 
feladatával, a generációk szellemi gya-
rapodásának céljával. 

Hamvas Béla üzenete a XXI. szá-
zad magyar pedagógusainak a mottó-
ja lehet: „Nem akkor érsz célhoz, ha 
mindent kimerítettél, hanem ha meg-
találtad a kimeríthetetlent.” Nekünk 
Rozsnyó jelentette és jelenti a mai napig 
a kimeríthetetlenség forrását. 

Ezért nem elég a csillagokra nézni, 
utánuk kell nyúlni, mert az ember nem 
csak jelenség, hanem cselekvés is, és 
küldetése van a világban. Ez a teremtő 
élet értelme, ez Rozsnyó mindenkori 
üzenete. 

kategória díjazott neve munkahely település
Felvidéki Magyar 

Pedagógusdíj 2019 Jókai Tibor, posztumusz  Komárom

kategória díjazott neve munkahely település
A tehetségek felkarolásáért 

és gondozásáért Kulcsár Mónika MTNY Alapiskola és 
Gimnázium, Duna utca Pozsony

A tehetségek felkarolásáért 
és gondozásáért Marafk ó Klór Ildikó Corvin Mátyás Alapiskola Gúta

A tehetségek felkarolásáért 
és gondozásáért Kekeňák Szilvia Márai Sándor MTNY 

Gimnázium és Alapiskola Kassa

Pedagógus-életpályadíj Forró László
Jedlik Ányos Elektrotechnikai 

Szakközépiskola és 
Kereskedelmi Akadémia

Érsekújvár

Pedagógus-életpályadíj Komjáti Attila Alapiskola Torna
Kiváló módszertani, nevelési, 

szakmai és tudományos 
eredményekért

Kulik Szilvia Dénes György Alapiskola Pelsőc

Kiváló módszertani, nevelési, 
szakmai és tudományos 

eredményekért
Bodon Sándor Speciális Alapiskola Rimaszécs

Kiváló módszertani, nevelési, 
szakmai és tudományos 

eredményekért
Papp Andrea Alapiskola Szepsi

A szlovákiai magyar nyelvű ok-
tatást támogató tevékenységért Győző Andrea Katona Mihály Alapiskola Búcs

A szlovákiai magyar nyelvű ok-
tatást támogató tevékenységért Kozma Szabolcs

Győr - Moson - Sopron Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat 

Pannonhalmi Tagintézménye
Magyarország

Óvodapedagógusok részére, 
kiváló módszertani és nevelési 

eredményekért
Michač Szilvia Víz Utcai MTNY Óvoda Komárom

Óvodapedagógusok részére, 
kiváló módszertani és nevelési 

eredményekért
Harangozó Katalin MTNY Óvoda Kassa
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A rozsnyói Szlovákiai Magyar Pedagó-
gusok Országos Találkozóján az egyik 
pedagógus-életpályadíjában Forró 
László részesült. Az érsekújvári Jedlik 
Ányos Elektrotechnikai Szakközépis-
kola és Kereskedelmi Akadémia mér-
nöktanárával két tanítási óra között, 
az iskolai „birodalmában”, a laborban 
beszélgettünk.

 Mit jelent számodra, hogy egy or-
szágos szakmai szervezet díjban, 
pontosabban pedagógus-életpálya-
díjban részesít?

 Meglepett, bár tudtam, hogy az 
igazgatóm, Lénárt Péter jelölt az el-
ismerésre. Maga a jelölés ténye is na-
gyon jólesett. Soha nem azért tettem 
a dolgomat, hogy majd valaha vala-
miért kitüntetést kapok. Egyszerűen 
tanítottam. A pedagógusszövetségben 
mindig is aktívan tevékenykedtem, az 
alapításától kezdve. Tisztában voltunk 
vele, hogy kell egy képviselet, mely 
összefogja a magyar pedagógustársa-
dalmat. Évekig a helyi alapszervezet 
elnöke voltam.

 Volt-e részed hasonló elismerésben?
 Az előző igazgatóm, Bábi László ve-

zette be az Év pedagógusa díjat az is-
kolában, melyet a 2006/2007-es iskolai 
évben elnyertem. Nyitra megyétől, az 
iskola fenntartójától is elismerésben 
részesültem az iskola javaslatára. Ta-
valy pedig a kerületi iskolaszék jutal-
mazta a munkámat.

 Mérnöki diplomával rendelkezel. 
Hogyan lettél mégis pedagógus?

 Ennek érdekes története van. Nem 
is ,,elektrósnak” készültem, erdész-
mérnök szerettem volna lenni. Az ér-
sekújvári alapiskola, majd gimnázium 
elvégzése után jelentkeztem egy ilyen 
irányú képzésre, de nem tartoztam az 
akkori rendszer kegyeltjei közé, így a 
kérvényem a fi ókba került. Elkeserí-
tett, de akkor tudatosítottam, milyen 
osztályellenségnek lenni valahol. Érez-
tem, hogy Szlovákiában nehéz előre 
mozdulni, de akadt számomra egy 
menekülőpálya. Negyedikes gimna-
zista voltam, mikor egy korábbi érsek-
újvári diák, Szaló Béla, aki éppen Prá-

gában tanult elektrotechnikát, eljött 
a gimnáziumba diákokat toborozni. 
Mivel a fi zikát és matematikát mindig 
értettem és szerettem, egy órán belül 
eldöntöttem, hogy Prágában szeretnék 
továbbtanulni. 1978-ban diplomáztam 
a műszaki főiskolán (České Vysoké 
Učení Technické, Praha). Akkor még 
nem tudtam, hogy tanítani fogok. So-
káig csak Kassán volt magyar ipari, 
gimnazista voltam, mikor Érsekújvár-
ban is megalapították ezt a típusú isko-
lát. Marák Laci bácsi, aki a szüleim is-
merőse volt és az újonnan megnyitott 
szakközépiskolában tanított, szülei-
men keresztül üzent, hogy a tanulmá-
nyaim befejezése után szeretnék-e egy 
éppen felvirágozó iskolában tanítani. 
Mivel rövid mérlegelés után úgy dön-
töttem, élek e lehetőséggel, a főiskola 
utolsó éveiben elkezdtem pedagógiát 
és pszichológiát is tanulni, esti iskolai 
képzésben. Így kerültem az érsekújvári 
ipariba tanítani, és maradtam a pályán 
egészen a mai napig, negyven éven át. 
Egy napot se dolgoztam máshol, bár 
végigjártam az összes üzemet, hátha 

NOVÁK MONIKA

„HA VALAKI NEM SZERETI A GYEREKEKET ÉS NINCS 
BENNE IGÉNY A TUDÁSMEGOSZTÁSRA, AKKOR KERES-
SEN MÁS ÁLLÁST”
BESZÉLGETÉS FORRÓ LÁSZLÓVAL 
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sikerül az eredeti végzettségemnek 
megfelelően elhelyezkednem. Az ak-
kori rezsim feltételként szabta a pártba 
való belépést, s ez engem mindig meg-
állított. 

 Gyakran és nyomatékosan han-
goztatod érsekújvári származásodat, 
melyre határtalanul büszke vagy. Ho-
gyan éled meg gyermeked távollétét, 
hiszen ő külföldön találta meg a bol-
dogulását?

 A családban édesanyámon kívül 
mindenki az érsekújvári magyar isko-
lákat látogatta. El kellett ezt fogadnom, 
hogy a lányom nem itt gyökerezett le. 
A prágai Károly Egyetemen szerzett 
orvosi diploma kevésnek bizonyult az 
érsekújvári kórházban, hogy felvételt 
nyerjen. Így hazaérkezése után ki se 
csomagolt, utazott vissza Csehország-
ba, mert ott kapott munkalehetőséget. 
Sőt egy év után bekerült az egyetemi 
kórházba. Ma már Londonhoz közel 
él, és ott gyakorolja hivatását.

 A pedagógusok általában példaké-
pül szolgálnak sok-sok tanítványnak, 
de vajon Te melyik tanítódra emlék-
szel vissza legszívesebben?

 Szerencsés vagyok, mert sok olyan 
pedagógus tanított, aki mély nyomot 
hagyott bennem. Az egyik Vas Károly, 
ő volt az osztályfőnököm, s mi voltunk 
az első végzősei. Amerre ment, mi szó 
nélkül követtük. Nagyon szerettem 
Gémesi Irénkét is, aki magyar nyelvre 
tanított, Száraz Márti nénit és Juhász 
Magdi nénit, akik a matematika vilá-
gába vezetettek be. S nem feledkezhe-
tek meg Bednárik tanító néniről sem, 
aki az elsős osztályfőnököm volt. Ha 
rájuk gondolok, csak a szépre emléke-
zem, mert nem is ért negatív hatás. A 
gimnáziumi tanáraim közül leginkább 
Brigan Zoltánra, Horňák Pálra emlék-
szem szívesen, akik csak úgy bejöttek a 
tanterembe, tanítottak, én pedig értet-
tem, mit mondanak.

 A jelenlegi vagy egykori tantestüle-
tedből van-e olyan kolléga, akivel fél 
szavakból is megértettétek egymást?

 Több mint 40 éve létezik az iskola, és 
azóta nyílnak magyar osztályok is. A 
kezdetekkor évfolyamonként egy osz-
tállyal indultunk, ma párhuzamosan 
három osztállyal dolgozunk. Jó közös-
ség vagyunk. Nincsenek ellenségeske-
dések, szövődnek munkahelyi barátsá-
gok. Ám ha a pályakezdő időszakomra 
gondolok vissza, kiemelném Borka 
Rózsikát a mindenkori kollégák közül. 

Vele párhuzamos osztályban voltunk 
osztályfőnökök, többször is. Viccesen 
,,párhuzamnak“ szólítottuk egymást, 
mert a 36 tagú tantestületben tizenket-
tőnket is Laci névre kereszteltek. Szak-
mailag sokat köszönhetek neki, hiszen 
az osztályfőnöki munka már akkor is 
empátiát, különös odafi gyelést, peda-
gógiai érzékenységet igényelt. Meg-
tanított rá, hogyan kezeljem a kényes 
eseteket, a diákok konfl iktusait. 

 Kik voltak a legemlékezetesebb 
vagy legtehetségesebb diákjaid?

 Sok tehetséges diákom volt, lehe-
tetlen felsorolni őket. Öröm látni a 
sikerüket. Vannak köztük kimagasló, 
ismert emberek, közéleti személyisé-
gek is. Juhász R. József, költő, világjáró 
performansz művész, képzőművész 
is az iskola diákja volt. Említhetném 
Farkas Ivánt, Muzsla polgármesterét, 
aki parlamenti képviselőként is tevé-
kenykedett. A szakemberek közül Szá-
raz László jut eszembe, aki a Csema-
dokon belül is aktívan tevékenykedik 
Nagykéren. Minden diákomra nagyon 
büszke vagyok.

 Mi a pedagógiai hitvallásod, mi jel-
lemez Téged a hivatásod gyakorlásá-
ban?

 A legfontosabbnak a szakmaiságot 
tartom. A pedagógus legyen mestere 
a hivatásának. Mindig beismerem, ha 
tévedek vagy nem tudok valamit. Nem 
vagyok mindenható. A diákok ezt az 
őszinteséget értékelik, s nem leszek 
ettől kevesebb a szemükben. Köny-
nyebben elfogadják a tanácsaimat és 
hitelessé válok számukra.

 Hogyan változott a tanári szerepkör 
az évtizedek során, mennyiben válto-
zott a tanár és a diákok viszonya?

 Ha nem változott volna a törvényi 
háttér a pedagógusok, diákok jogai-
ról és kötelezettségeiről, akkor nem 
kellene sokat változtatni a diákokhoz 
való közeledés módján.  Hiszen a diák 
mindenkor diák marad, a tanár pedig 
tanár. A legnagyobb problémát azok-
ban a korlátozásokban látom, melyet 
éppen a törvény szabályoz. Mindig is 
voltak nehezebben kezelhető fi atalok. 
Mégsem a jog került előtérbe a köteles-
ségtudat előtt. A mai középiskolások 
sokkal öntudatosabbak és követelő-
zőbbek. Az úgynevezett ,,inasképzés” 
a megszűnés határán van, mindenki 
érettségit akar szerezni. A gyermeklét-
szám csökkenésének következménye, 
hogy ma már a szakközépiskolákba 

gyengébb képességű, alacsonyabb tel-
jesítményre képes diákok is bekerül-
nek. Nagyobb kihívás őket feladattal 
ellátni és tanulásra ösztönözni.

 Szerinted sikerül motiválni a félig 
felnőtt fi atalembereket? Mennyire 
tudnak élni a lehetőségekkel, alkal-
mazni az iskolában szerzett ismere-
teket? 

 A munkánk eredményességéről 
évekkel később kapunk visszajelzést. 
A tanár a 45 perces óra után nem látja, 
elérte-e a célját. Az első ilyen alkalom 
az eredményességünk megállapítására 
egy-egy érettségi találkozó a volt di-
ákokkal, hiszen kiderül, hányan ma-
radtak a szakmában, hányan végeztek 
egyetemet vagy váltak munkanélküli-
vé. Azt bátran kijelenthetem e találko-
zások tapasztalatára hivatkozva, hogy 
elégedett vagyok. Nincs kényszerből 
munkanélküli az egykori diákjaim 
között. Olyanok akadtak ugyan, akik 
rövid munkavállalás után nyakukba 
vették a bocskorukat, és elindultak vi-
lágot látni. Ez viszont a saját döntésük 
volt, és nem a sikertelenség okozta. 
Diákjaink, ha szeretnének, el tudnak 
helyezkedni a szakmában. Nem pa-
naszkodnak a sorsukra, hanem élnek.

 Véleményed szerint melyek azok a 
jellemvonások, amelyekkel egy jó pe-
dagógusnak rendelkeznie kell?

 Ha egy pedagógus bemegy az órára, 
vegyék észre, hogy ott van. Ha kijön, 
ne csapják be utána az ajtót. Vagyis 
nem csupán szakmailag, de emberileg 
is legyen alkalmas a tanári szerepkör 
betöltésére. Fel kell tudnia ismerni, 
mikor szükséges szigorúnak vagy en-
gedékenynek lennie. Tudjon a diákok-
kal együtt nevetni, fogadja pozitívan 
humoros, de nem sértő megnyilvá-
nulásaikat. Képes legyen olyan visel-
kedésformát alkalmazni, melyet ez a 
generáció elfogad és tisztel. Egy peda-
gógus alkalmassága csupán a gyakor-
latban derül ki, amikor élethelyzetbe 
kerül, s azt vagy sikerül megoldania, 
vagy nem. Az első körben elkövetett 
hibákat ugyan ki lehet javítani, de 
nagyon nehéz helyrehozni, a tekin-
télyt kivívni. Rólam bizony elterjedt 
a diákság körében, hogy nem ajánla-
tos túllépni a határokat. Amit észlelni 
szoktam – főleg a fi atal, pályakezdő 
kollégák körében –, a szókincs hiá-
nya. Szükséges, hogy többféle módon, 
megfogalmazásban át tudjuk adni a 
fi ataloknak az információt. Példaként 
kell szolgálnunk ebben is, hiszen egyre 
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gépiesedik a világ, keveset olvasunk, 
gyakran csupán tőmondatokban kom-
munikálunk egymással.

 Nem csupán pedagógusi, de számos 
közéleti szerepet is betöltesz, politi-
kai feladatokat látsz el. Melyek ezek?

 Aktívan tevékenykedtem a Csema-
dok helyi alapszervezetének elnöksé-
gi tagjaként 1989-ig, ezután kezdem 
részt vállalni a politikában. A rend-
szerváltást követelve a helyi tantes-
tületből ketten mentünk ki az utcára 
Fodor Attilával (jelenleg a Comenius 
Pedagógiai Intézet igazgatója). S ettől 
kezdve már peregtek számomra a poli-
tikai szerepek, hiszen 1990 januárjától 
az ideiglenes városi képviselőtestület 
tagjaként közreműködtem az első de-
mokratikus helyhatósági választások 
előkészítésében. Csanda Endre akko-
ri polgármesterrel – ahogy mondani 
szokás – „zöld mezőn” kezdtük építe-
ni az önkormányzatiságot a városban. 
Egy választási időszakot kivéve folya-
matosan városi képviselőként igyekez-
tem segíteni szülővárosom fejlődését. 
Később megyei képviselőként tettem 
a dolgomat, az oktatásügyi bizottság 
tagjaként segíthettem a megyei fenn-
tartású középiskolák előrehaladását 
Dolník Erzsébet elnökségével. Akkor 
épült ki a megyei rendszer, s ez szá-
mos feladattal járt. Abban az időben 
sikerült az „újvári elektrót” a város 
különböző pontjain elhelyezkedő épü-
letekből átköltöztetni egy központi 
épületbe. Megszűnt ugyanis az egyik 
városi szlovák alapiskola, így annak 
épületébe költözhetett a szakközépis-
kolánk. Az oktatási bizottság tagjaként 
akkor végigjártam a megye valameny-
nyi iskoláját, hiszen segíteni kellett 
rendezni a tulajdonjogi viszonyokat a 
települések és Nyitra megye között.

 Mindig is határozott véleményed 
volt többek között a hazai oktatás-
ügyről is. Véleményed szerint hol tar-
tunk most, és vajon merre haladunk?

 Leginkább a szakközépiskolák 
problémáira szeretnék kitérni, hiszen 
ez érint elsősorban. Országos szin-
ten nincs távlati áttekintésünk arról, 
hány szakmunkásra: villanyszerelőre, 
gépészre, asztalosra stb. lesz szük-
ség. Jó szakemberekben bizony már 
most is hiány van. Előnybe helyezik 
a vendéglátóipari szakközépiskolák 
indítását a közgazdaságival szemben, 
pedig a pincérek, szakácsok a tanul-
mányaik befejeztével gyakran külföl-
dön vállalnak munkát, és elhagyják az 

országot. Nincs szakmai felügyelete a 
szakközépiskoláknak, és duális képzés-
ről beszél az állam. Azt viszont csupán 
ott lehet biztosítani, ahol van háttér-
ipar. Érsekújvárban az Osramon kívül 
ugyan milyen befogadó üzem van? 
Nincs együttműködése az iparnak az 
iskolaüggyel, csupán papíron, gyakor-
latban sajnos ez nem működik. El kell 
ismerni, hogy az előző rendszerben ez 
jól működött. A szaktanárok biztosí-
tása szinte lehetetlennek bizonyuló 
feladat az iskolavezetők számára, mert 
nincs utánpótlás. A végzős mérnökök 
a jobban fi zető munkahelyeket része-
sítik előnyben, s köztudott, hogy az 
iskolaügy nem az. Hiszen az egyetem 
elvégzése után csupán szellemi tőkével 
rendelkezik a fi atal, nincs mása, mint a 
tudása. Csakhogy ebből meg kell élnie, 
családot alapítania. A legfi atalabb vil-
lamosmérnök a tantestületünkben el-
múlt ötven éves, a szaktantárgyak zö-
mét is nyugdíjas szaktanárok tanítják. 
Pedig Szlovákiában magyarul csak az 
érsekújvári ipari képez az energetikai 
iparnak szakembert. Félő, hogy ha ez 
így folytatódik, hamarosan összeomlik 
a szakképzési rendszer.

 Ha mégis akad olyan fi atal, aki a ta-
nári mesterséget választja, mit üzen-
nél neki?

 Azt, hogy szeresse. Tisztában kell 
lennie azzal, hogy ez nem pénzkeresé-
si lehetőség, ez hivatás. Ha valaki nem 
szereti a gyerekeket és nincs benne 
igény a tudásmegosztásra, akkor ke-
ressen más állást. Az is fontos, hogy 
egy pedagógus merje vállalni magyar-
ságát. A tanításba becsempészhetőek 
a nemzeti szimbólumainkról, ünne-
peinkről való megemlékezések. A mai 
napig felteszem a kokárdát március 
15–én az iskolában, és a diákok köve-
tik a példát. A tanár egy lámpás s vi-
lágít, ahogy Gárdonyi mondja. Ha én 
nem világítok, mögöttem sötétség lesz. 

 Játsszunk játékot! Mondok egy 
szót, arra vagyok kíváncsi, mi jut róla 
először eszedbe:

  Iskola. – Jó itt lenni.
Hagyomány. – Fontos.
Otthon. – Fontosabb.
Diák. – Nélküle nincs iskola.
Szülő. – Háttér.
Pedagógus. – Kell.

 Ha ki kéne emelned egy eseményt 
az elmúlt évekből, mi lenne az?

 Talán te sem tudod, de a rendszer-
váltás után valószínűleg az érsekújvári 

ipariban táncoltak a szalagavatón elő-
ször palotást a diákok. A ruhákat is 
magunk készíttettük el, Bauer Anikó 
kolléganőmmel. Azóta ezt a hagyo-
mányt már sokan átvették. 

 Mesélj nekünk kicsit a magánem-
ber Forró Lászlóról! Mivel telnek a 
napjaid, ha éppen nem a tanítással és 
a közügyekkel foglalkozol?

 Képzeld, egy időben vállalkoztam is. 
A természet, a mezőgazdaság teljesen 
kikapcsol. Bizony a nyolcórás tanítás 
után az volt az ellazulás számomra, 
mikor fogtam a metszőollót, és ne-
kiálltam a nyesésnek, vagy felültem 
a traktorra és elláttam a gazdaságot. 
Teljesen mást csináltam, mint napköz-
ben, ez erőt adott. 400 gyümölcsfám 
van, 35 hektáron gazdálkodtam. Ma 
már a föld nagy részét bérbe adom. 
Vadászni akkor kezdtem, amikor a 
gyerekeim befejezték az egyetemet és 
saját lábukra álltak. Jártam az erdőt, 
etettem az állatokat. Fegyvertartási en-
gedélyt viszont csak tíz éve kaptam, de 
kivártam. Ma meg több trófeám van, 
mint a régen vadászóknak. Kevés idő 
maradt viszont a kirándulásokra, amit 
ma már sajnálok, de nem lehet kétszer 
élni az életet.

 Talán majd ha nyugdíjba vonulsz. 
Bár feltételezem, hogy ez még nem 
következik be....

 Hát igen. Néha már jó lenne otthon 
maradni, de akkor ki megy be holnap 
a magyar osztályokba tanítani? Regge-
lente viszont sokszor nehéz elindulni, 
bármennyire is szívvel végzi a feladatát 
az ember.

 Említetted az utazást. Milyen vidé-
keket látogatnál meg szívesen?

 Voltam Londonban, és megnéz-
tem a Lánchíd elődjét, s mondtam, 
hogy Budapesten szebbet építettek. 
Megnéztem a királyi palotát, nekem 
a budai vár jobban tetszik. Bármilyen 
furcsa, Erdélyben még nem jártam. 
Látni szeretném. Vonz, hogy ott még 
él a hagyomány, jelen van az egysze-
rű szépség, az érintetlenség. Az égiek 
majd eldöntik, megyek-e vagy sem. 
Türelmes ember vagyok, kivárok és 
akkor teljesül ez az álmom is.

 Azt kívánom, hogy sikerüljön, le-
gyen elég türelmed kivárni és lásd 
Móricz Tündérországát. Köszönöm a 
beszélgetést.
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A motiváció alapvetően a nevelő-ok-
tató folyamat olyan része, amely a 
tanuló és a környezete (pedagógus, 
osztálytársak) kölcsönhatásaiban ala-
kul ki. Átfogó kutatások és gyakorló 
szakemberek véleménye megegyezik 
abban, hogy a motiváció az iskolai 
teljesítmény alaptényezője (Kozéki–
Entwistle 1986). 

A motiváció az ember cselekvései-
nek háttere és mozgatórugója, amely 
felelős a viselkedés beindításáért, 
fenntartja és irányítja azt egészen ad-
dig, amíg a célirányos viselkedés a mo-
tiváció kielégülését nem eredményezi. 
Ahhoz, hogy a tanuló megfelelően el 
tudja végezni feladatait, egy bizonyos 
éberségi-aktivitási szintre van szüksé-
ge. Ha a szervezetben szükséglet ke-
letkezik, az aktivitási szint megemel-
kedik, amelyet a megfelelő motiváció 
beindításával csökkenteni lehet. Ilyen-
kor a telítődés, öröm és kielégültség 
állapotairól beszélhetünk (Szitó in N. 
Kollár–Szabó 2004: 170–172).

 A pedagógus fontos feladata, hogy 
az oktatási feladatokon túl felmér-
je és megismerje az individuális kü-
lönbségeket egy adott osztályban, és 
személyre szabottan hozzásegítse a 
tanulókat a jó teljesítményhez. Ehhez 
elengedhetetlen a motiváció, illetve 
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hogy a pedagógus elérje azt, hogy a 
tanítványai akarjanak tanulni. 

 A tanítási folyamatban fontos sze-
repet kap a kíváncsiságmotiváció. 
Fontos, hogy a pedagógus felkeltse ta-
nítványai érdeklődését. Megteheti ezt 
valamilyen „rejtéllyel”, érdekes kérdés-
sel, amit a tanulóknak kell megfejte-
ni, megválaszolni. Ezzel nyitottabbak 
lesznek az új ingerek iránt, megnő a 
tudásvágyuk, az érdeklődésük (Petty 
1996: 40–50). 

 Bagdy Emőke szerint a kisiskolás-
korban a legnagyobb motiváció az 
élménybevonás. Véleménye szerint 
manapság már nem elégséges a hagyo-
mányos frontális osztálymunka. Olyan 
interaktív állapotot kell létrehozni, 
amelybe a tanuló is bekapcsolódhat, 
mivel ebben a korban a gyermek ak-
kor boldog, ha produkálhatja magát, 
ha megélheti az ügyességét, ha megdi-
csérik, ha piros pontot kap. Ebben az 
életkorban alakul ki a gyermekben az 
önbizalom, a kompetenciamotívum, 
hogy képes valamire, hogy sikereket 
tud elérni. Ez a tapasztalat egy életre 
bevésődhet az egyénben (Sallai 2015).

 Ahhoz, hogy a pedagógus tanulásra 
motiválja a tanulókat, érdemes szem 
előtt tartani azt, hogy a tanulók: 
•  szeretnek jól teljesíteni, mert ez nö-

veli az önbecsülésüket, önértékelé-

süket. A pedagógus egy bizonyos 
célt tűz ki a tanulók elé, feladattal 
látja el őket, amelyet az eredményes 
megoldás után dicséret követ. Ezzel 
megtapasztalják a sikerélményt, és 
nyitottak lesznek az új feladatokra. 
A siker olyan érzéssel tölti el őket, 
hogy képesek elérni valamit, ezért ez 
jelentős motivációs tényező lehet a 
kevésbé igyekvő tanulóknál is;

•  rájönnek, hogy ha jól tanulnak, pozi-
tív értékelést kapnak a pedagógustól, 
ez motiválni fogja őket, ezért igye-
kezni fognak lépést tartani az osz-
tállyal. Ez szintén a sikerélményt és 
az önbizalmukat növeli;

•  tisztában vannak azzal, hogy ha nem 
tanulnak, az kellemetlen következ-
ményekkel járhat;

•  a tanítás-tanulás folyamata felkelthe-
ti a  természetes érdeklődésüket; ér-
dekesnek tarthatják, és rácsodálkoz-
hatnak az újonnan tanultakra;

•  felfedezik a tanítási óra szórakoztató 
oldalát. Annak ellenére, hogy min-
den gyermek más-más tantárgy iránt 
érdeklődik, a pedagógus belecsem-
pészhet az órájába olyan elemeket, 
amelyek felkeltik minden tanuló fi -
gyelmét;

•  szeretnek olyan tudást elsajátítani, 
amelyet a gyakorlatban is felhasznál-
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A hatvanas évek vége óta egyre na-
gyobb fi gyelmet kap az enyhén fo-
gyatékos gyermekek nevelése és ok-
tatása. Az orvosi modell jegyében 
mind nagyobb teret nyernek a sérü-
lést megfelelő beavatkozás segítségé-
vel enyhíthetőnek gondoló elképzelé-
sek. Az integráció keretén belül a jól 
felkészített fogyatékos gyermekek a 
korai habilitácós/rehabilitációs mód-
szerek alkalmazása mellett, a család 
odaadó támogatásának segítségével a 
többségi iskolákban tanulnak, míg a 
súlyosabb mértékben sérült gyerme-
kek részére a speciális iskolák nyúj-
tanak megfelelő ellátást (Dokecki–
Zaner, 1986, Sekulić-Majurec, 1997).

Sekulić-Majurec (1988) kutatásai-
nak eredményei kimutatják, hogy az 
integráció nem jelent minden gyer-
mek számára megfelelő megoldást, és 
ezért nem kell mindenáron, minden 
tanulót integrálni. Ehelyett inkább fel 
kell mérni az iskolába induló gyer-
mek kognitív, szociális és emocionális 
kompetenciáit, és a kapott eredmé-
nyeknek megfelelően kell oktatói-ne-
velői intézményt választani számára. 

Az integráció elkötelezett hívei 
szembesültek annak tényével, hogy az 
általuk felmagasztalt módszer nem tel-
jesített az elvárásaiknak megfelelően. 
A többségi iskolák tanulói nem tudtak 
megfelelő kapcsolatot kiépíteni fogya-
tékkal élő társaikkal, és ugyanakkor a 
sajátos nevelési igényű gyermekek sem 
tudtak az elvárt mértékben adaptá-
lódni, vagyis nem kerültek közelebbi 
barátságba nem fogyatékkal élő társa-
ikkal. Ennek valóságtartalmát több ku-
tatás is igazolja. Horvátországban több 
kutató is foglalkozott ezzel a témával 
(Zovko, 1976; Zovko, 1980; Brdar, 
1980; Sekulić-Majurec, 1983; Stančić, 
1988; Stančić, 1990; Nazor I Buj, 1991; 
Nazor I Nikolić, 1992). Ezért tudósok 
és kutatók csoportja újabb, valamint 
célravezetőbb módszer után kezdett 
kutatni, mely által a gyermekek megfe-
lelő szociális tapasztalatokat szerezhet-
nek a fogyatékosságról, a fogyatékkal 
élők igényeiről és szükségleteiről, és 
ami igazán fontos: fel tudnak készülni 
a fogyatékos emberek társadalmi befo-
gadására.

RAJSLI-TOKOS ELVIRA

AZ INKLÚZIÓ 
SZERBIÁBAN

hatnak, nem csak az iskolában (Petty 
1996: 40–41).

A motivátorok lehetnek belső ténye-
zők, de érkezhetnek a környezetből is, 
tehát a tanulók különböző motivációk 
alapján cselekedhetnek. Extrinzik mo-
tivációnak nevezzük, ha a tanuló vala-
milyen külső tényező hatására, jutalo-
mért cserébe végzi el a feladatát. Ez egy 
olyan késztetés, amely célja valamilyen 
kézzelfogható nyereség elérése vagy 
kár elkerülése. Az intrinzik motiváció 
pedig olyan önjutalmazó tevékenység, 
amely jellemzője, hogy maga a cselek-
vés, a folyamat és a benne rejlő öröm 
a cél (Szabó 2004 in N. Kollár–Szabó 
2004: 179).

 A hagyományos megközelítés sze-
rint a motiváció e két típusa nem 
összeadódó, mivel egyszerre csak az 
egyik állhat a cselekedetek hátteré-
ben. A tevékenységből származó öröm 
eltörpül, ha azért külső jutalom jár. 
Pintrik és Schunk (1996) ezzel ellen-
tétben viszont ötvözi az extrinzik és 
az intrinzik motivációt. Azon véle-
ményen vannak, hogy a cselekedetek 
motivációs háttere összetett, amelyet 
e két motivációtípus összjátéka alakít 
(N. Kollár–Szabó 2004: 179).

 A tanulók iskolai sikerességének 
szempontjából az egyik legmeghatá-
rozóbb emberi motiváció a teljesít-
ményszükséglet, tehát a sikerre való 
törekvés, az egyre nagyobb teljesít-
mény elérése, amely munkára ösztön-
ző erőként hat az egyénre. A siker el-
érését motiválhatja a külső környezet, 
de maga a tanuló által felállított mérce 
is, amit teljesítménymotivációnak ne-
vezünk. A különböző feladatvégzések 
előtt a tanuló meghatároz magának 
egy igényszintet, amelyet elvár önma-
gától. Az igényszint kialakulásában 
fontos szerepet játszanak a szociális 
hatások és a társas összehasonlítások 
is. A tanuló összehasonlítja eredmé-
nyeit a többiekével, és annak alapján 
alakítja ki saját teljesítményére vonat-
kozó elvárásait. 

 Egy cél vagy egy igényszint kitűzése 
mindig magába foglalja a kudarc elke-
rülésének és a siker elérésének motí-
vumát. A kudarckerülő tanulókat nem 
jellemzi a céltudatosság. Általában 
kerülik a kockázatos helyzeteket, a ki-
hívásokat, egyértelmű és egyszerű fel-
adatokat választanak, problémameg-
oldásuk nem kreatív. Ezzel ellentétben 
a sikerorientált tanulók a már elért 
eredményeik alapján felmérik képes-
ségeiket, és új célokat tűznek ki maguk 

elé. Reális igényszinttel rendelkeznek, 
hajlandóak a versengésre, kitartóak, 
olyan kihívásokat állítanak maguk 
elé, amelyek fejtörést okoznak. Bár ők 
is tartanak a kudarctól, de ez nem fé-
lemlíti meg őket, inkább ösztönzi őket 
céljaik hatékony megvalósításában 
(Bárányné–Horváth-Militityi–Rácz-
né–Török 2013, Mohás 1986).

 Az osztályban különböző beállí-
tottságú tanulók vannak, különböző 
érdeklődéssel, ezért nem minden taní-
tási órán lesz egyforma az érdeklődési 
szintjük, a fi gyelmük, az aktivitásuk 
és a motivációjuk. A hatékony peda-
gógus feladata, hogy felismerje és ér-
telmezze a tanulók aktuális állapotát, 
hogy a megfelelő módszerekkel képes 
legyen kedvező irányba ösztönözni és 
motiválni őket.

 Ahhoz, hogy a pedagógus helyes 
irányba terelje a tanulók önbizalmát és 
önértékelését, oda kell fi gyelnie érté-
kelésének tartalmára. A tanulók kog-
nitív képességeikhez mérten, árnyal-
tan kell értékelnie, és több képességre, 
tulajdonságra vonatkozó visszajelen-
téseket kell alkalmaznia. Figyelnie kell 
arra is, hogy a lehetőségekhez képest 
elfogulatlan legyen, és az értékelése 
tartalmazza azokat a módszereket és 
lehetőségeket, amelyekkel a tanuló 
változtathat az eredményein (Kőrössy 
2004 in Vörös–N. Kollár 2004: 73).
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Vujačić és Đević (2013) szerint az 
inkluzió mint pedagógiai irányzat a 
múlt század közepén jelent meg külön-
böző mozgalmakon keresztül, és ennek 
hatására jelentek meg az első hivatalos 
dokumentumok, amelyek elindították 
az új szemléletet és módszert. A peda-
gógiai szakirodalomban nincs egységes 
meghatározása és leírása az inklúziónak 
(Kovačević, 2015). Míg Pašalić–Krešo 
(2003) szerint az inklúzió egy „peda-
gógiai-humanista reformszemlélet”, 
Milutinović és munkatársai (2011) 
úgy vélik, hogy az inkluzió egy fi lozó-
fi ai irányzat, amelynek keretén belül a 
változások hatnak a köznevelési intéz-
ményrendszerre is, és a különböző tan-
tervek, valamint programok által min-
denki egyenlő esélyt kap az oktatásban. 
Mitler (2000) szerint az inkluzív oktatás 
egy teljesen másmilyen személetet biz-
tosít, mint a hagyományos iskola. Szer-
biában egy bizonyos tudós csoport úgy 
véli, hogy az inklúzió egy olyan oktatá-
si-politikai irányzat, melyben az iskola 
a szülők közreműködése által valósítja 
meg a szociális inklúziót, a fenntartó 
(az érintett város helyi közösségének) 
támogatásával együtt.

Sretenov (2008a) elgondolása sze-
rint az inkluzív oktatás hatására lesz 
maga a társadalom is inkluzív. Mivel 
a gyermek az iskolában pozitív tapasz-

talatot szerez fogyatékkal élő társairól, 
valamint megismeri annak átlagostól 
eltérő szükségleteit, így fejlődése során 
a kellő információk birtokába jutva 
elsajátítja a megfelelő bánásmódhoz 
nélkülözhetetlen ismereteket. Ezáltal 
válik majd olyan felnőtté, aki kész lesz 
a fogyatékos emberek társadalmi befo-
gadására.

Kovačević (2015) kutatásai alapján 
az inkluzió hazánkban elfogadott, de 
ahhoz, hogy az elvárásokkal összhang-
ban végrehajtható legyen, az állam-
nak biztosítania kell a sajátos nevelési 
igényű gyermekek és szüleik számára 
a hozzáférhető ellátást, helyi szinten 
megszervezve. Emellett gondoskodnia 
kell a pedagógusok, valamint az okta-
tás folyamatában részt vevő egyének 
hatékony továbbképzéséről, hogy min-
dennapi munkájuk során a speciális 
nevelési szükségletek maximális fi gye-
lembevételével eredményesen tudják 
biztosítani a fogyatékkal élő gyerme-
kek fejlődésének szükséges feltételeit. A 
fent említett szerző véleménye szerint 
az inklúzió célja az, hogy segítse és le-
hetővé tegye a fogyatékos gyermek tár-
sadalomba való beilleszkedését. Ezért 
az inkluzió Szerbiában multidiszcipli-
náris és mutidimenzionális fogalom, 
hiszen az inkluzív oktatás segítégével 
valósul meg a szociális inklúzió.

EGY KUTATÁS TANULSÁGAI
Tanulmányomban egy vajdasági ku-
tatás tanulságait szeretném röviden 
ismertetni. Itt azokat az oktatói-ne-
velői munka során adódó nehézsé-
geket vizsgáltuk, melyek az inklúzió 
hatására kihívást jelentenek a több-
ségi iskolákban tanító pedagógusok 
számára. Emellett felmértük azok-
nak a módszertani megoldásoknak 
az alkalmazási gyakoriságát, melyek 
segítséget jelenthetnek a fogyatékkal 
élő gyermekek oktatása során. Ki-
emelt fi gyelmet fordítottunk a több-
ségi iskolákba integrált nagyothal-
ló és siket tanulók megsegítésének 
problematikájára.

A kutatás céljából összeállított kér-
dőívet összesen 116 pedagógus töltötte 
ki (77 osztálytanító, 33 tanár és 6 szak-
munkatárs) Óbecse város területéről, 
valamint 104 általános iskola szakszol-
gálatának munkatársával folytattunk 
interjút Vajdaság-szerte. A kapott ada-
tokat összegezve kiderült, hogy 31 hal-
lássérült gyermek lett integrálva. Ebből 
15 tanuló az alsó tagozaton, 16 pedig 
a felső tagozaton tanul. Az adatokat 
deszkriptív statisztiaki módszer segít-
ségével dolgoztuk fel.

Az oktatói-nevelői munka folyamán 
a pedagógusok a következő nehézsé-
gekkel szembesültek:

1. táblázat – Az oktatói-nevelői munka során adódó nehézségek a többségi iskolákban 

A nehézségek fajtái
Frekvencia

nem % igen %
Motiválatlanság 99 85,3 17 14,7
Figyelemzavar 47 40,5 69 59,5
Az előlátott tananyag elsajátításának nehézségei 73 62,9 43 37,1
Beszédértési zavarok 97 83,6 19 16,4
Az olvasott szöveg értelmezésének nehézségei 75 64,7 41 35,3
A feladat elvégzésére előlátott időkeret túllépése 77 66,4 39 33,6
Szóbeli kifejezőkészség nehézségei 66 56,9 50 43,1
A csapatmunkában való részvétel kapcsán felmerülő bonyodalmak 88 75,9 28 24,1
Az önálló munkavégzés során jelentkező problémák 69 59,5 47 40,5
Nehézségek az ok-okozati összefüggések értelmezése kapcsán, ill. 
a következtetések levonása során jelentkező problémák

67 57,8 49 42,2
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2. táblázat –  Az oktatói-nevelői munka során adódó nehézségek megoldására a következő
segítségeket alkalmazza

Az alkalmazott segítségek fajtái
nem igen

f % f %
Egyénre szabott feladatok kidolgozása 62 53,4 54 46,6
A feladat elvégzésére előlátott időkeret rugalmasságának biztosítása 69 59,5 47 40,5
Bátorítás 23 19,8 93 80,2
Többszöri magyarázat 67 57,8 49 42,2
Segédeszközök használata 98 84,5 18 15,5
Rövidített /egyszerűsített tananyag 85 73,3 31 26,7
Individualizáció 80 69,0 36 31,0
Egyénre szabott osztályozási mód 89 76,7 27 23,3

3. táblázat – A nevelői munka során adódó nehézségek

Nehézség
Kapcsolat-
teremtési 

nehézségek

Osztálytár-
sak általi 

gúnyolódás 
jelenléte

Maga-
tartási  

nehézségek 
előfordulása

A pedagó-
gus teljes 

fi gyelmének 
birtoklási 

vágya

Társaival, ill. 
tanáraival 
szembeni 

tiszteletlen-
ség jelenléte

Türelmet-
lenül a 

pedagógus 
szavába vág

Nem 
adódott 

semmilyen 
nehézség 

f % f % f % f % f % f % f %
nem 67 57.8 98 84.5 86 74.1 97 83.6 101 87.1 100 86.2 86 74.1
igen 49 42.2 18 15.5 30 25.9 19 16.4 15 12.9 16 13.8 30 25.9

Összesen 116 100 116 100 116 100 116 100 116 100 116 100 116 100

4. táblázat – Pedagógus-attitűd a sajátos nevelési igényű tanulóval szemben 

Pedagógusattitűd Elfogadásra ser-
kenti tanulóit

Kooperációs vi-
selkedést vár el

Közreműködik a 
szülőkkel

A csoportos 
foglalkozások-

ba bekapcsolja a 
sajátos nevelési 
igényű tanulót

Szakcsoportokon 
és egyéb közös 

foglalkozásokon 
való részvételt 
tesz lehetővé

f % f % f % f % f %
nem 49 42,2 63 54,3 43 37,1 67 57,8 85 73,3
igen 67 57,8 53 45,7 73 62,9 49 42,2 31 26,7

Összesen 116 100 116 100 116 100 116 100 116 100

5. táblázat – együttműködés defektológussal vagy a helybéli speciális iskolával

Együttműködés megvalósításának jelenléte f %

nem 71 82,6
igen 15 17,4
Összesen 86 100.00
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ÖSSZEGZÉS
Az ezredforduló utáni 10 esztendőben 
végzett kutatások egyértelműen kimu-
tatják, hogy Szerbiában a pedagógu-
sok tájékoztatása nem volt megfelelő 
mértékű a tanügyben folyamatban 
lévő változásokkal kapcsolatban. A fo-
gyatékkal élő gyermekekkel foglalkozó 
tanítók és tanárok nem lettek megfe-
lelő módon felkészítve a bevezetésre 
kerülő újításokra. Nem csupán késve 
érkeztek a szükséges információk, de 
az is előfordult, hogy egymással ellen-
tétes utasításokhoz jutottak a közokta-
tási intézmények vezetői és dolgozói, 
így az egyébként is nehezen átlátható 
rendszer által támasztott követelmé-
nyek még kezelhetetlenebbé váltak. 

Amennyiben a felkészítés időben, 
valamint kellő fokozatossággal történt 
volna, illetve a pedagógusok a megfele-
lő módon és a kívánt mértékben lettek 
volna tájékoztatva az inkluzív oktatás 
feltételrendszeréről és jelentőségéről, 
akkor valószínűen a tanárok motivál-
tabban fogadták volna az oktatásban 
bekövetkezett változásokat (Pavlović, 
2011). Mivel erre nem került sor, így 
a többségi iskolák és a speciális iskolák 
pedagógusai is egyaránt nem csupán 
fenntartással fogadták, de leginkább 
ellenezték is a változásokat.

Ma már kijelenthetjük, hogy a hely-
zet sokat javult. A pedagógusok fel-
készültsége minőségileg megfelel az 
inkluzív oktatás által támasztott köve-
telményeknek. Horinzontális képzések 
kerülnek megszervezésre – intézmé-
nyeken belül, valamint konferenciá-
kat is tartanak (Kudek Mirošević és 
Jurčević Lozančić, 2014). Ezenkívül 
folyamatosan szerveznek olyan to-
vábbképzéseket is, amelyeken a peda-
gógusok a szükséges kompetenciák 
birtokába juthatnak, illetve a minden-
napi gyakorlatban alkalmazható neve-
lési-oktatási módszereket ismerhetnek 
meg, melyek nagyban hozzájárul-
hatnak valamennyi gyermek sikeres 
fejlesztéséhez. Az élethosszig tartó ta-
nulás fontosságáról napjainkban egyre 
többet lehet hallani, a képzéseken való 
folyamatos részvétel igénye a pedagó-
gusokban is jelen van.  

A többségi iskolák és a speciális is-
kolák közötti közreműködés is javuló 
tendenciát mutat. Köszönhető ez an-
nak is, hogy a gyógypedagógiai fejlesz-
tések továbbra is a gyógypedagógusok 
feladatát képezik, mely által a fogya-
tékkal élő tanulók a megsegítést vagy a 
saját iskolájuk falai között kapják meg, 
vagy a helybéli speciális iskolában, attól 

függően, hogy hol bizonyulnak megfe-
lelőbbnek a körülmények a szükséges 
ellátások biztosítására (speciális segéd-
eszközök, pszichomotoros–szenzoros 
terem). Erről az oktatási minisztérium 
külön törvényjavaslatot adott ki 2010-
ben, melyet 2013-ban módosítottak.
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TÓTH ERIKA

MIRE ELÉG EGY 
ÉV?
AZ INKLUZÍV NEVELÉS 
GYAKORLATI MEG-
VALÓSULÁSA (2. RÉSZ)

„Javíthatatlanul optimista vagyok, 
bár az élet pesszimizmusra szeretne 
tanítani, de nem hagyom magam.” 
(Vekerdy Tamás)

A Katedra áprilisi és májusi számá-
ban, az inkluzív oktatásról szóló so-
rozat első két részében az iskolai in-
tegrációt az elméleti oldaláról, majd 
egy pozitív külföldi példán keresztül 
közelítettem meg. Az alábbiakban a 
saját tapasztalataimat foglalom ösz-
sze, amelyekre az idei iskolaévben 
tettem szert. Szeptembertől tanítok 
Tallóson, egy inkluzív iskolában, 
ami a gyakorlatban annyit jelent, 
hogy szociálisan hátrányos hely-
zetű tanulók is látogatják, vagyis 
marginalizált roma közösségben élő 
gyerekek tanulnak együtt nem ro-
mákkal. A felzárkóztatás, az esély-
egyenlőség biztosítása már több éve 
foglalkoztat, fi gyeltem a külföldi és 
belföldi projekteket, és nagyon kí-
váncsi voltam, vajon ez a gyakor-
latban hogyan is működik. Óriási 
lehetőségnek tekintettem, hogy 
első osztályosokat kaptam, mivel itt 
igazán látványos eredményeket le-
het produkálni egy év alatt is, vagy 
– rosszabbik esetben – csődöt je-
lenteni, ugyanis vagy megtanulnak 
olvasni-írni a gyerekek év végére, 
vagy nem. Az én olvasatomban ez 
valójában az én bizonyítványom, te-
hát az elért eredményekért vagy ku-
darcokért csakis én leszek a felelős 
(esetleg közösen a napközis tanító 
nénivel). 

A mi iskolánkban a tanulók sem-
miféle házi feladatot nem kapnak, 
a romák az iskolatáskát még hét-
végén sem hordják haza, a szülői 
támogatás minimális, szinte sem-
mi. Az igazgatóság már a felvételi 
beszélgetésen őszintén rávilágított 
a speciális problémákra, nehézsé-
gekre, majd az én elképzeléseimet 
is meghallgatták, és teljes támogatá-
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gyerkőc ír-olvas számol, még a nagy 
írott betűkből van néhány, de azzal is 
érkezünk még, bőven. 

A magaviselettel nincs gond, egész 
nap szünet nélkül velük vagyok, s ha 
néha pár percre kimegyek az irodá-
ba, akkor is jól viselkednek. Minden 
nagyszünetet az udvaron töltünk, van, 
hogy egy-egy órát is. Legutóbb szlovák 
órán fagyira mentünk, és nekik kellett 
szlovákul kérni a fagylaltot, majd meg-
köszönni. Rendszeresen tartunk tema-
tikus napokat, heteket, ilyenkor sokkal 
több dolgot sajátítanak el a gyerekek 
úgy, hogy észre sem veszik. 

Az év elején tettem magamnak egy 
fogadalmat: ha ezeket a gyerekeket 
nem tudom megtanítani olvasni-írni 
az év végére, nem fogom folytatni itt a 
munkát, mivel akkor ebben a helyzet-
ben megbuktam. De nemcsak ’vala-
hogy, akárhogy, éppenhogy, fogjuk rá, 
hogy tudnak’ módon. A mérce pedig 
számomra ma is ugyanaz: a legjobb 
iskola szintjét hozni. A DIFER kont-
rollmérést, amely a tapasztalataimat, 
megfi gyeléseimet  alátámasztja, jelen 
pillanatban a lapzárta időpontja miatt 
nem tudom közzé tenni, de szeptem-
berben szívesen publikálom, ugyanis 
nagy a valószínűsége, hogy a fejlődés 
pontosan azoknál a gyerekeknél a kiug-
ró, akik a legmélyebbről jöttek. Szinte 
biztos.

Persze, mint minden éremnek, en-
nek is van árnyoldala, amelyről szin-
tén lehetne beszélni, sőt kellene is. A 
mélyszegénységben tengődő gyerme-
kek jogairól, jövőképükről. A jogaikról, 
melyek nem feltétlenül és kizárólag az 
iskolarendszerben csorbulnak. A szü-
lők kötelességeiről, az alapvető normák 
betartásáról. Év elején, mikor megkér-
deztem, ki mi szeretne lenni, ha felnő, 
páran azt válaszolták: semmi. Ma már 
konkrét elképzelésük van nekik is. Va-
jon meddig? Remélem, erről is lesz le-
hetőség beszélni, írni, mert a probléma 
gyökere pont itt található.

Mire elég egy év? Nagyon sok min-
denre, ha kapunk teret, akarunk és me-
rünk!

sukról biztosítottak. Mivel egy kétéves 
kutatási folyamat után voltam, amely a 
részképességek fejlesztésére, az óvoda-
iskola átmenet megkönnyítésére és a 
szövegértés fejlesztésének lehetőségeire 
irányult, mindezt az elsősöknél is sze-
rettem volna kamatoztatni, a Kulcsár 
Mihályné-féle mozgásterápia beveze-
tése mellett. Nagy lelkesedéssel kezd-
tem meg az iskolaévet a tizenhárom 
kis elsőssel. A fi nn módszer fő mot-
tóját, miszerint minden iskola ugyan-
olyan jó iskola, teljesen a magaménak 
érzem, tehát ebből következik, hogy a 
szegregációban felnövő gyerekeknek 
ugyanazt a színvonalat kell nyújtani, 
mint bármelyik nagyvárosi iskolában. 
A módszertani szabadság adott volt, 
amit igyekeztem maximálisan kihasz-
nálni. Bármilyen órát tarthattam a 
szabadban (csodálatos iskolaudvarunk 
van, mókusokkal, madarakkal), így az 
írást, az előkészítő szakaszban az olva-
sást, a szlovákot, a környezetet, a rajzot, 
de akár a matematikát is. A tornatermet 
pedig testnevelésen és a mozgásterápi-
án kívül más órákon is igénybe vettük. 

A gyerekek képességszintjén októ-
berben DIFER-teszttel mértem fel. Az 
eredmény szerint a 13-ból 9 éretlennek 
bizonyult az értelmi képességek terüle-
tén, egy pedig szociálisan és érzelmileg 
nem volt megérve az iskolai munkára 
(az ő értelmi fejlettségének szintje vi-
szont a legmagasabb volt az osztály-
ban). Három gyermek volt minden 
szinten iskolaérett. A kilencből három 
viszonylag megközelítette az iskola-
érettségi szintet, velük nagyon könnyű 
volt dolgozni. Volt viszont olyan, akinél 
egyes alapkészségek a 3,5–4 éves gyer-
mek szintjét érték csak el. 

A szeptemberi hónap nagyon szép, 
napsütéses volt, így a betűelemek javát 
az udvaron színes krétával, nagy mé-
retben a földre rajzolva, szinte játsz-
va sajátították el. Eleinte mindennap 
kézműveskedtünk, akár tanórák után, 
amelyben a napközis tanító nénink is 
kiváló partnernek bizonyult. Festet-
tünk, téptünk, vágtunk, ragasztottunk, 
nyírtunk, gyurmáztunk, hogy az írás-
tanulás könnyebb legyen. A szóbeli 

szövegértéssel is gondok voltak, tehát 
a mesemondás, vershallgatás, mondó-
kázás, bábozás, éneklés, dramatizálás 
természetes velejárói voltak a napjaink-
nak. Az, hogy egy vers mennyire el tud-
ja lazítani a gyerekeket, engem is meg-
döbbentett. Ha elfáradtak, és ez eleinte 
gyakran előfordult, népi játékot játszot-
tunk vagy énekeltünk, tornáztunk az 
osztályban, táncoltunk egyet, esetleg 
rajzoltunk. Egyszer viszont, pontosan 
ilyen helyzetben, elkezdtem az Arany 
Lacinak című verset mondani, úgy, 
hogy el is játszottam nekik. Lacikánk 
van is, tehát őt bevonva teljesen elva-
rázsolta a csoportot a vers (személyes 
kedvencem is, gyerekeimnek szoktam 
otthon mesélni). Naponta kérték, ma 
már a vers történetét is tudják: ki írta, 
kinek szólt eredetileg a mű. Egy kapu 
kinyílt, amelyen tovább tudtunk lépni. 
Sok-sok verset adtam elő, sokat meg-
tanultak, a Zengő ábécét is mindenki 
fújja. Olyan könnyen tanulják a verse-
ket, hogy legutóbb az Iciri-picirit egy 
tanítási óra alatt megtanulták, persze 
mozgással és rajzzal kísérve. Délután 
a napköziben átismételték, és másnap 
mindenki egyesre felelt. 

Beszámolómból eddig úgy tűnik, 
mintha csupa játék, móka és kaca-
gás lett volna az egész tanév. A játék-
ra mindig maradt idő, de volt, hogy 
csak toporogtunk a tananyaggal, főleg 
a betűtanítás szakaszában. Volt, hogy 
minél többet gyakoroltuk az olvasást, 
némelyeknek annál pocsékabbul ment. 
Olyannak tűnt a munkánk, mintha egy 
lyukas zsákba pakolnánk egyre többet, 
de az csak nem telik, folyton eltűnik 
minden. Aztán lassan kezdtek látszani 
az eredmények. A szövegértést folya-
matosan ellenőriztem, az első pár betű 
tanulása után a szóértést, a hallott szö-
veget állandóan, majd a mondatértést, 
végül a rövid írott szöveg befogadását 
ellenőriztem. A tanulók imádták a raj-
zolós feladatokat, szívesen másoltak le 
egy-egy rövid szöveget, majd lerajzol-
ták azt. Április közepére az összes be-
tűt átvettük, ugyanazokat a felmérőket, 
tollbamondásokat írták, amelyeket bár-
melyik más iskolában. Mára az összes 
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Június hónapunk nevét Juno isten-
asszonyról kapta, aki Jupiter nővére 
és felesége (a római istenek ebben a 
tekintetben nem nagyon voltak válo-
gatósak), valamint a házasságnak és 
a születéseknek a védőistennője volt, 
azonkívül pedig a csillagos égboltnak 
is királynője. A hónap régi magyar 
neve Rák hava, illetve Szent Iván hava. 
Utóbbi nevét a szokáshoz híven a Rák 
hó (június 22/23. – július 22/23.) első 
dekádjának legjelentősebb szentjéről, 
Keresztelő Szent Jánosról nyerte.
A Cambridge-i Egyetem kutatói sze-
rint a júniusban születettek, függetle-
nül attól, hogy Ikrek vagy Rák az illető, 
rendkívül gazdag személyiségek. Sta-
tisztikailag elmondható, hogy a június-
ban született emberek kerülnek legna-
gyobb valószínűséggel a Nobel-díjasok 
körébe.

WINIFRED CULLIS 
(1875. június 2. – 1956. november 13.) 
Ő volt az első nő, aki brit orvosegyete-
men tanszékvezetői kinevezést kapott, 
egész életében a nők tanuláshoz való 
jogáért munkálkodott. Cambridge-ben 
volt a Newnham College hallgatója, 
végzése után 1901-től a London School 
of Medicine for Women Élettani Tan-
székének demonstrátoraként kezdett  
dolgozni. Később a kutatómunkába is 
bekapcsolódott, több publikációja je-
lent meg, 1919-ben kapta meg profesz-
szori kinevezését. Világszerte előadá-
sokat tartott a nők továbbtanulásának 
fontosságáról.

BÉKÉSY GYÖRGY [Georg von Békésy] 
(1899. június 3. – 1972. június 13.)
A Nobel-díjas akusztikus, biofi zikus, 
egyetemi tanár a berni egyetemen 
tanult fi zikát és kémiát, majd Buda-
pesten doktorált fi zikából. 1933-ban 

a budapesti tudományegyetemen ma-
gántanári képesítést nyert, 1939-ben 
a Kísérleti Természettani Tanszék ve-
zetését, majd 1941-ben egyetemi ta-
nárként a Gyakorlati Fizikai Intézet 
vezetését vette át. Az MTA 1939-ben 
választotta levelező tagjává. 1946-ban 
szabadságolták, hogy a stockholmi Ki-
rályi Karolina Intézetben végezhessen 
kutatómunkát. 1947 őszén a Harvard 
Egyetem pszichoakusztikai laborató-
riumának meghívására áttelepült az 
USA-ba, és itt dolgozott 1966-ig mint 
vezető kutató. Az 1961-es orvosi No-
bel-díjat főként azokért a kutatásaiért 
kapta, amelyeket még Magyarországon 
folytatott. Ezt követően Honoluluba 
költözött, ahol az egyetem alapítványi 
tanszékének, az Érzékszervi Kutató-
laboratóriumnak lett a professzora. 
1969-ben Washingtonban a magyar 
követségen átadták neki a SOTE dísz-
doktori oklevelét.  

JANE HAINING  
(1897. június 6. – 1944. augusztus 16.)
Skót missziósként érkezett Magyaror-
szágra, a budapesti skót misszió lány-
iskolájának a vezetője volt, ahol 6–16 
év közötti, árva, félárva, keresztény és 
zsidó gyerekeket neveltek. A háború 
kitörésekor éppen szabadságát töl-
tötte Skóciában, ám a veszélyek elle-
nére visszatért Budapestre. 1940-ben 
a misszionáriusokat visszarendelték 
Skóciába, de ő maradt. „Ha ezeknek 
a gyerekeknek szükségük volt rám a 
derűs napokon, akkor még inkább 
szükségük van rám a sötétség napja-
iban.” – mondta. 1944-ben a Gestapo 
több tanítványával együtt elhurcolta: 
zsidókkal való érintkezés, zsidóbúj-

tatás, angol hadifoglyok látogatása, a 
BBC hallgatása voltak a vádak ellene. 
Auschwitzba deportálták, ahol valószí-
nűleg gázkamrában gyilkolták meg. A 
pesti rakpart Lánchíd és Erzsébet híd 
közötti része róla van elnevezve. 

BÁNKI DONÁT 
(1859. június 6. – 1922. augusztus 1.)
A sokoldalú gépészmérnök feltaláló, 
professzor már egyetemi hallgató ko-
rában kitűnt tehetségével: negyedéves 
korában Horváth Ignác mechanika-
professzor mellett volt tanársegéd. 
1882–99 között a Ganz és Társa Vas-
öntő- és Gépgyár gépkonstruktőre, ké-
sőbb osztályvezetője, majd főmérnöke 
lett. Amikor a Ganz-gyár a gázmoto-
rok fejlesztésével megbízta, Bánki a 
Műegyetem gépműhelyének vezetőjé-
vel, a későbbi gyáralapítóval, Csonka 
Jánossal kezdett hozzá egy, a megle-
vőknél gazdaságosabb működésű mo-
tortípus kidolgozásához. Eredményes 
együttműködésüket közös szabadal-
mak sora tanúsítja: Újítás gázgépeknél, 
Újítás gáz- és petróleum-motorokon 
(1888), Gáz- és petróleum kalapács 
(1889), Újítások petróleum-motorokon 
(1893). Ez utóbbiban van szó először 
a világon a karburátorról. A Bánki–
Csonka-féle motorokat a Ganz-gyár 
sorozatban gyártotta. Bánki Donát éle-
tének második felében professzor lett a 
Műegyetemen.

HUNFALVY JÁNOS 
(1820. június 9. – 1888. december 6.) 
Június 9-én látta meg a napvilágot a 
Magyar Földrajzi Társaság alapítója és 
első elnöke, aki szepességi földműves 
családból származott. Filozófi ai, jogi 
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és teológiai tanulmányokat folytatott; 
német anyanyelve mellett kiválóan be-
szélt magyarul, szlovákul, franciául és 
angolul.  A késmárki líceumban kez-
dett tanítani, azonban a szabadságharc 
alatt írott lelkesítő cikkei miatt állásá-
ból eltávolították, hat hónap börtön-
büntetésre ítélték. Később a Tudomá-
nyos Akadémia – melynek 1858-ban 
levelező, majd 1865-ben rendes tagja 
lett – megbízta A magyar birodalom 
természeti viszonyainak leírása című 
háromkötetes mű megírásával, amely 
európai színvonalra emelte a magyar 
földrajztudományt. 1863-ban kapott 
ismét katedrát; először a Műegyete-
men, majd 1870-től a pesti tudomány-
egyetemen. Életművének jelentős 
részét képezi – az Egyetemes földrajz 
című egyetemi tankönyv mellett – a 
népiskolák, ipariskolák, polgári iskolák 
és gimnáziumok számára írt tanköny-
vek sora.

BOTKA VALÉRIA 
karnagy, zenepedagógus 
(1928. június 10. – 2013. szeptember 28.)
Máriakálnokon született, a budapesti 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főisko-
lán tanult. 1954-ben diplomázott, és a 
Magyar Rádió zenei osztályán kezdett 
dolgozni. Még abban az évben hoz-
ták létre férjével, Csányi Lászlóval a 
Magyar Rádió Gyermekkórusát, ami-
vel az elkövetkező években hihetetlen 
sikereket értek el. A kórus bejárta az 
országot, talán nincs olyan hely, ahol 
ne lett volna koncertjük. Népszerűek 
voltak Európában, és a tengerentúlra 
is gyakran hívták őket, Japánba szinte 
már hazajártak.

APÁCZAI CSERE JÁNOS 
(1625. június 10. – 1659. december 31.) 
Az első magyar enciklopédista, az 
erdélyi protestáns nevelő gyulafe-
hérvári tanulóévei alatt tanárától, 
Bisterfeld János Henriktől kapott 
indíttatást az enciklopédikus tudás 
megszerzésére. A református egyház 
ösztöndíjasaként hollandiai egyete-
meken tanult; itt szerzett teológiai 
doktorátust. Még Hollandiában írta 
első nemzeti nyelvű enciklopédián-
kat, a Magyar Encyclopaedia-t, amely 
1655-ben Utrechtben jelent meg. Ek-
kor Apáczai már hazatért, és a gyu-
lafehérvári kollégium tanára volt. 
Haladó gondolatai és megnyilvánu-
lásai ellenségeket szereztek számára, 
magára vonta II. Rákóczi György fe-
jedelem haragját, aki büntetésül a le-
égett kolozsvári kollégiumba helyezte 

át. Apáczai 1656-os, Az iskolák fölöt-
tébb szükséges voltáról és a magya-
roknál való barbár állapotuk okairól 
című beköszöntő beszédében fejtette 
ki hitvallását. Mint mondta, az iskola 
nem csupán téglafal vagy berendezés, 
hanem elsősorban „tanítók és tanu-
lók rendezett társulása, akik az em-
beri életkörülmények szempontjából 
hasznos és szükséges ismereteket ta-
nítanak és tanulnak”. 1658-ban egy 
akadémia-tervezetet terjesztett elő, 
ezt azonban már nem tudta a gyakor-
lati megvalósulásig vinni. Fiatalon, 
34 évesen halt meg tüdőbajban.

M. ZEMPLÉN JOLÁN  
(1911. június 11. – 1974. június 6.) 
Az első magyar nő, aki fi zikaprofesz-
szori kinevezést kapott. Budapes-
ten, értelmiségi családban született, 
a Pázmány Péter Tudományegyetem  
matematika-fi zika szakán végzett 
1935-ben. Nevéhez fűződik a tudo-
mánytörténet, ezen belül a fi zika-
történet tudományos kutatásának 
elfogadtatása, az MTA Akadémiai 
Tudománytörténeti Kutatócsoport 
létrehozása. 1967-ben kapta meg ki-
nevezését a BME Kísérleti Fizikai 
Tanszékének vezetésére.

SVAICZER GÁBOR 
(1784. június 11. – 1845. augusztus 4.) 
A magyarországi ércbányászat és -fel-
dolgozás sikeres fejlesztője Svájcból 
Magyarországra telepedett bányász-
dinasztiából származott. A hírneves 
selmecbányai akadémián 1804-ben 
fejezte be tanulmányait, majd a kora-
beli előírásoknak megfelelően három-
éves tanulmányutat tett a monarchia 
nagyobb bánya- és kohóüzemeiben.  
Gyakorlati munkája mellett 10 évig, 
1834–44 között igazgatója volt a 
selmeci akadémiának. Ezalatt közel 
1200 bánya-, kohó- és erdőmérnököt 
nevelt, akiknek nagy szerep jutott a 
kiegyezés után az önálló magyar ipar 
megteremtésében.

BAUMGARTNER ALAJOS 
(1865. június 18. – 1930. február 16.) 
A híres tudománytörténész, közép-
iskolai tanár a budapesti tudomány-
egyetemen szerzett matematika-fi -
zika szakos tanári oklevelet. Számos 
középiskolában, majd polgári iskolai 
tanárokat képző főiskolán tanított. A 
hazai szakirodalomban az elsők között 
dolgozta fel az ókori matematika tör-
ténetét.

FEJÉRVÁRY GÉZA GYULA, báró 
(1894. június 25. – 1932. június 2.)
Báró Fejérváry Géza miniszterelnök 
unokája zoológus, paleontológus, a 
magyar herpetológia (csúszómászók-
kal foglalkozó tudomány) jeles képvi-
selője, oktatója volt. Egyetemi tanul-
mányai befejezése után 1913-ban az 
Magyar Nemzeti Múzeum Állattárá-
nak munkatársa lett, közben 1915–
16-ban tanársegéd volt az egyetemen. 
A pécsi egyetemen 1924-ben magán-
tanárrá képesítették. 1930-tól a pécsi 
egyetem tanára volt. Kutatási területe 
az általános biológia, az állatföldrajz, 
a származástan, de főleg az élő és ki-
halt kétéltűek és hüllők alak-, bonc-, 
rendszer- és származástana.

SZILY KÁLMÁN 
(1838. június 29. – 1924. július 24.)
Az egyik legkiválóbb tudományszer-
vezőnk, a természettudós és nyelvész a 
budapesti József Ipartanodában, majd 
a bécsi Polytechnikumban tanult. Ha-
zatérte után egyetemi oktatói karriert 
járt be: először Stoczek József tanárse-
gédje lett a budai polytechnikumban, 
majd a kísérleti természettan tanára 
lett, végül megbízták a Matemati-
kai Fizika és az Analitikai Mechani-
ka Tanszék vezetésével. 1871-ben a 
polytechnikumot egyetemi rangra 
emelték: megalakult a Műegyetem. 
Szily Kálmán felismerte, hogy a mű-
szaki tudományos műnyelv fejlesztése 
elengedhetetlenül szükséges a modern 
tudományágak, a technika széles körű 
megismertetéséhez, népszerűsítésé-
hez, ezért érdeklődése fokozatosan a 
nyelvtudomány felé fordult. 1889-től 
1905-ig az Akadémia főtitkára volt, 
1905-ben pedig főkönyvtárnokká ne-
vezték ki. Ekkor alapította a Magyar 
Nyelvtudományi Társaságot, amely-
nek elnöke és folyóiratának, a Magyar 
Nyelvnek és A magyar nyelvújítás szó-
tárának szerkesztője lett.
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MIT KEZDJÜNK AZ IDŐVEL? 
Amennyiben hasonlóképp tesszük 
fel a kérdést, érdemes a fi zika, ma-
tematika, fi lozófi a és természetesen 
a vallástudományok felé fordulnunk 
válaszért, de mindenekelőtt – vagy 
pont mindenek után – leszögezni, 
hogy arról az illuzórikus időszemlé-
letről van-e szó, melyet többek közt 
a szubjektív érzékelés és a közmeg-
egyezésen alapuló mérhetőség hatá-
roz meg, vagy esetleg más értelme-
zési mechanizmus és az abból fakadó 
defi níció rejlik-e a fogalom mögött. 
A történelem során sokan sokféle-
képp nyilatkoztak az idővel s annak 
múlásával kapcsolatosan. Az elméleti 
fi zikus, Lee Smolin (Az idő újjászüle-
tése, 2014) például így fogalmaz: „Az 
idő mindenek fölött való, a tapasztala-
taink az adott pillanatban létező való-
ságról nem tévképzetek, hanem a va-
lóság alapvető természetéhez elvezető 
legmélyebb nyomvonulatok.” A XXI. 
század egyik legnagyobb zsenije, 
Stephen Hawking is érdekes boncol-
gatásokat végzett a tér-idő modern 
kori tudományos megközelítésének 

kapcsán, gondoljunk akár csak a 
1988-ban megjelent, Az idő rövid tör-
ténete című művére. 

Tegyük most személyközelibbé az 
idő fogalmát, helyezzük előtérbe a 
saját időnket, és a bevezető kérdés 
alakuljon át a következőképp: Mit 
kezdjek az időmmel?

Aki a pedagógusi szakmát a ma fel-
gyorsult világában gyakorolja, az va-
lószínűleg sokat tudna beszélni a rá 
nehezedő feladatáradatról, a társadal-
mi és munkáltatói elvárásegyüttesről, 
valamint a követelményekről, me-
lyeknek meg kell(ene) felelni. Több 
szinten is helytállást kell tanúsítani, s 
annak minőségét sok esetben nehéz 
objektíven megítélni. A tanár szerep- 
és feladatköre folyamatosan változik, 
és mint ezt tapasztaljuk, hajlamos 
a gyarapodásra, bővülésre is. Ami 
a tanári szerepköröket illeti, azokat 
nagyban befolyásolják azok a techni-
kai, technológiai változások, amelyek 
szemmel láthatóan végbemennek 
napjainkban, s melyek maradandó 
hatással bírnak a tanulókra, diákok-
ra, hallgatókra. Főleg a digitális vi-

lágban történő fejlődés befolyásolja 
nagymértékben a tanulói és tanulási 
szokásokat, attitűdöket, s ezekhez a 
tanítási folyamatoknak igenis alkal-
mazkodniuk kell. Hiába szeretnének 
páran megálljt parancsolni az időnek 
– melynek előrehaladtával a digitális 
innovációk fejlődéstörténete is egy-
re csak bővül –, rá kell jönni, hogy 
ez nem lehetséges, sőt a pedagógia 
feladataival akár ellentétes is, hiszen 
a tanításelmélet és tanításgyakorlat 
is folyamatosan fejlődni kényszerül, 
még ha táplálkozik is régi idők bevált 
módszereiből, paradigmáiból. A vil-
lámgyors és folyamatos változásoktól 
hemzsegő életvitel pedig igazán pró-
bára teszi a tanárt… 

A másik érintett téma a tanári 
feladatkörök területe. Azt a világot 
éljük, amelyben a tanárnak olykor 
magára kell vállalnia olyan teendő-
ket, melyekhez a múltban nem sok 
köze volt. Iskolai projekteket kell ve-
zetnie, elektronikus osztálykönyvet 
frissítenie, különféle beosztásokat és 
kimutatásokat készítenie, együttmű-
ködéseket terveznie és lebonyolítania 

BETÁK NORBERT

AZ IKT ESZKÖZEI A SIKERES TIME MANAGEMENT SZOLGÁLATÁBAN
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külső partnerekkel, stb. Új készségek 
és kompetenciák megmutatkozását 
és gyakorlását igénylik a felmerülő 
új tevékenységtípusok, melyek talán 
már nem is annyira újak. Időigényes 
szerep- és feladatkörökről van szó 
tehát, olyanokról, melyek gyakran 
túlhaladják a napi nyolcórás mun-
kavégzési időtartamot. Mindemellett 
felmerül a saját szakmai fejlődés kér-
dése is, a különböző képzési lehető-
ségeken és szakmai összejöveteleken, 
konferenciákon való részvétel igénye, 
melyekre további időt kell szakíta-
ni. És természetesen nem szabadna 
megfeledkezni a magánéletről sem…   

Hogyan tudunk hatékonyan elvé-
gezni ilyen széleskörű feladatmeny-
nyiséget, és miben tud segíteni a 
megfelelő időgazdálkodás? A time 
management fogalma a magyar for-
dítás alapján az idő irányítását, me-
nedzselését jelenti. Ez a transzláció 
viszont csak akkor nyer értelmet, ha 
az idő tervezésére, az idővel való gaz-
dálkodásra gondolunk. Az ember ön-
szabályzásával ez szorosan összefügg, 
hiszen saját magunkat (szokásainkat, 
tevékenységeinket stb.) kell úgy elhe-
lyezni az adott időkeretek közé, hogy 
az a lehető leghatékonyabb módon 
vezessen a kívánt eredményekhez. 
Manapság már számos olyan IKT 
eszközt vehetünk igénybe, melyek 
kifejezetten a time management 
szolgálatában állnak, vagy legalábbis 
használhatók ilyen folyamatirányí-
tásra is. Nyilván a klasszikus ceruza 
és jegyzetfüzet is jól jöhet ilyenkor, 
azonban aki kipróbálja a digitális 
lehetőségeket, az rájön, hogy nem 
csupán a rendszerezést valósítja meg 
általa könnyebben, de főleg nagy-
mennyiségű feladatoknál az átlátha-
tóságot, a visszakeresés lehetőségét, 
valamint az információk és adatok 
további felhasználását (kimutatását, 
tervezését, megvalósítását stb.) is. A 
következőkben röviden ismertetünk 
néhány olyan szoft vert, melyek segít-
hetik vagy támogathatják hatékony 
időgazdálkodásunkat. 

GOOGLE NAPTÁR 
A Google vagy Gmail fi ók létreho-
zásával számos olyan alkalmazást 
tudunk használni ingyenesen, mely-
lyel megkönnyíthetjük a tervezési és 
szervezési feladatok elvégzését. Ide 
tartozik a Google Naptár (Google 
Calendar) is, amely átlátható felületet 
biztosít események, programok és kü-
lönböző találkozók nyilvántartására, 

összehangolására. Mivel mobiltelefo-
non is működik, így bármikor újabb 
eseményt vehetünk fel elektronikus 
naptárunkba, vagy akár leellenőriz-
hetjük ránk váró teendőinket is. Havi 
munkatervezet elkészítésére is alkal-
mas, amely szükség esetén nyomtat-
ható formát is ölthet, de munkatársa-
ink számára elektronikus formában 
is közzétehető. Hasznos funkciónak 
bizonyult a fi gyelmeztetés beállítása, 
mely egy közelgő esemény bekövet-
keztére hívja fel fi gyelmünket. Fel-
használóbarát környezet segítségével 
tudunk például többrésztvevős ese-
ményeket gyorsan létrehozni, majd 
azokhoz üzenetet-megjegyzést tár-
sítani. Ez a funkció jól jöhet többek 
közt szülői értekezletek szervezése-
kor (a részvételről visszajelzést is kap-
hatunk), felmérők tervezésekor vagy 
akár munkacsoport tevékenységnap-
lójának tervezésekor.

REMEMBER THE MILK
Az online feladatütemezés egyik 
módszere a Remember the milk fan-
tázianevet viselő alkalmazás hasz-
nálata. Szinte minden rendszeren 
elérhető, offl  ine verziója is működik, 
Gmail fi ókkal való integrációt is kí-
nál, kollaborációs eszközként is hasz-
nálható és alapverziója ingyenes. A 
„TO-DO” alkalmazások csoportjából 
való szoft ver alkalmazható hosszú 
távú feladattervezetek készítésénél, 
melyek különböző szempontok alap-
ján később rendszerezhetőek is. Na-
gyon bevált módszer lehet utazások 
szervezésénél, ahol a csoport utazá-
sát megelőző tennivalóktól kezdve 
egészen a hazaérkezés helyszínének, 
időpontjának megjelölésén át kü-
lönböző szervezési feladatokat képes 
rendszerezni. Alkalmazható továb-
bá olyan feladatoknál, melyek révén 
saját időmenedzsmentünk fejleszté-
sén is dolgozunk, és például hatéko-
nyabbá szeretnénk tenni egy minő-
sítő vizsgához vagy szakbővítéshez 
szükséges folyamat lebonyolítását. 
Megtervezhető az egész ügymenet 
attól kezdve, hogy témát választunk, 
hozzá kapcsolódó anyagot keresünk, 
vagy meghatározzuk, milyen képzé-
sen, előadáson veszünk részt, majd 
ütemezhetjük akár magának a be-
adandó munkának az elkészítéséhez 
szükséges lépéseket. Bevált módszer 
lehet, hogy algoritmizálunk, és ki-
sebb lépésekre bontjuk a feladatot, 
melyek teljesítését nyomon követ-
hetjük a rendszer segítségével. Így az 

egyes részfeladatok teljesítésénél is 
lehet sikerélményünk, tervezhetőbb, 
átláthatóbb lesz a munkavégzés, és 
ebből adódóan valószínűsíthetőbb a 
végső eredményesség is.  

EVERNOTE  
A klasszikus jegyzetelés kiváló meg-
oldás arra, hogy valamilyen teendőt, 
ötletet rögzítsünk. Ezzel kapcsolat-
ban gond csak akkor merülhet fel, 
amikor túl nagy mennyiségű infor-
mációt akarunk rögzíteni, túl sok 
jegyzetünk van túl sok helyen, s ez-
által átláthatatlan lesz, esetleg elvész 
néhány információ. Az Evernote egy 
kiváló összegző rendszer különböző 
típusú jegyzetek nyilvántartására. Is-
kolai projekttervezésre is rendkívül 
alkalmas, tehát például olyan típu-
sú feladat teljesítésénél, amely több 
részfeladat elvégzését is igényli. Ilyen 
esetben létrehozhatunk egy találó 
névvel ellátott mappát, amelyben 
összegyűjthetjük a témához kapcso-
lódó jegyzeteinket a munkameg-
beszélésekről, értekezletekről, vagy 
egyéni szinten megjelent ötleteink, 
megjegyzéseink gyűjtőhelyéül szol-
gálhat. A szoft ver nagy előnye, hogy 
összeköthető a Google Drive rend-
szerrel, így becsatolhatók a Drive-
ban tárolt dokumentumok is. Ezen-
kívül hasznos segítséget nyújthat a 
címkézés, melyet úgy képzeljünk el, 
mintha egy könyvben különböző 
könyvjelzőket helyeznénk el hozzá-
juk társított feliratokkal. Így képesek 
lehetünk még nagyobb rendet tarta-
ni jegyzeteinkben, és a későbbi ke-
reshetőséget is jelentősen megköny-
nyíthetjük. 

Ha képesek vagyunk saját időnket 
megfelelően szabályozni, bizonyára 
nem csupán saját magunkkal szem-
ben támasztott követelményeinknek 
teszünk eleget, de környezetünk igé-
nyeit is kellő mértékben kielégítjük. 
A pedagógusi tevékenységkör elen-
gedhetetlen része a menedzselés, a 
szervezés, hiszen a ránk bízott diá-
kok, hallgatók idejével is bizonyos 
értelemben mi rendelkezünk. Ebből 
kifolyólag is nagyon hasznos lehet az 
időgazdálkodás eff ektív működését 
elsajátítanunk, és így a bevezető kér-
désből kiindulván elgondolkodni egy 
következőn, mely inkább módszer-
tani jelleget ölt és a következőképp 
hangzik: Mit kezdjek a diákok, hallga-
tók idejével?
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A NYELVTANULÁST ELŐSEGÍTŐ 
ÁLTALÁNOS KÉSZSÉGEK (3. RÉSZ)

Cikksorozatom első két részében rá-
mutattam arra, hogy a koncentráci-
ós képesség és a motivációnk szinten 
tartását biztosító készség elengedhe-
tetlenek a hatékony (nyelv)tanulási 
folyamatban. Ebben a részben arra 
szeretném felhívni a fi gyelmet, hogy 
e folyamatban (is) rendkívül fontos 
szerepe van a megfelelő célkitűzésnek 
és időbeosztásnak, valamint annak, 
hogy ehhez tartani is tudjuk magun-
kat, hogy be tudjuk tartani a rendsze-
rességet.

 Az 1960-as és 70-es években az ame-
rikai Stanford Egyetemen végrehajtot-
tak egy nagyon érdekes kísérletet, mely-
lyel az instant gratifi káció hosszú távú 
hatását vizsgálták. Gyerekeknek adtak 
mályvacukrot, és azt mondták nekik, 
hogy ezt most megehetik, de ha várnak 
egy kicsit, kb. 15 percet, kapnak mellé 
még egyet. Ha azonnal megeszik az el-
sőt, a másodikat már nem kapják meg. 
A gyerekek egy része azonnal befalta 
a cukorkát, mások kivárták a negyed 
órát, hogy megkaphassák a másodikat 
is. Évekkel később a kutatók felkeresték 
a kérdéses gyerekeket, akik akkor már 
felnőttek voltak. Megállapították, hogy 
átlagban az élet több területén is sike-
resebbek voltak azok a gyerekek, akik 
az azonnali gratifi káció helyett a késlel-
tetettet választották1. (Daniel Goleman 
híres, Érzelmi intelligencia2 című köny-
vében kifejti, hogy mennyire szoros 
összefüggés van az egyén érzelmi intel-
ligenciája és az azonnali gratifi kációra 
való hajlama között.) A kísérletet azóta 
más kutatócsoportok is megismétel-
ték3. Az eredmények a legtöbb esetben 
hasonlóak lettek az eredeti kísérlet 
eredményeihez. John Davidson TEDx-
előadásában rávilágít arra, hogy az 
instant gratifi kácó ma már társadalmi 
problémává vált, és sürgősen tennünk 
kell annak érdekében, hogy leszokjunk 
róla4.

 Az instant gratifi káció elkerülése 
alapvető fontosságú motivációnk szin-

ten tartásában, és az, hogy mennyire 
engedünk teret neki, a hozzáállásun-
kon múlik. Képzeljük el a következő 
helyzetet: egy diáknak éppen egy évzá-
ró dolgozatra kellene készülnie (késlel-
tetett gratifi káció, hiszen a jutalmat – jó 
jegyet – csak a sikeres dolgozat után 
kapja meg), de ehelyett számítógépes 
játékkal játszik, vagy szórakozni megy 
a barátaival, vagyis olyan tevékenysé-
get végez, amely instant gratifi kációval 
tölti el, hiszen azonnali örömöt ad neki. 
Ezeket a tevékenységeket bármikor vé-
gezheti, viszont a vizsgára most kellene 
tanulni. A rendszeresség legalább olyan 
fontos tényező a motivációs szint meg-
tartásában, mint az instant gratifi káció 
kerülése. Nézzük meg a fenti példát az-
zal a különbséggel, hogy diákunknak 
most három napja van felkészülni a 
dolgozatra, és ha minden nap legalább 
négy órát szán tanulásra, a dolgoza-
tot sikeresen meg tudja írni. Első nap 
úgy dönt, inkább valami mást csinál, 
hiszen még így is marad két napja, és 
csak napi hat órát kell majd tanulnia. A 
második napon leül tanulni, de fi gyel-
me elkalandozik, különféle oldalakat 
böngészik, videókat néz, míg végül ez a 
nap is elmegy. A harmadik napon arra 
ébred, hogy tizenkét órát kell majd ta-
nulnia, ami már alapvetően stresszessé 
teszi. Az emelkedett stressz miatt olyan 
dolgok is zavarják tanulás közben, 
amelyek máskor nem szokták, amitől 
még idegesebbé válik, míg végül tanu-
lási teljesítménye drasztikusan alacsony 
szintre csökken. Hogy legalább egyszer 
át tudja nézni az anyagot, egész éjszaka 
ébren marad, emiatt a dolgozat napján 
teljesen kimerült, emlékezőképessége 
minimális szinten van. A történet végét 
az olvasó fantáziájára bízom. A lényeg, 
hogy diákunk alapvetően a rendszeres-
séget kerülte el, ezzel önmaga erősítet-
te fel egyre nehezedő helyzetét, mely a 
dolgozat napjához közeledve drasztiku-
san romlott. Ismét a hozzáállásban gyö-
kerezik a probléma forrása. Diákunk 

hiába van tudatában önmotivációs 
technikáknak, ha saját hozzáállásával 
komolytalanná teszi azok alkalmazását. 
A hozzáállást a nem jól vagy egyáltalán 
nem felállított cél (egy nap tanulással 
sikeres dolgozatot írni), illetve az irra-
cionális jövőkép (egy nap tanulás elég) 
döntheti negatív irányba.

 Fontos tehát, hogy ha nyelvet szeret-
nénk tanulni, állítsuk ezt fel egy olyan 
célként, melynek eléréséért hajlandó-
ak vagyunk dolgozni. Bontsuk ezt fel 
alcélokra, majd készítsünk hozzájuk 
megfelelő időbeosztást. Ne aggódjunk, 
ha nem tudjuk reálisan felmérni, hogy 
mi az, amire bizonyos időn belül ké-
pesek vagyunk. (Bár az időbeosztás 
felállításához érdemes kicsit konzerva-
tívabban hozzáállnunk – jobb valamit 
a tervezettnél kevesebb idő alatt teljesí-
teni, mint kicsúszni a saját határidőnk-
ből.) Az alcélok és az időbeosztásunk 
időnként frissítésre szorulnak, és egy 
idő után úgyis látni fogjuk, hogy mi-
lyen a tempónk és a hatékonyságunk. 
Láthatjuk, hogy a rendszeresség fontos 
kulcs a nyelvtanulás hatékonyságának 
növeléséhez. Ha a cél egy nyelv elsajátí-
tása, vegyük hát elő határidőnaplónkat, 
és tervezzük be a napi fél óra nyelvta-
nulást.
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Az utolsó kompetenciafejlesztő fog-
lalkozás óraterve Kosztolányi Dezső A 
bolgár kalauz c. művére épít, felzárkóz-
va a korábbi óratervek mögé, melyek a 
toleranciát, valamint a kommunikáci-
ót és empátiát fejlesztették. Ennek az 
órának is az az elsődleges célja, hogy a 
kommunikáció és az empátia készsé-
gét mélyítse el. Ezt a metakommuni-
káció fogalmának megismertetésével, 
élményszerű gyakorlatokon történő 
alkalmazásával és szövegbeli kapcso-
lódási pontok keresésével érhetjük el a 
diákokkal. Az óra sikerességének elő-
feltétele az, hogy a diákok elolvassák 
a szöveget, mivel a 45 perc szűkössége 
erre nem ad teret – ezt előzetesen ad-
hatjuk fel házi feladatként.

A foglalkozások lezárása egy rövid 
egyéni refl exióval zárul. Amennyiben 
több foglalkozást is kipróbáltunk a diá-
kokkal, érdemes lehet tőlük írásban rövid 
visszacsatolást kérni arra is, melyik gya-
korlat, módszer nyerte el a tetszésüket, 
esetleg melyik nem volt komfortos szá-
mukra. Így tanárként rálátást nyerhetünk 
arra, amit az osztályközösség előtt szóban 
nem feltétlenül mondanak el, mégis se-
gíthet bennünket, hogy jobban értsük, 
mely munkamódszer mit vált ki a előre 
diákokból. 

RÁHANGOLÓDÁS
Az órát bemelegítő gyakorlattal kezd-
jük, melyben a diákok testtartással és 
gesztikulációval jelzik szavak nélkül, 
milyen lelkiállapotban és érzésekkel 
érkeztek az órára. A gyakorlatot kör-
ben állva végezzük el, hogy akadály 
nélkül követhessék társaik megnyil-
vánulásait. Az első diák belép a körbe, 
és egy rövid mozdulattal, gesztussal, 
kiegészítő arcjátékkal jelzi, hogy érzi 
magát az adott pillanatban. Ezt köve-
tően visszalép a helyére, és a mellette 
álló társa mutatja meg ugyanezt. A 
gyakorlat addig tart, amíg a gesztusok 
körbeérnek. Ez a gyakorlat alkalmat 
ad arra is, hogy tanári narrációval át-
vezessük a témát a kommunikáció 
felé: ebben a gyakorlatban megmu-
tattuk, hogy mimikával (arcjátékkal) 
és gesztikulációval (testi jelzésekkel) 
is kommunikálunk, ezáltal is üzenetet 
közvetítünk a másik ember felé. Szó-

beli közléseink egyik velejárója, hogy 
két szinten történik a közlés: az egyik 
szint a szavak szintje, a másik pedig a 
metakommunikáció. Jó, hogyha hang-
súlyozzuk, nem csak a „mi” a szavak 
szintje, hanem a „hogyan”, a meta-
kommunikáció is számít, és fontos azt 
is tudniuk, hogy ez a kettő nem min-
dig esik egybe, nem mindig állítjuk 
ugyanazt; ezt vizsgáljuk meg a követ-
kező gyakorlatban is.

A ráhangolódás második fele egy ösz-
szetettebb drámajáték, Gabnai Katalin: 
Drámajátékok, Bevezetés a drámape-
dagógiába c. kötetéből (Gabnai, 2015, 
157). A gyakorlat célja az, hogy a diákok 
defi niálni tudják a metakommunikáció 
jelenségét. A gyakorlat az előbbire kötve 
szintén körben valósul meg, ám ennél 
körbe is ülhetünk, hiszen a jelentéste-
remtés fázisában is ez lesz a munkafor-
ma. Miután mindenki elfoglalta helyét 
a körben, néhány diák húzzon egy-egy 
cédulát (Lásd 1. melléklet). A diákok fel-
adata az, hogy a cédulán szereplő mon-
datot az instrukciók szerint adják elő, a 
többi diák pedig kitalálja, milyen mögöt-
tes tartalommal rendelkezik a mondat, és 
milyen élethelyzetben hangozhatott el. Ez 
a gyakorlat nagyszerűen illusztrálja azt, 
hogy a közlés két szintje, a szavak és a 
metakommunikácó között milyen eltéré-
sek feszülhetnek. A gyakorlat során több-
ször előfordul, hogy ugyanazok a szavak 
más-más kontextusban mást jelentenek 
– ilyenkor a közléshez tartozó metakom-
munikációjukat is másképp kell, hogy 
megválasszák. A feladat sikeressége ér-
dekében a bemutatáskor érdemes azok-
kal a diákokkal kezdeni, akik szeretnek 
a fi gyelem középpontjában lenni, hogy 
oldottabb hangulatot teremtsünk. Ez a 
feladat átvezetőként szolgál a jelentéste-
remtéshez, ugyanis a diákoknak már itt 
is lehetőségük nyílik a szerepjátékra, fi k-
tív személyek bőrébe bújni. A következő 
feladatban két ismerős szerepét ölthetik 
magukra: a metakommunikáció nagy-
mestere, Esti Kornél és „jó barátja”, a bol-
gár kalauz szerepét. 

JELENTÉSTEREMTÉS
A jelentés kibontásában elsőként egy 
drámajátékot alkalmazunk, melynek 
célja a szöveg történetének rekonst-

ruálása, a diákok közötti kooperáció 
erősítése és a gesztusokkal történő 
kommunikáció. A munkaforma itt is 
a kör marad, a diákok párokba ren-
deződnek, és páronként húznak egy 
előre elkészített részletet A bolgár ka-
lauz c. szövegből (Lásd 2. melléklet). 
Itt az a feladatuk, hogy a 3-4 percben 
megegyezzenek, az adott szövegrészle-
tet hogyan tudják minél hitelesebben 
megjeleníteni (csupán mozdulatokkal 
avagy párbeszéddel), társaik pedig ki-
találják, a mű melyik jelenetéről van 
szó. Az egyes szövegrészeknél nem 
szám, hanem jel szerepel; ez azért fon-
tos, hogy a diákok ne tudják, melyik 
pár milyen sorrendben következik, így 
fi gyelmüket mindvégig fenn kell tar-
taniuk. A párokat a foglalkozásvezető 
szólítja föl a segédleten szereplő jelek 
sorrendjében. A párok a felszólítás 
sorrendjében a körben állva eljátsz-
szák a rövid jelenetet, majd a többiek 
rekonstruálják az eseményeket, és kö-
zösen címet adnak neki. A címek ke-
rüljenek fel a táblára. 

A bevezetőben említésre került, az 
óraterv sikerességéhez szükség van arra, 
hogy a diákoknak legyen előzetes szöveg-
ismeretük. A szöveg otthoni elolvastatá-
sa egy nagyszerű lehetőség, mellyel időt 
lehet nyerni, de a foglalkozásvezetőnek 
számolnia kell azzal is, hogy nem min-
den diák fogja teljesíteni a feladatot. Eb-
ben a gyakorlatban úgy tudunk az „itt és 
most”-helyzettel dolgozni, hogyha meg-
kérdezzük, ki olvasta el a szöveget, és ez 
alapján rendezzük párokba a diákokat. Ez 
biztosítja azt, hogy legalább valamennyire 
tisztában legyenek a történésekkel azok is, 
akiknek nincs szövegismeretük, másrészt 
ez a gyakorlat pont a szövegrészletek rö-
vidsége és a szó szerinti olvasattal történő 
munka dominanciája miatt az ő számuk-
ra is megvalósítható, és gyorsan fel tudják 
venni a fonalat.

A következő feladatnál már elengedhe-
tetlen a mélyebb szövegismeret, ugyanis 
a tartalom rekonstruálása után a szöveg 
közös elemzése következik. A gyakorlat 
célja a kommunikációs aktusok megfi gye-
lése és elemzése a szövegben, valamint a 
szöveg szó szerinti olvasatától való eljutás 
a metaforikus olvasatig és az értékelésig. 
A gyakorlat továbbra is körben ülve va-
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lósul meg, irányított tanári kérdésekkel: 
Milyen szavakkal boldogult Esti a kom-
munikációja során? Mit tudott bolgárul? 
Hol, milyen helyzetekben használja Esti a 
metakommunikációt? Hozzatok példákat! 
Mely helyzeteket érthette félre Esti? Hogyan 
értelmezitek „a bábeli nyelvzavar édes ré-
mülete” alcímet? Hogyan értékelnétek ezt 
a nyelvzavart: zavaró volt vagy élvezhető? 
Indokoljátok! Szerintetek igazat mond az 
elbeszélő Esti Kornél? Volt olyan rész, me-
lyet nem hittetek el neki? Próbáljátok ezt 
összefüggésbe vonni azzal, hogyan hasz-
nálják a bolgárok az igen és nem gesztusát! 
Mit gondoltok Esti felelősségvállalásáról, 
hozzáállásáról a beszélgetés során? Vála-
szaitokat indokoljátok a szöveggel. 

A kérdések itt is a szó szerinti olvasattól 
indulnak, a diákok a szövegre támaszkod-
va először összegyűjtik, mennyi bolgár 
szót tud Esti Kornél, a szövegből ki tud-
ják keresni a konkrét helyeket. Ezután a 
metakommunikáció fogalmát ismételjük 
át, és azt a szöveghelyet kerestetjük meg 
velük, amely úgy kezdődik: „Mivel értem 
ezt el? Nem szavakkal. Játszottam, mint 
a színész – egy kitűnő színész –, minden 
ízemmel. Arcom, kezem, fülem, még a 
lábam ujja is úgy mozgott, amint kellett.” 
(Kosztolányi: A bolgár kalauz) A szöveg 
metaforikus olvasatában haladunk egyre 
beljebb, amikor azokat a helyzeteket kere-
sik meg, ahol Esti félreértette a bolgár ka-

lauzt, amikor nem volt elég a gesztusokat 
és hanglejtést fi gyelnie ahhoz, hogy helyes 
érzelmi reakciót adjon válaszul – ezek 
voltak azok a helyzetek, melyekben Esti 
empátiája mondott csődöt (pl. „Ilyen az 
élet.” „Nem értettem” – kezdetű részek). 
Itt arra irányíthatjuk diákjaink fi gyelmét, 
a kommunikáció milyen szoros össze-
függésben van a beleérzés képességével. 
Ezután a diákok saját címértelmezésének 
adjunk teret, és annak, hogy a nyelvisme-
ret hiányának milyen kimenetei lehetnek, 
itt a szövegközpontú megközelítés mellé 
a befogadóközpontúságot is becsempész-
hetjük, és saját életből hozott példák em-
lítésére is serkenthetjük a diákokat. Végül 
eljutunk a bíráló, értékelő olvasatig: Esti 
igazmondása mellett kell érvelniük, majd 
arról is fejtsék ki véleményüket, felelős-
ségteljesnek, empatikusnak tartják-e őt. 
Mindezek közben kérjük, hogy szöveg-
hellyel, illetve saját tapasztalattal támasz-
szák alá válaszaikat. 

REFLEKTÁLÁS
Az óra utolsó részében az olvasottak-
ra és megbeszéltekre történik refl ek-
tálás, rövid fogalmazásírás, irányított 
szövegalkotás keretében. A gyakorlat 
célja, hogy a diákok a különböző kom-
munikációs helyzeteket, melyekről 
ezen és az előző foglalkozásokon szó 
volt, a saját élethelyzetük keretein be-

lül is próbálják értelmezni. A gyakor-
lat során a diákok helyet foglalnak és 
papírt vesznek elő, egyéni munka kö-
vetkezik. Egy-egy idézetet kell befejez-
niük a megadott, saját magukra vonat-
koztatott mondat segítségével (Lásd 
3. melléklet.) A gyakorlat instrukciói 
előtt tanári narrációval vezessük őket 
végig újra a foglalkozásokon, hogyan 
ismerkedtünk más kultúrájú emberek 
gondolataival, Babits Mihály Messze… 
messze… című művével, hogyan él-
tük bele magunkat a magányosság és 
kapcsolódás témakörébe Tóth árpád 
Lélektől lélekig c. versének segítségé-
vel, hogyan foglalkoztunk gyermek-
kori emlékekkel és félelmekkel svéd 
gyermekverseken és Kosztolányi egyik 
versén keresztül. 

A szövegalkotás végeztével – mivel sze-
mélyes történetekről van szó – a válaszok 
megosztása opcionális legyen, és ezt már 
az elején szögezzük le. A leírt válaszokat 
elsősorban önmaguk számára fogalmaz-
zák meg, és csak az olvassa föl/adja le, aki 
szeretné megosztani tapasztalatait a töb-
biekkel vagy a tanárral. 
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MELLÉKLET

1. CÉDULÁK – METAKOMMUNIKÁCIÓ

KITÖRT A BOTRÁNY.
Közöld: Ezek itt a szomszédban már megint megkezdték a szokásos hétvégi cirkuszt.

KITÖRT A BOTRÁNY.
Közöld: Látod, titkoltuk, amíg lehet, de most mit csináljak, szeretlek, és kétségbe vagyok esve.

KÉSZ A VACSORÁD.
Közöld: Édeském, azért mert fáj a fejed, enned kell! Gyere.

KÉSZ A VACSORÁD.
 Közöld: Hogy vinne el az ördög, mért nem bírod tartani a fogyókúrádat? Itt van neked ez a fél karalábé meg egy répa, 
ezt egyed!

MEHETSZ BÉCSBE.
Közöld: Addig nyaltad a talpukat, míg ez is sikerült neked, angyalom. De hogy másnak mi haszna lesz ebből?

DE SZERETLEK!
Közöld: Te idétlen, megint elszúrtad!

JÉZUSOM, EZ MIND?
Közöld: Ezt a kis vacakot nekem hoztad ajándékba?

TE, HÜLYE!
Közöld: Édes virágom, hogy én téged… megint… és mennyire, istenem, mennyire… Köszönöm!
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2. A BOLGÁR KALAUZ – IDÉZETKÁRTYÁK
★
A kalauz sapkája ellenzőjéhez emelintette kezét. Szétkattintottam dohánytárcámat és megkínáltam. Kivett egy aranyvégű cigarettát, 
mély tisztelettel. A kalauz gyufát kotorászott elő, meggyújtotta, s merőben ismeretlen nyelvén olyasmit rebegett, hogy: parancsoljon. 
Én erre feléje tartottam kéken lobogó öngyújtómat, s utána szajkóztam azt a szót, melyet életemben először hallottam.

∞
Olykor egy taglejtéssel tudattam, hogy nem értettem azt, amit mondott. Ti természetesen azt hiszitek, hogy ez volt a legkönnyebb. 
Hát tévedtek. Ez volt, barátaim, a legnehezebb. Minthogy abból, amit karattyolt, én tényleg egy árva betűt sem értettem, vigyáznom 
kellett, hogy vallomásom ne legyen túlságosan őszinte és meggyőző. Nem is tévesztettem célt. A kalauz egyszerűen ismételte utolsó 
mondatát, én pedig bólintottam, mintha így szólnék: - Ja úgy, az már egészen más.

⌘
Hagytam, hogy kitérjen, elkalandozzék, s mint patak csobogjon, majd visszakanyarodjék és beleszakadjon az elbeszélés kivájt, 
kényelmes folyamágyába. Gyakran mosolygott. Ez a história kétségtelenül pajkos lehetett, s akadtak részletei, melyek egyenesen 
pajzánok voltak, talán dévajok és borsosak is. Rám kacsintott, keszegül, mint a cinkostársára, és nevetett. Én is vele nevettem. 

!
Ámulatom azonban akkor hágott tetőfokra, mikor a kalauz a jegyzőkönyv vászontáskájából egy selyempapirosba csomagolt rej-
télyes holmit emelt ki, s arra kért, hogy ezt én magam bontsam ki. Kibontottam. Mindössze két nagy, zöld gomb volt benne, két 
csontgomb, két, férfi kabátra való csontgomb. Csörgettem a két gombot, játékosan, mintha általában különös kedvelője volnék a 
gomboknak, de a kalauz ekkor kikapta a kezemből a gombokat, s gyorsan, hogy ne is lássa többé, eldugta jegyzőkönyvébe. Aztán 
pár lépést tett, elfordult, s a kocsi falához dőlt.
Nem értettem a helyzetet. Odasiettem hozzá. Olyasmit láttam, amitől megfagyott a vér ereimben. Szeme tele volt könnyel. Ez a 
nagy, kövér ember sírt. Eleinte férfi asan, titkolva könnyeit, de aztán úgy sírt, hogy a szája vonaglott, és a lapockái reszkettek.

?
Lassan magához tért. Halkabban pihegett. Zsebkendőjével törölgette nedves arcát. Megszólalt. Most azonban hangja tökéletesen 
megváltozott. Kurta, éles kérdéseket intézett hozzám. Bizonyára ilyesmiket: „Ha az előbb azt mondtad, hogy igen, miért mondtad 
nyomban utána, hogy nem? Miért helytelenítetted azt, amit helyeseltél? Legyen vége ennek a gyanús játéknak. Vallj színt. Hát 
igen-e, vagy nem?” A kérdések egyre gyorsabban és határozottabban kattogtak, mint a gépfegyverek, a mellemnek szögezve. Ezek 
elől nem lehetett kitérnem.

✔
Az utolsó pillanatban mégis megesett rajta a szívem. Amikor bőröndjeimet már átadta a hordárnak, s én lefelé lépkedtem a lépcsőn, 
egy néma pillantást vetettem feléje, mely ezt fejezte ki: „Az, amit tettél, nem volt szép, de tévedni emberi dolog, ez egyszer megbo-
csátok.” Majd bolgárul csak ezt kiáltottam feléje: Igen.
Ez a szó varázserővel hatott. A kalauz megenyhült, földerült, a régi lett. Arcára hálás mosoly suhant. Feszes vigyázzban tisztelgett. Így 
állt az ablakban, megmerevedve a boldogságtól mindaddig, míg a vonat el nem indult, s ő eltűnt örökre, mindörökre a szemem elől.

3. IRÁNYÍTOTT SZÖVEGALKOTÁS
Válasszatok ki egy szövegrészletet, és fogalmazzátok meg saját tapasztalatotokat: 

Spanyolhon. Tarka hímü rét… / Olaszhon. Göndör fellegek…/ Göröghon. Szirtek, régi rom…/ Svájc. Zerge, bércek, szé-
dület…/ Némethon. Város, régi ház…/ Frankhon. Vidám, könnyelmü nép…Angolhon. Hidak és ködök./ Svédhon. Csip-
kézve hull a fj ord…Jártam már valamelyik helyen, és szerintem azért más, mint a versben, mert…

A Sziriusz van tőlem távolabb/ Vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja meg? Bár nem ezekkel a szavakkal, de én is föltettem 
már magamnak hasonló kérdést, amikor…

Nem bírom tovább, visítok/ és felébredek. / - Csak álom volt -/ mondja anya. Velem is történt már ilyen, amikor…

Sápadva bolygom át a régi kertet,/ a vén akácok látnak s megijednek./A kisgyerek lehúnyja a fejét,/ és fél az éj. És reszket 
a setét. Emlékszem, gyermekkoromban én is éreztem hasonlót, amikor…

Pokoli mulatság úgy járni-kelni idegenben, hogy a szájak lármája közönyösen hagy bennünket, s mi kukán meredünk 
mindenkire, aki megszólít. Így éreztem magam, amikor…

Tapasztalatom tanított erre. Valahányszor nem fi gyelek a társalgásra, vagy nem értek valamit, otthon is mindig így szólok: 
Igen.  Ez történt velem is, amikor…

Közben a fejem is csóválgattam, mintha ezt állapítanám meg: jellemző, vagy: hallatlan, vagy: ilyen az élet. Ez mindenre 
alkalmazható. Én is ezt mondtam/ nekem is ezt mondták, amikor…
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SZABADTÉRI JÁTÉKOK TÁRHÁZA

A nyár megérkeztével egyre több le-
hetőség adódik a szabadban való ta-
nulásra. A kint töltött órákon sokkal 
nagyobb valószínűséggel tudjuk diák-
jaink fi gyelmét lekötni, hiszen a felfor-
rósodott osztályokban még nekünk, 
tanároknak is megerőltető egy-egy 
órát megtartani.

Ha nincs lehetőségünk a friss leve-
gőn, az iskola udvarán tanulni diák-
jainkkal, keressünk alkalmat, hogy 
az osztályteremből kimozdulva új 
játékokkal frissítsük fel elméjüket, 
testüket. Az ismétlést kössük össze 
körjátékokkal, fogócskákkal; kutas-
sunk játékok után az iskola udvarának 
adottságaihoz mérten; régi bevált já-
tékok szabályait átalakítva játsszuk új 
variációit a szabadban, akár a tanórák 
közti szünetek idejében is.

Az alábbi játéktárban olyan játé-
kokat mutatunk be, amik leginkább 
szabadtéren játszhatóak, de kisebb 
változtatással akár tornateremben, 
tanteremben is megpróbálkozhatunk 
levezetésükkel (létszámtól és a terem 
nagyságától függően). Bátran alakít-
sunk a szabályokon, hozzuk létre azo-
kat a variációkat, melyek saját osztá-
lyainkra vannak szabva.

FORMÁZD MEG
Időkorlát: kb. 10–15 perc
Létszám: max. 16
Eszközigény: fényképezőgép
A játék célja: az együttműködés erő-
sítése

A játék leírása: Keressünk egy olyan 
füves területet az iskola udvarán, ahol 
veszélyforrás nélkül lehet hempereg-
ni a fűben (ahol nem túl magas a fű, 
nem zavar sem csalán, sem más szúrós 
növény, stb.). A diákokat osszuk két 
csapatra (ha sokan vannak, akár há-
rom-négy csapatot is létrehozhatunk). 
A feladatuk az lesz, hogy a lehető leg-
gyorsabban formázzák meg a fűben 
fekve az általunk megadott betűket 
úgy, hogy a csapat minden tagja része 
legyen a megformázott karakternek. 
Ha a csapat elkészült, az előre meg-
egyezett jelzést adva kell szólniuk a ta-
nárnak. Ha mindkét csapat elkészült, 
készítsünk róluk képet, hogy később 
meg tudják nézni egymás „művét”. 

HÁROM LÁB, NÉGY KÉZ
Időkorlát: min. 10 perc
Létszám: min. 5
Eszközigény: nincs
A játék célja: lehetőséget teremteni 
problémaoldás helyzetére
A játék leírása: A diákokat osszuk 3–5 
fős csapatokra (igyekezzünk azonos 
tagszámú csapatokat létrehozni). A 
feladatuk az, hogy 7 percen belül olyan 
„konstrukciót” építsenek saját testük-
kel, melyben csak három láb érinti a 
földet, mindemellett négy kéznek is a 
talajhoz kell érnie. Akkor tekinthető 
sikeresen megoldottnak a feladat, ha a 
létrehozott „konstrukció” legalább fél 
percig a megadott szabályok szerint 
megáll, s nem dől el. Több kört is le-

játszhatunk, melyben a csapattagok, a 
földet érintő lábak és a kezek számát, 
stb. tetszés szerint változtathatjuk. A 
játék ideje alatt fokozottan fi gyeljünk 
diákjaink testi épségére.

KINCSVADÁSZAT
Időkorlát: kb. 10–15 perc
Létszám: max. 16
Eszközigény: erősebb madzag, olló, 
előre elkészített lista több példányban 
(a listán kb. 10–15 olyan dolog szere-
pel, ami éppen megtalálható az udvar 
területén: fűszál, faág, tűlevél, pity-
pang, bükkfa levele, stb.)
A játék célja: lehetőséget teremteni 
problémaoldás helyzetére
A játék leírása: A diákokat osszuk szét 
több kisebb csoportra (2–4 fő), majd 
találjanak ki a csapatuknak egy fantá-
zianevet. A csapatoknak az a feladata, 
hogy a megadott listán szereplő dol-
gok legtöbbjét mihamarabb megsze-
rezzék. 10 percük van a vadászatra, s 
az nyer, aki a legtöbb megszerzett tár-
gyat fel tudja mutatni. A diákok dolgát 
annyival nehezítjük, hogy a csapatta-
gok lábát egy erősebb madzaggal ösz-
szekötjük. A kötést nem szabad a játék 
során levenni. Ha valamelyik csapat 10 
percen belül minden tárgyat megsze-
rez és felmutat, egyértelműen ők nye-
rik a vadászatot.
Pedagógiai javaslat: A játékban tör-
ténteket dolgozzuk fel a diákokkal, és 
mindenképpen beszéljük meg a vitás 
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helyzeteket, melyek a játék során ki-
alakultak.
Lehetőség variációra: Ha több idő 
adódik a játék előkészítésére, mi ma-
gunk is elrejthetünk bizonyos tárgya-
kat a játéktér területén, amikre majd 
csak a legszemfülesebbek tudnak le-
csapni.

A SÁRKÁNY FARKA
Időkorlát: kb. 8–10 perc
Létszám: min. 12
Eszközigény: nagyobb kendő
A játék célja: szórakozni, a mozgás 
örömét megélni
A játék leírása: A diákokat 
sorbaállítjuk, s feladatuk, hogy két ke-
zükkel megfogják az előttük álló dere-
kát. Az utolsó diák zsebébe egy hosz-
szabb kendőt tűzünk: ez lesz a sárkány 
farka. A sor elején álló diák a sárkány 
feje, neki az a feladata, hogy meg-
próbálja megszerezni a zsebkendőt 1 
perc leforgása alatt. A sárkány sehol 
nem szakadhat szét. Ha a sárkány el-
szakad, vagy letelik az 1 perc, akkor a 
sor elején álló diák a sor végére kerül, 
így új diák lesz a sárkány feje. Addig 
cserélgessük a diákokat, míg szusszal 
és kedvvel is bírják! Nagyobb létszám 
esetén akár két sárkány is harcolhat a 
másik kendőjéért.

ALTATÓ FOGÓCSKA
Időkorlát: kb. 8–10 perc
Létszám: min. 8
Eszközigény: nincs
A játék célja: a fi gyelőképesség edzése, 
szórakozás
A játék leírása: A diákok körbeállnak, 
majd becsukják a szemüket. Mi érin-

téssel kiválasztjuk a táltost úgy, hogy 
a többi diák nem szerezhet erről tu-
domást. Ezt követően a játékosok ki-
nyitják a szemüket, majd lassan sétálni 
kezdenek. A táltos feladata elaltatni a 
diáktársait: akire óvatosan rákacsint, 
az magában lassan háromig számol, 
majd „álomba merülve” lefekszik a 
földre. Akit elaltattak, az nem szólhat 
bele a játék menetébe. A játék addig 
folytatódik, amíg valaki rá nem jön, ki 
a táltos, azaz amíg észre nem veszik, 
ki altatja el a többieket kacsintással. 
Ha valaki rosszul tippel, neki is el kell 
aludnia. Ha a táltoson kívül már csak 
két játékos marad a játékban, a táltos 
nyer.

FECSKEFÉSZEK
Időkorlát: kb. 8–10 perc
Létszám: min. 9
Eszközigény: nincs
A játék célja: szórakozni, a mozgás 
örömét élvezni
A játék leírása: Hármas csoportok-
ra osztjuk a diákokat. Ha egy diákkal 
több van, ő fecske lesz, ha kettővel van 
több, ők ketten fészket alkotnak majd. 
A hármasokban két diák magasra 
emeli a két kezét, s összezárva egy ka-
put képeznek: ők a fészek. A harmadik 
diák a kapu alá guggol: ő a fészekben 
ülő fecske. A fészket alkotó diákoknak 
és a fecskéknek az alábbi hívószavak 
szerint kell cselekedniük:
1. költözés: a fecskéknek ki kell száll-
niuk (kezekkel repülést imitálva kisza-
ladni) a fészekből, s új fészket kell ke-
resniük. A fészket alkotó diákok ekkor 
egy helyben maradnak.

2. fészekrakás: a fecskék guggolva ma-
radnak a helyükön, a fészket alkotó 
diákoknak új helyre kell szaladniuk, s 
egy másik fecske fölött fészket alkotni 
karjaikkal.
3. szélvihar: a fecskéknek új fészket 
kell keresniük, a fészkeknek új helyre 
kell rendeződniük, és egymás között is 
cserélődniük kell (új párral kell fészket 
alkotniuk).
Egy-egy körben mindig lesz egy fecske 
szabadon, vagy egy fészek fecske nél-
kül. A hívószavakat hangosan kiabál-
juk fel-felváltva, tetszés szerint.

SZALAGOS KIDOBÓS
Időkorlát: kb. 10–15 perc
Létszám: min. 10
Eszközigény: röplabda, eggyel keve-
sebb színes szalag, mint az összlétszám
A játék célja: szórakozni, a mozgás 
örömét élvezni
A játék leírása: Egyezzünk meg a já-
téktérben. Sorsoljunk vagy jelöljünk ki 
egy vadászt, akinek szalagot és labdát 
adunk. A többiek szétszórtan helyez-
kednek el a kijelölt területen belül. 
A jelzésünkre a vadász elindul a lab-
dával, és igyekszik valakit kidobni. A 
földről pattanó labda nem ejtheti ki a 
diákokat, illetve deréktól lefelé ér a ta-
lálat. Akit eltalál a vadász, az is kap egy 
szalagot. Így ketten fognak vadászni a 
többiekre. Az a tanuló nyer, akit utol-
jára találtak el. A következő játékban 
már ő lesz a vadász szalag nélkül. Min-
den menekülő játékosnál szalag van, 
amint elkapja őket a vadász, a szalagot 
leadják nekünk, és szalag nélkül már 
vadász szerepében játszik tovább.
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Mondanivalómat a tőlem megszokott 
bevezetővel kezdem. A Magyar Rovar-
tani Társaság a 2019-es év rovarának 
három, különösen védett fajt jelölt: a 
havasi cincért (Rosalia alpina), a ma-
gyar tarszát (Isophina costata) és a kis 
apollólepkét (Parnassius mnemosyne). 
Gyanítható, hogy a sorrend felállításá-
val eleve eldőlt a szavazatok megosz-
lásának aránya, mert nem valószínű, 
hogy az egyszerű emberek (köztük 
jómagam is) a tarszát kedvesebbnek, 
talán még szebbnek is tartanák a kis 
apollólepkénél. A leadott voksok szá-
ma a következőképpen oszlott meg: 
5680, 1669, 1322, ami összesen 8671 
szavazat. Hozzá kell tennem, hogy az 
eff éle internetes játékok nem igényel-
nek rovartani felkészültséget. A szava-
zás által a szervező társaságok csupán 
az emberek egyes élőlények iránti ér-
deklődését, vonzalmát igyekszenek fel-
kelteni, esetleg a már meglévőt támo-
gatni. Az emberek túlnyomó többsége 
érzelmi alapon próbálja megközelíteni 
a nyers valóságot, s ettől, mi tagadás, a 
tudományos kutatók sem kivételek, bár 
ők, ami tőlük eleve elvárható, kevésbé 
elfogultak, mint a laikusok. Ám annyi 
jóérzés vagy aggodalom az egyszerű 
emberekben is él, hogy ráébredjenek, 
melyik az a faj, amelyik – ezt mérhe-
tetlenül nehéz eldönteni – nagyobb 
odafi gyelést, féltést kíván, mint a többi. 
Vegyük hát sorba a győztes rovart és 
vetélytársait. 

Mint értesülhettünk róla, első helyre 
a Rosali alpina került. Latin neve arra 
utal, hogy az Alpok az igazi hazája, a 
magyar neve pedig, hogy a havasok. 
Tény, hogy egyik sem fedi a teljes igaz-
ságot. Annak ellenére sem, hogy egyes 
tankönyvek már a múlt század 50-es 
éveiben írták: „Németországban már 
csak a magas hegyekben fordul elő”. Ma 
viszont Magyarország és Kelet-Szlo-
vákia dombságainak öreg lomberdői-
ben, tehát nem a havasokban, is lehet 
még vele találkozni. Sokan azt állítják, 
hogy Európa egyik legszebb bogara. 
A bogarak (Coleoptera) rendjébe és a 
cincérfélék (Cerambycidae) családjába 
tartozik. „Ez a bogár 22-36 mm hosz-
szú és igen fi nom halványkék szőrzettel 
fedett; szárnyfedőin három bársonyos 
fekete harántcsík van” (Brehm). Mind-
azonáltal ne felejtsük el, hogy a rova-
rok „szőrzetének” semmi köze sincs az 
emlősök valódi szőrzetéhez, de ezek 
anatómiai összevetése már egy egészen 
más téma lenne. A havasi cincér min-
tázata aposzematikus, ami azt jelenti, 
ha bajban érzi magát, veszélyes vagy 
kellemetlen ízű rovarok mintázatát 
utánozza, azaz egyfajta mimikrire ké-
pes. Jellemzőek rá, egyébként majd-
nem minden cincérfajra, a fölöttébb 
hosszú csápok. A hím testhosszának 
háromszorosát, a nőstényének a más-
félszeresét teszik ki. Rágó szájszerveik 
erősek. Szükségük is van rá, mert a 
petéiket általában öreg fák kérge alá 

rakják (vannak fajok, melyek a földbe), 
tehát mind a lárvák, mind az imágók 
farágók. Hogy magyarul miért cin-
cérek? Mert ha kézbe vesszük őket, 
jajveszékelve ciripelnek. Az egész vilá-
gon, az Antarktisz kivételével minden 
földrészen, mintegy 25 ezer fajuk él. 
Magyarországon is kb. 250 faj. Kivétel 
nélkül mindegyikük védett. Eszmei 
értékük 5-10 ezer Ft. A havasi cincér a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park címerállata, 
és nem mellékes az sem, hogy a Ter-
mészetvédelmi Világszövetség Vörös 
Listájára is felkerült.

Második helyezett az Isophya 
costata, a magyar tarsza. Meg kell val-
lanom, a tarsza név szöget ütött a fe-
jembe, s mint megtudtam, sokaknak 
úgyszintén. Hosszas keresgélés után 
sem lettem okosabb, mert a szakembe-
rek is csak találgatnak, mit jelenthet e 
szó. Egyesek szerint tar, kopasz, tüske 
nélküli az értelme, ezért e fogalmak 
egyik szinonimájának tekinthető. Any-
nyit mindenesetre sikerült kinyomoz-
nom, hogy olyan szöcskefajról van szó, 
amely mintegy 10 ezer éve él a Kárpát-
medencében, ezért a zoológusok relik-
tumnak, azaz maradványfajnak tekin-
tik. Tehát nagyon régóta ismert rovar, 
ezért azt is felvetették már, hogy a neve 
esetleg fi nnugor vagy mongol eredetű 
is lehet. Majdnem mindegy. Minden-
esetre annyi tudható róla, hogy ma-
gyarul először Frivaldszky (Frivaldy) 
János (1822–1895) magyar zoológus, 
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illetve entomológus írta le 1867-ben, 
és nevezte meg ezt a ritka rovarfajt. 
Frivaldszky, mint sok más kiváló ma-
gyar tudós, az akkori Felvidék terüle-
tén, a Trencsén vármegyei Rajecen (ma 
Zsolnai járás) született. Több városban 
járt iskolába, Léván is, végül Vácott 
érettségizett, gépészmérnöki végzettsé-
get szerzett, de nagybátyja, Frivaldszky 
Imre hatására a rovarvilág csábította 
el. Évtizedeken keresztül mint a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum segédőre, majd 
igazgatóőre dolgozott. Eredményes 
kutató- és szakírói munkássága révén 
választották be a Magyar Tudományos 
Akadémia tagjai közé. Bár nem az 
egyenesszárnyúak (Orthoptera) kuta-
tása volt a fő szakterülete, mégis ő adta 
e rovarnak a „pusztai tarsza” nevet. 
Állítólag ő és kortársai több ilyen fur-
csa nevet találtak ki (többek között a 
szöcskéknek: hocsár, kanyó, szárkony, 
ternye, csobák, de más rovarcsopor-
toknak is), melyek azóta „kikoptak a 
nyelvünkből”. Viszont a tarsza furcsa-
mód megmaradt, pedig szerintem a 
pókszöcske, tán még a virágszöcske is 
inkább illene rá. Hogy mennyit baj-
lódhattak, amíg a latin nevek mellé, fi -
gyelembe véve a tájnyelvi megnevezé-
seket, a köznyelv által (is) elfogadható 
magyar neveket találtak, elképzelni is 
nehéz. Mindazonáltal érdemes megje-
gyezni, hogy a két Frivaldszky alapozta 
meg a Magyar Természettudományi 
Múzeum bogárgyűjteményét. János 
azonban más rovarokkal is foglalko-
zott, mint olvashatjuk, „egyenes röp-
tűekkel”, a bogaraknak egy csoport-
jával. Azonban az egyenes szárnyúak 
közé tartoznak a tücsök-, sáska- és a 
szöcskefélék alrendjei is. Az eléggé ter-
metes zöld lombszöcske nálunk még 
gyakori, eddig szinte minden nyáron 
találkozom vele a kertünkben. Nem 
csodálkozom rajta, hogy a zoológu-
sok a fürgeszöcskék (Tettigoniidae) 
családjába sorolták be, de hogy a lom-
ha szemölcsvesztő szöcskét (Dectikus 
verrucivorus) miért ide, az már diák-

koromban is elgondolkodtatott. Őt is 
sokszor láttam gyermekkoromban. 
Főleg aratáskor. Ott, ahol az érett búza-
táblán az alávetett lóhere (a következő 
évre szánt takarmánynövény) zsenge 
levei bő táplálékot kínáltak neki. E ter-
metes szöcske potroha végéből kinyúló 
hosszú „kardja” (jóval később tudtam 
meg, hogy az tojócső, és csak a nősté-
nyeknek van) nagyon izgatta a fantázi-
ámat. Amikor egy képen megláttam a 
magyar tarszát, öreg fejjel azt hittem, 
az is a szemölcsvesztő szöcskék egyi-
ke, de a leírása alapján rájöttem, hogy 
nem így van. Egy nagyon ritka ende-
mikus (bennszülött), szigorúan védett 
fajról van szó. Eszmei értéke 100 ezer 
Ft. Csak a Mecsek, a Budai-hegység és 
az Alföld egyes szűk helyein fordul elő. 
Így hát én Csilizközben sohasem buk-
kanhattam rá.

A „versenyben” legkevesebb pon-
tot a kis apollólepke kapta. A lepkéké 
(Lepidoptera) az egyik leggazdagabb 
rovarrend. Eddig mintegy 150 ezer 
fajt írtak le. A Kárpát-medencében kb. 
3500 faj él. (Mások szerint 31 ezer faj. 
Én nem számoltam meg, mennyi!) Így 
is bőven akad választék. A lepkék 45%-
át a nagylepkék (Macrolepidoptera) 
képezik, 55%-át pedig a molyok 
(Microlepidoptera), melyek a rovarok 
egyik legősibb csoportja. Ez a nagy-
vonalú felosztás keveset árul el e ro-
varok rendszerezéséről, sőt a másik, a 
legkényelmesebb csoportosítás sem, 
mely alapján nappali és éjjeli lepkékről 
beszélünk. Ami az egyszerű emberek, 
pláne a gyerekek fi gyelmét inkább fel-
keltheti, az a lepkék szárnytartása. Az 
éjjeli lepkék a toruk és potrohuk felett 
vízszintesen, a nappali lepkék függő-
legesen tartják a szárnyukat, persze 
csak akkor, ha pihennek, de főleg a 
pillangók és a fehér lepkék – eskü-
szöm rá – még ilyenkor is lippegnek. 
Gond lehet a pillangó megnevezéssel 
is, mert nem minden tarka lepkét illeti 
meg a pillangó név mint rendszertani 
besorolás. Még akkor sem, ha magyar 

nevükben szerepel a pillangó szó. Pél-
dául a sakktábla pillangó (csak) lep-
ke, mivel a szemeslepkék (Satyradae) 
családjába tartozik. Viszont a fecske-
farkú és kardos lepke igazi pillangók, 
mint azt a latin családnevük is elárulja: 
Papillionidae. Mindössze 4 fajuk él Ma-
gyarországon a már említetteken kívül: 
a farkasalmalepke és a kis apollólepke 
(Parnassius mnemosyne). Megjegyzem, 
a nagy apollólepke (Parnassius apollo), 
amit elfogni a lepkegyűjtőknek igen 
nagy vágya, nem él már nálunk. Min-
den lepke lárvája hernyó és nem kukac, 
még az almamolyé sem, hiába hívják 
annak. Némely hernyók, bár sokan vi-
szolyognak tőlük, főként azoktól, ame-
lyek szőrösek, csodálatosan szépek. A 
hernyóknak rágó szájszerveik vannak, 
melyek a bábállapot idején, mialatt a 
lárvák teljesen átalakulnak imágókká, 
azaz lepkékké, rágóik helyén az óraru-
góra emlékeztető, összetekeredett szí-
vókákkal bújnak ki tokjukból. E száj-
szervnek a neve pödörnyelv.

A rovargyűjtők, ha nem ellenőrzik 
őket kellő szigorral, nagyon nagy ká-
rokat képesek okozni a természetben, 
pláne, ha még üzletelnek is a zsákmá-
nyaikkal. Többségük bogarakat vagy 
lepkéket gyűjt, de találkoztam már 
poloska- és hártyásszárnyú gyűjtőkkel 
is. A kis apollólepke a féltve őrzött ro-
varfajok közé tartozik, melynek szim-
bolikus értéke 50 ezer Ft. A neve szép-
sége, de inkább ritkasága által felhívja 
magára a fi gyelmet. Azt talán nem kell 
elmagyaráznom, hol van Parnasszosz 
hegye, és ki a mitológiában Apolló. 
Továbbá valószínűleg azt sem, hogy 
ki mindenkinek sikerül és kinek nem, 
bármennyire szeretne, akár még csalás 
árán is, életében feljutnia a Parnasszus-
ra. Bár nem hiszem, hogy nagyon tö-
rekedne rá, szegény kis apollólepkének 
sem sikerül. De őt, ez holtbiztos, csep-
pet sem izgatja!
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„Csak törpe nép felejthet ős nagyságot,
Csak elfajult kor hős elődöket;
A lelkes eljár ősei sírlakához,
S gyújt régi fénynél új szövetneket...”

(Garay János)

A Csemadok Komáromi Városi Szer-
vezete a Komáromi Városi Kamaraze-
nekar Polgári Társulással és a Komá-
romi Városi Művelődési Központtal 
karöltve nagyszabású ünnepi hangver-
senyt rendezett a Komáromi Napok 
keretében, a CSEMADOK megalaku-
lásának 70. évfordulója alkalmából.

A „csak tiszta forrásból” merítő kon-
certet a Komáromi Kamarazenekar 
Kodály Zoltán Adagiójával nyitotta, 
a hegedűszólót a Pozsonyi Zeneaka-
démia felettébb tehetséges komáromi 
növendéke, Boris Borsányi játszotta. 
A hangszeres zenét kórusmuzsika kö-
vette: a Marianum Egyházi Iskolaköz-
pont Orsovics Yvette vezette „nagyok 
kórusának” műsora üde színfoltja volt 
a rendezvénynek.

A kiváló gyermekkar után a Cse-
madok helyi szervezete és a Vmk 
Concordia vegyeskara állt dobogóra. A 
kórus hírnevéhez méltó, igényes, szép 
műsort – Szíjjártó J.: Magos a rutafa – 
Szent Iván napi dalok Nyitra vidékéről, 
Tóth Péter: Lángok, Kodály Zotán–Pe-
tőfi  Sándor: A magyar nemzet – énekelt 
alapító karnagyának, Stubendek Ist-
vánnak vezényletével.

Ezt követően a vonós zenekar szim-
fonikus zenekarrá bővült, hogy a Tiszti 
pavilon patinás dísztermét zsúfolásig 
megtöltő közönség nagy örömére és 
meglepetésére művészeti vezetőjének 
és karmesterének, Medveczky Sza-
bolcsnak avatott keze alatt felcsen-
düljön a 20. századi magyar zenekari 

muzsika, a  nagyvilágban bizonyára a 
legtöbbször elhangzó műve, Kodály 
Zoltán Galántai táncok c. nagyzeneka-
ri kompozíciója.

Fantasztikus élményben volt ré-
szünk! A közönség felállva tapsolt, a 
zenekar a mű zárószakaszát megismé-
telte. Bravó, bravó, bravó, Komáromi 
Kamarazenekar! Hogy még katarti-
kusabb legyen az élmény és valódi 
ünnep az ünnep, ismét pódiumra állt 
a Concordia, és zenekari kísérettel 
szólaltatta meg Beliczai M. Ave Ma-
ria, W.A.Mozart Ave verum és G.Fr. 
Händel Halleluja c. művét; Orsovics 
Yvette, Stubendek István és Medveczky 
Szabolcs vezényletével.

A hangverseny műsorát összeállí-
tóknak és a szereplőknek csak gratu-
lálni lehet és megköszönni a kapott 
élményeket! Sajnos ugyanezt nem vo-
natkoztathatjuk a Komáromi Napok 
szervezőire, mert az idén sem sikerült 
biztosítaniuk azt, hogy a nemesebb 
zenét is igénylők zavartalanul hallgat-
hassák végig az ünnepi hangversenyt. 
Csak megjegyezzük: mint a város adó-
fi zető polgárainak, a nemesebb szóra-
kozásra vágyóknak is ugyanannyi jo-
guk van az ünneplésre, mint a dübörgő 
decibeleket igénylőknek!

És még valami: a hangverseny ele-
jén nem ártott volna néhány mondatot 
szólni a CSEMADOK-ról, a Csehszlo-
vákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesü-
letéről; mi több: arról is, hogy jelenlegi 
Komáromi Kamarazenekar eredetileg a 
helyi CSEMADOK zenekaraként indult 
Dobi Géza hegedűművész, zeneszerző, 
a helyi MAI hosszú éveken át volt igaz-
gatója vezetésével.

A hangverseny végén pedig a sze-
replőknek – az igazán kiváló telje-

sítményért és a példaértékű „viribus 
unitis“-ért a város vezetőségétől is ki-
járt volna néhány köszönő szó.

 A több mint 50 éve folyamatosan 
működő és mára hivatásos szinten 
muzsikáló Komáromi Kamarazenekar 
folyamatosan ügyel arra, hogy az ala-
pító tagjai – Rudolf Harmat, Hollósy 
Gabriella Zsuzsanna, Nagy Hollósy 
Zsuzsanna, Fekete Vince, Szombath 
Károly, Kulin Eduárd, Medveczky Hor-
váth Györgyi, Mátesz Éva, Dobi Tibor, 
Eva Sýkorová, Kazán Péter, Weisz Péter 
– mellett a régió ifj abb, majdani szak-
zenészeinek is lehetőséget kínáljon a 
szakma művelésére (közéjük tartozik 
Boris Borsányi, Csiba Hajnalka, Cseri 
Kristóf, Csintalan György, Domonkos 
Gábor, Zuzsana Klimentová, Majer 
József, Misák Bence, Bócs Beáta, Rácz 
Réka, Rácz Levente, Zsitva Tamás). A 
Komáromi Kamarazenekar ezért az 
eddiginél sokkal több odafi gyelést ér-
demelne mind erkölcsileg, mind anya-
gilag; műsorait a komáromi tévének 
rögzítenie kellene és ünnepnapokon 
sugároznia; az arra kompetenseknek 
pedig a zenekart műsoraival utaztatni, 
országos rendezvényeinken való fellé-
pési lehetőséget biztosítani kellene.

Befejezésül egy kodályi „üzenet“ 
megszívlelése: „A görög ember, ha ki-
lépett otthonából, kultúrát lélegzett be 
a piacon is. Nekünk ma védekeznünk 
kell a nyilvánosság, a levegő művé-
szetpusztító bacilusai ellen. Meglehet, 
vannak, akik művészet nélkül is boldo-
gok. Ignoti nulla cupido. Ne irigyeljük 
őket. Igyekezzünk a bennök elsorvadt 
nemes szervet a fi atalság tömegeiben 
kifejleszteni.”

CSEMADOK 70 – ÜNNEPI HANGVERSENY AZ 
ÖSSZETARTOZÁS VÁROSÁBAN, KOMÁROMBAN

STIRBER LAJOS
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100 éve született Szíjjártó Jenő, zene-
szerző, népzenegyűjtő, karnagy és ze-
nei rendező. Születésnapja (július 17.) 
a nyár közepére esik, de – tapasztalat-
ból mondhatjuk – ez az időszak a nya-
ralások miatt kevésbé alkalmas em-
lékhangversenyek rendezésére. Ezért 
a Zselízi Hangok polgári társulás és a 
Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társa-
sága úgy látta jónak, hogy május 11-
ére tűzze ki a Szíjjártó Jenő Kórusfesz-
tivál időpontját. A hangverseny anyagi 
hátterének előteremtésében jelentős 
szerepet vállalt Zselíz önkormányzata, 
a Csemadok Zselízi Alapszervezete, 
a Szíjjártó Jenő Művészeti Öröksége 
Egyesület és a helyi Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskola.

 Szíjjártó Fesztivál – miért éppen 
Zselízen? – tehetnénk föl a kérdést, 
hiszen a zeneszerző Gölnicbányán 
született, Pozsonyban hunyt el, a 
pozsonypüspöki temetőben nyug-
szik, gyűjtőútjai pedig többnyire a 
Zoborvidékre és a Gömörbe vezették. 
Szűkszavú ember volt; ritkán állt rá, 
hogy riportot adjon, ám amikor arra 
kérték, beszéljen magáról, sohasem 
felejtette el Zselíz nevét megemlíteni. 
Kövesdi Jánosnak egyszer így vallott: 
„Amit legnagyobb sikerként tartok nyil-
ván, nem is a professzionális jellegű és 
előadóművészi szempontból magasabb 
kategóriájú akciók egyike, hanem az 
1961-i zselízi énekkari fesztivál záró 
összkórusa. Erre az alkalomra írtam 
Weöres Sándor versére a Békét aka-
runk című kórusművet gyermek- és 
vegyeskarra. Amilyen forró légkört képes 
volt az a hatszáz gyermekből és ugyan-
annyi felnőttből álló kórus előidézni, azt 
igazán nehéz leírni.” Özvegyével, a kö-
zülünk azóta sajnálatos hirtelenséggel 
távozó Ilonkával, már évekkel ezelőtt 

elhatároztuk, hogy a centenáriumi kó-
rustalálkozót Zselízen szervezzük meg.

 A fesztiválon öt kórus vett részt: 
a Zselízi Alapiskola Franz Schubert 
Gyermekkara, a zselízi Franz Schubert 
Vegyeskar, a Peredi Nőikar, a komáro-
mi Concordia Vegyeskar és a Szlováki-
ai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kó-
rusa. A kórustalálkozón való részvétel 
feltétele volt legalább egy Szíjjártó-mű 
előadása. Az ünnepi hangversenyen a 
közönség (más művek mellett) ponto-
san tíz Szíjjártó-mű előadásának tap-
solhatott: a gyermekkar (vez.: Horváth 
Diana), amely egy nappal korábban 
még a Csengő Énekszón szerepelt (és 
ott ezüstkoszorút szerzett), az Azért jöt-
tünk ide karikázni című gyermekdal-
feldolgozást adta elő. A Peredi Nőikart 
(vez.: Jónás Katalin) nem mindennapi 
feladat elé állították a szervezők: azzal 
bízták meg, hogy tanulja meg Szíjjártó 
Jenő legigényesebb nőikari művét, a 
Csontos Vilmos versére írt Balladát. 
A közönség vastapsa jelezte, hogy ez 
mértéken felül sikerült. A házigazda 
Franz Schubert Vegyeskar (karnagy: 
Horváth Géza) a zoborvidéki nép-
dalokra írt feldolgozást, az Öt kurta 
kórust, a komáromi Concordia (vez.: 
Stubendek István) pedig a Szent Iván-
napi dalokra komponált Magos a ru-
tafát választotta. A Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Vass Lajos Kórusa im-
már több mint egy évtizede kezdte 
fölépíteni Szíjjártó-repertoárját, eb-
ből ezen az hangversenyen hat művet 
adott elő. A Dénes György versére írt 
Csallóközt a zeneszerző karnagy-uno-
kája, Szíjjártó Albertina vezényelte. 
(Ezt a művet Szíjjártó Jenő a dunaszer-
dahelyi Bartók Béla Vegyeskarnak és 
karnagyának, Jarábik Imrének aján-
lotta. A kórus ennek a műnek az elő-
adásával emlékezett a nemrég elhunyt 

karnagyra.) A Gyurcsó István versére, 
a Tanítókórus megalakulásának 20. 
évfordulójára komponált Anyai szót és 
a Weöres Sándor versére írt A meséről 
című művet a kórus művészeti veze-
tője, Józsa Mónika vezényelte. A Há-
rom zoborvidéki magyar népdal című 
nőikari feldolgozást és a Piros alma; 
Ungvár megye c. vegyeskari népdal-
feldolgozást Szűcs Dániel vezényelte. 
A hangverseny-záró összkart, Szíjjártó 
Jenő legismertebb művét, az Esti han-
gulat Zsérént Józsa Mónika vezényelte.

 A Szíjjártó Fesztivált megtisztelte je-
lenlétével a kórustalálkozó fővédnöke: 
Juhász András mérnök, Zselíz polgár-
mestere, Csenger Tibor mérnök, Nyit-
ra Megye (zselízi illetőségű) alelnöke, 
ifj . Szíjjártó Jenő és családja, Szalay 
Szilvia, a Szlovákiai Magyar Zeneba-
rátok Társaságának elnöke, Kazán Jó-
zsef, a SZMZT Harmónia-életműdíjas 
választmányi tagja, a szlovákiai kórus-
fesztiválok szervezője, Sárai András, a 
Csemadok zselízi alapszervezetének 
elnöke, és ott láthattuk a közönség so-
raiban Bodor Éva operaénekest is, aki 
annak idején a zselízi Franz Schubert 
Gyermekkarban bontogatta szárnyait.

 A szervezők elsődleges célja az volt, 
hogy népszerűsítse, a szlovákiai ma-
gyar kórusokkal „műsoron tartassa” a 
száz éve született zeneszerző műveit. 
Ez nem mindig egyszerű, hiszen kom-
pozícióit Szíjjártó Jenő már a XXI. szá-
zadnak írta. Betanulásuk, előadásuk a 
karnagyok részéről igényes hozzáál-
lást, az énekesektől pedig nem kevés 
türelmet követel. A közönség és a fellé-
pők véleménye egyaránt az volt, hogy 
a fesztivál teljesítette küldetését: min-
den remény megvan arra, hogy kóru-
saink a jövőben rendszeresen előadják 
Szíjjártó Jenő műveit.

KÓRUSFESZTIVÁL SZÍJJÁRTÓ JENŐ EMLÉKÉRE
HORVÁTH GÉZA

Fotó: 
Krüger Viktor
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ISKOLAHÍR

„Nem az a fontos, milyen gyorsan futsz, 
sőt az sem, hogy milyen kecsesen. A lé-
nyeg a kitartás, hogy talpon maradj, és 
bármilyen lassan is, de haladj előre.” 
(Dean Ray Koontz)

2019. április 28-án második alkalom-
mal került megrendezésre a Bridgeston 
45. Komárno–Komárom Nemzetközi 
Utcai Futóverseny kísérőrendezvénye, a 
II. MINI KK. Idén is megmozgattunk kö-
zel 400 gyermeket, határon innen és túl. 
A célunk, hogy népszerűsítsük a futást és 
a kisversenyzők számára pozitív élményt 
nyújtsunk, mivel nem a teljesítmény vagy 
a győzelem számít, hanem a táv teljesíté-
se, hogy örömüket leljék a futásban. 

Évek óta rendszeresen járok különbö-
ző futófesztiválokra, ahol már egészen 
kis gyermekek lefutnak pár száz méteres 
távot, a nagyobbak pedig akár egy-két ki-
lométert is. Három évvel ezelőtt egy ilyen 
futófesztivál után támadt az ötletem, hogy 
a következő évi Komárom–Komárno fu-
tóverseny mellett is meg lehetne valami 
hasonló versenyt rendezni a gyermekek 
számára. Innen származik a MINI KK öt-
lete. Fél évvel a verseny előtt meghirdet-
tük a versenykiírást az interneten, majd 
az óvodák és iskolák körében is, a határ 
mindkét oldalán. Ezután megterveztem 
az egyedi rajtszámokat, megrendeltük az 
érmeket és a frissítőket. Első alkalom-
mal 2018. április 22-én szerveztük meg 
a gyermekfutóversenyt, a dél-komáromi 
Sportcsarnoknál. Ekkor hét óvodából, 
három alapiskolából jelentkező tanulók, 
és számos egyéni nevező állt rajthoz há-
rom futamban. Mindenki a korosztályá-
nak megfelelő távon futhatott.

A MINI KK idén Észak-Komárom-
ban, a Sportcsarnoknál, a nagyok verse-
nye előtt került lebonyolításra. Ebben az 
évben nyolc óvodából, öt alapiskolából 
jelentkező tanulók és több egyéni nevező 
vett részt a versenyen. Érkeztek nevezések 
Budapestről, Érdről, a környező falvakból 

és városokból, de idén is a legtöbben a két 
Komáromból jelentkeztek. Az idei évben 
– tanulva és kiküszöbölve az előző év hi-
báit – bevezettünk néhány változtatást. 
Ilyen volt például, hogy a szülők csak a 
célterületen várhatták a gyermekeiket, 
meghagyva nekik az egyéni versenyzés 
örömét. Az alapiskolások nem a céltól 
indultak, és futottak egy vagy két kört a 
sportcsarnok körül, hanem a Lipót-kapu-
tól indulva a felvezető futóinkat követve 
futottak át a célkapu alatt. Az óvodások 
két futamban, a sportcsarnok utcájának a 
végétől indulva futottak át a célkapu alatt. 
A verseny kezdete előtt minden gyermek 
részt vett a közös bemelegítésen. Ezt kö-
vetően a szervezők és az óvópedagógusok 
kísérték ki először az óvodásokat a rajtba. 
Miután lefutották a 200 méteres távjukat, 
elindultak a rajtba a szervezőkkel az alap-
iskolások is. Az alsó tagozatos tanulók 
800 métert, míg a felső tagozatos tanulók 
1500 métert futottak. Minden kisverseny-
ző a célban érmet és gyümölcsöt kapott. 
A futás után animációs programokkal 
szórakoztattuk a gyermekeket. A verseny 
fővédnöke és támogatója Keszegh Béla, 
Észak-Komárom polgármestere volt. A 
rendezvény lebonyolításában segítsé-
günkre voltak a Selye János Egyetem óvó- 
és tanító szakos hallgatói. 

A II. MINI KK után is számos pozitív 
visszajelzést kaptunk a szülők és pedagó-
gusok, de legfőképpen a gyermekek ré-
széről. Óriási boldogsággal töltött el ben-
nünket az az öröm, amit a kisversenyzők 
arcán láthattunk. Minden gyermek büsz-
kén viselte a kapott érmet, volt, aki még 
másnap az óvodába is magával vitte.  

A MINI KK-val a célunk, hogy népsze-
rűsítsük a futást az óvodások, valamint 
az alapiskolás tanulók körében, mivel a 
futás több, mint egyszerű testmozgás, 
ugyanis nagyban hozzájárul a testi-lel-
ki jólét fenntartásához. A futás az egész 
szervezetünkre pozitív hatással van, 
komplex módon átmozgatja a testünket. 

A pszichére is hatást gyakorol, ugyanis az 
egyén az előtte álló feladatra koncentrál, 
és a kitűzött táv teljesítése pozitív élményt 
közvetít. Nagyon fontos, hogy minél ko-
rábban aktív mozgásra szoktassuk a gyer-
mekeket, mivel a gyermekkorban meg-
alapozott mozgáskultúra a felnőtt korban 
is megmarad, így sokkal aktívabb, rend-
szeresen sportoló felnőttekké válhatnak. 

Az első, valamint a második gyermek-
korban is fejlődik a gyermek mozgása, 
többek között a futó mozgása is. A futás 
fejlődésénél a lépéshossz növekszik, a lé-
pésfrekvencia csökken. Így javul a futó 
teljesítménye (Farmosi, 2011). A rendsze-
res fi zikai aktivitás pozitívan hat például a 
mentális egészségre, csökkenti az elhízás 
kialakulását, de ezenkívül még számos 
pozitív hatását ismerjük (Beets és mtsai., 
2009). 

Sajnos ma a gyermekek hamarabb ül-
nek le a számítógépes játékok és a tévé elé, 
mint hogy kimenjenek mozogni. Ezért 
nagyon fontos elsősorban a szülői példa-
mutatás, valamint az iskolák és egyesüle-
tek által nyújtott sportolási lehetőségek. 
A rendszeres testmozgás pozitív hatás-
sal van az emberi szervezetre. A szív- és 
légzőrendszer jobban alkalmazkodik a 
terheléshez, a mozgatórendszer fejlettebb 
lesz, javul az izom–ideg kapcsolat is. A 
sport pozitívan hat a gyermekek személyi-
ségfejlődésére is, formálja azt. Fontos len-
ne, hogy a gyermekek legalább hetente há-
romszor intenzív testmozgást végezzenek. 
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Április 27-én, Kismartonban, az Esterházy 
család egyik legszebb kastélyában tizennégy 
csapat újra felidézte a múlt századot. Feltá-
madtak a kor nem is annyira központi szerep-
lői, akik mégis olyan fontos eseményekben ját-
szottak szerepet, mint a második világháború 
és az 1956-os forradalom. Mindszenty József, 
gróf Edelsheim Ilona, gróf Almásy László, de 
még Szent-Györgyi Albert is „megjelent” a 
színen.
Nagy örömünkre a Selye János Gimnázium 
csapata is meghívást kapott a színvonalas dön-
tőre, amelyet a világhálón is egyenes adásban 
közvetítettek a szervezők. Az estöri kreatív 
történelmi vetélkedő harmadik évadát az Es-
terházy Magánalapítvány olyan céllal szervez-
te meg, hogy az adott kort – idén a 20. század 
sorsfordító évtizedeit – a diákok saját ötleteik-
kel fedezzék fel, és élménydús jelenetek tegyék 
felejthetetlenné a közönség számára. Mert a 
kismartoni kastély Haydn-termében szurko-
lók szeme láttára zajlott a fi nálé.
Zalka Virág, Kovács Kata Luca és Szoboszlai 
Bálint fél éven keresztül készült fordulóról for-
dulóra, esszét, videót és kiselőadást készítettek, 

szerepeltek a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárában megrendezett középdöntőben. 
Lassan szűkült a csapatok köre, a 150 csapat-
ból először 40, majd 14 maradt a végső meg-
mérettetésre. Ezalatt a csapat a nagyon hiva-
talos revkomarom_selye_9_10vegyes nevet 
kreatívabbra cserélte. Mivel a középdöntőben 
és a döntőben is olyan személyekkel foglal-
koztak, akiknek megítélése éppen változóban 
van, a Spem reduxit nevet választotta. Jelenté-
se: helyreállt a remény. Meggyőződésük, hogy 
gróf Esterházy János felvidéki magyar politi-
kus és Carl Lutz svájci diplomata a jövőben 
megkaphatja azt az általános elismerést, ame-
lyért régóta küzd a magyar közösség határon 
innen és túl.
A döntőben a budai svájci nagykövetség 
óvóhelyébe tekinthettünk be, ahol Carl Lutz 
és felesége a romos Budapestről próbálta ki-
menekíteni a zsidókat és az őket segítő svéd 
diplomatákat. Majd a vitában éppen Carl Lutz 
bátorsága mellett kardoskodtak, hogy való-
ban megérdemli a Yad Vashem elismerését, a 
Világ Igaza kitüntetést. Ezenkívül történelmi 
villámkérdésekben, okostelefonos tesztkér-

désekben, fi lmek felismerésében vetélkedtek 
a többiekkel, zárásképpen pedig kapcsolatot 
kerestek a verseny történelmi szereplői kö-
zött. Így keresték Virágék a közös szálakat 
Mindszenty József és Carl Lutz között, és eb-
ben – teljesen véletlenül – egy másik bencés 
gimnázium volt a partnerük, a győri Czuczor 
Gergely Gimnázium. A hétórás döntő úgy 
repült el, hogy szinte észre sem vettük. Nem 
éreztünk fáradságot, inkább felvillanyozott 
minket, milyen lehetőségek rejlenek ebben a 
versenyben. Ahogy Bálint is nyilatkozott: jö-
vőre újra döntőzünk és egy még jobb jelenetet 
csinálunk! Bár nem kerültünk dobogóra, a 
Spem reduxit csapat különdíjban részesült: a 
Magyar Nemzeti Múzeum vendége lesz egy 
különleges tárlatvezetésen. A féléves közös 
munkában jelentős szerepet játszott Vajányi 
Orsolya tanárnő, akivel közösen irányítottuk 
a trió felkészülését fordulóról fordulóra. Re-
méljük, a lelkesedés jövőre is kitart, hiszen az 
élmény tényleg megfi zethetetlen.

Elek József

SELYÉSEK KISMARTONBAN: „HELYREÁLLT A REMÉNY”

ZSIGÁRDI GYEREKEK A FÁY ANDRÁS OKTATÁSI KÖZPONTBAN BUDAPESTEN
A Zsigárdi Alapiskola 4–9. osztályos tanulói április 24-én Budapestre 
utaztak a Fáy András Oktatási Központba. Az utaztatás és a tréning 
költségeit az OTP biztosította. 
    A 4,5 órás játékos foglalkozás során a trénerek, a gyermekek életkori 
sajátosságait fi gyelembe véve, a pénz kialakulásával, értékével, a családi 
pénzgazdálkodás lehetőségeivel ismertették meg a diákokat. A résztvevők 
szerepjátékon keresztül találkoztak a hétköznapi pénzügyi problémákkal 
úgy, hogy a családok működését modellezték. Megtanulták, hogy hogyan 
kell pénzügyi tervet készíteni, hogyan lehet tudatosan, sikeresen, nyeresé-
gesen gazdálkodni. Betekintést nyertek a családi gazdálkodás kockázatai-
ba, és tudatosították a váratlan helyzetekre való felkészülést.
     A másik teremben a diákok szituációs játékot játszottak: eladók, vá-
sárlók, bankosok voltak. Foglalkoztak a bankrendszer tevékenységével, 
a bankszámla és a bankkártya működésével.
     Tanulóink megismerték a munka világának számukra aktuális lehe-
tőségeit, többek között az érték, az idő és a pénz kapcsolatát. A gyakor-
latok során megtapasztalhatták, hogy mi az a sikeres életvitel, milyen 
változtatásokat tehet az egyén azért, hogy elérhesse azt.
 

Žiaček Adrianna, iskolaigazgató
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A PÉNZÜGYI ISMERETEK TANÍTÁSA

A pénzügyi ismeretek tanítása a mi-
nisztérium által kidolgozott terjede-
lemben (Národný štandard fi nančnej 
gramotnosti – NŠFG) immár kötele-
zővé vált a szlovákiai alap- és középis-
kolákban. E feladat minél sikeresebb 
teljesítése érdekében a minisztérium a 
jelenlegi tanévre vonatkozó aktualizált 
módszertant adott ki, hogy ezzel is segít-
se és könnyítse a pedagógusok munkáját. 
Tudnunk kell azonban, hogy ez a feladat 
nem napjainkban került előtérbe, hiszen 
a kormány még 2008 júliusában hozott 
döntésével az iskolai oktatás részévé tet-
te a tanulók megismertetését az alapvető 
pénzügyi, közgazdasági ismeretekkel, 
majd ezt követően jelentette meg a pénz-
ügyi ismeretek nemzeti sztenderdjét 
(NŠFG). Tekintettel azonban arra, hogy 
a pénzügyi piac szinte folyamatosan vál-
tozik, az említett sztenderdnek is fi gye-
lembe kell vennie a változásokat, hogy 
hűen tükrözhesse az aktuális helyzetet. 
A minisztérium éppen e cél érdekében 
aktualizálta az említett dokumentumot, 
és a módosított változat 2017. szeptem-
ber 1-jén lépett hatályba. E dokumen-
tum nem egy-egy tantárgyhoz kapcso-
lódó ismereteket tartalmaz, hiszen az 
iskolák saját maguk határozhatják meg, 
mely tantárgyak tanítása során és milyen 
módszerekkel foglalkoznak az ismeretek 
megtanításával. Fontosnak tartja azon-
ban, hogy ez a témakör a hatékonyság 
növelése érdekében már az óvodában 
is része legyen a nevelési programnak, 
természetesen a legelemibb szinten. Az 

aktualizált sztenderd nem a pénzüggyel 
kapcsolatos gazdasági, jogi elméletek 
megtanítását tartja a legfőbb feladat-
nak, hanem az ismeretek gyakorlati al-
kalmazására helyezi a hangsúlyt. Olyan 
ismeretek széles skálájának az elsajátítá-
sát tartja fontosnak, amelyeknek a gya-
korlatban való alkalmazása az egyének 
saját személyes pénzügyi menedzselése 
szempontjából kiválóan hasznosítha-
tók, tehát a pénzügyi kompetenciák, a 
pénzzel való ésszerű bánás kialakítása és 
fejlesztése a legfőbb cél. A minisztérium 
a 2018/2019-es tanévre kiadott pedagó-
giai-szervezési utasításokban mindezek 
mellett javasolja, hogy az alap- és közép-
iskolák szenteljenek külön fi gyelmet a 
korrupció és a klientelizmus elleni harc-
nak, valamint a fogyasztók védelmével 
kapcsolatos ismereteknek. Az említett 
célok elérésének, a kulcsfontosságú 
kompetenciák kiépítésének és fejleszté-
sének, a pénzügyi szférával való helyes 
kapcsolatok kialakításának, a munka 
világában való érvényesülésnek és saját 
helyes életvitelünk kiépítésének azon-
ban az egyik legfontosabb feltétele az ol-
vasási készségek és a szövegértés magas 
színvonala. Ennek esetleges hiánya vagy 
alacsony színvonala ugyanis rendkívül 
súlyos problémákat okozhat a továbbta-
nulás, illetve a későbbiekben a munka-
erő piacán való érvényesülés során.

Az iskolaügyi minisztérium a múlt év 
júniusában az alapiskolai oktatás és a mű-
velődés hatékonyságának és színvonalá-
nak emelését szorgalmazó, segítő cél-

zatú felhívást jelentetett meg (Zvýšenie 
kvality vzdelávania na základných 
školách – čitateľská, matematická a 
prírodovedná gramotnosť), melynek ha-
tárideje 2019. március 15-e volt. E felhí-
vás lehetőséget adott Szlovákia minden 
alapiskolájának arra, hogy pénzügyi 
támogatást kérjen a tanulók olvasási, 
matematikai és természettudományi 
készségei színvonalának további fejlesz-
tését célzó projektjeik megvalósításához. 
Hasonló felhívás az ország gimnáziumai 
számára is lehetővé tette anyagi támo-
gatás kérését, amelyben azonban már 
szerepelt a pénzügyi ismeretek tanítása 
színvonalának az emelése is (Čitateľská, 
matematická, fi nančná a prírodovedná 
gramotnosť na gymnáziu). Ennek a fel-
hívásnak a határideje még nem járt le, 
tehát a minisztérium várja az iskolák 
jelentkezését. A pénzügyi kompetenciák 
fejlesztéséhez jelentős mértékben hoz-
zájárulhat a kétszintű kötelező érettségi 
vizsga újbóli bevezetése matematikából 
a gimnáziumokban, valamint a termé-
szettudományi és műszaki szakirányú 
szakközépiskolában. Pillanatnyilag ezt 
az elképzelést az egyes kompetens szak-
bizottságok vitatják. Fontosnak tartjuk 
megjegyezni, hogy e témakörhöz tarto-
zó minden dokumentum, további fon-
tos információ és a pénzügyi ismeretek 
elsajátításához szükséges segédanyag 
megtalálható az iskolaügyi minisztéri-
um honlapján – https://www.minedu.
sk/fi nancna-gramotnost/. 
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X. MÉDIASZTÁR 

A gútai Magyar Tannyelvű Magán 
Szakközépiskola idén tizedik alkalom-
mal hirdette meg a Médiasztár elnevezé-
sű országos tehetséggondozó versenyét. 
A szeptemberben kiírt versenypályázat 
alapján a Médiasztár tizedik évfolyamá-
ban versenyezni lehetett a 2018/2019-es 
tanévben az Év diákújságírója, diákri-
portere, diákfotósa, valamint az év di-
ákújsága megtisztelő címért. A verseny 
tíz évfolyama eddig összesen 735 írással, 
fotózással vagy hanganyagok készítésével 
foglalkozó diákot ösztönzött alkotásra. 

A jubileumi döntő fordulóra 2019. áp-
rilis 30-án került sor. A döntőt ünnepélyes 
megnyitó előzte meg, ahol a Th e Töpörtyűk 
iskolazenekar rövid programját Szokol 
Dezső iskolaalapító-tulajdonos és Priskin 
Zoltán iskolaigazgató köszöntője, majd 
Bukovszky László kisebbségi kormánybiz-
tos biztató szavai hangoztak el. A megnyitó 
záró akkordja Sipos Dávid Harmónia-díjas 
zeneművész szaxofonjátéka volt.  

A X. Médiasztár felhívására 93 diák 
jelentkezett, s a levelező fordulókon elért 
eredményeik alapján 43 döntőst fogadtak 
a szervezők. A jubileumi forduló külön-
legessége volt többek között az is, hogy 
jelen volt a verseny ötletgazdája – Cseri 
Ilona tanárnő, illetve a zsűriben értékelő-
ként volt jelen a Médiasztár első évfolya-
mának győztese – Kaszmán-Saróka Lili-
ána. Az élő döntő alkotómunkája végül a 
következő eredményt hozta meg: 

Az év diákújságírója versenyben há-
rom kategóriában mérettek meg az ifj ú 
újságírók. Az első kategóriában Kerek 

Flóra Lilla, a nagyfödémesi Borsos Mi-
hály Alapiskola diákja bizonyult a leg-
jobbnak. A második kategóriában Gőgh 
Leona, a gútai II. Rákóczi Ferenc Alapis-
kola tanulója, a harmadik kategóriában 
pedig a párkányi gimnázium növendé-
ke, Vincze Melinda Erzsébet érdemelte 
ki az Év diákújságírója megtisztelő cí-
met. A versenyzőket idén is szakmabe-
liek értékelték. A zsűriben foglalt helyet 
Cs. Liszka Györgyi, a Vasárnap főszer-
kesztője, Kaszmán-Saróka Liliána, a 
TANDEM nonprofi t szervezet munka-
társa és Kopócs Tibor, az Atelier mű-
vészeti lap szerkesztője,  Fibi Sándor, a 
Katedra szerkesztőbizottságának elnöke, 
Lajos P. János, az Új Szó főszerkesztője és 
Kolek Zsolt, a Ma7 munkatársa, Hodossy 
Gyula, a Katedra főszerkesztője, Erdélyi 
Claudia, a Duna TV munkatársa és Cúth 
Csaba, a bumm.sk főszerkesztője. 

Az iskolaújságok kiértékelését is szak-
mabeliek végezték. A hozzáértő értékelők 
– Csóka Gábor, Olláry Ildikó és Gőgh 
Renáta – úgy döntöttek, hogy idén az 
érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium 
diáklapja, a MiOne? érdemes Az év diák-
újsága címre. 

 A szervezők nagy örömére idén az 
írott szavak mellett a „kép és a hang 
szerelmesei” is versenybe szálltak. Az 
év diákriportere kategóriába jelentke-
ző diákokat a Pátria Rádió munkatársai 
– Csenger Ferenc főszerkesztő és Ürge 
Tamás szerkesztő – vezették. A versengés 
tulajdonképpen egy szakmai gyorstal-
paló volt, hiszen a jelentkezők a Pátria 

Rádió szerkesztőségében eltöltött nap 
alatt olyan hasznos információkkal lettek 
gazdagabbak, melyek a versenyfeladatok 
megoldásánál hasznosnak bizonyultak. 
Az év diákriportere címet Csanda Tamás, 
az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázi-
um diákja szerezte meg. 

Az év diákfotósai a versenykiírás sze-
rint a beküldött pályamunkákkal és egy 
döntőre elkészített fotográfi ával szálltak 
versenybe. A versenyfeladatok az em-
ber és környezet, a szociális problémák 
megvilágítására összpontosítottak. A 
versenyzők a fotók segítségével próbál-
ták kifejezni azokat az apró rezdüléseket, 
pillanatokat, amiket a világunkból len-
csén keresztül meg tudtak ragadni. Az 
ifj ú fotósokat is hozzáértő szakmai zsűri 
– Holop Ferenc, Asztalos Árpád, Szabó 
László fotóművészek értékelték. Az év di-
ákfotósa címet a Szencről érkezett Nagy 
Fanni, a Szenczi Molnár Albert MTNY 
Gimnázium diákja nyerte el. 

Mindig nagyon jó érzés ennyi alkotó-
kedvű fi atallal találkozni, látni, hogy a 
verseny előkészítése, a sok ötletelés, gon-
dolkodás, szervezői munka meghozza 
a gyümölcsét, hisz a versenyzők pálya-
munkái igényes, szórakoztató és tanul-
ságos gondolatokat tárnak az értékelők 
és a hallgatóközönség elé. S ezekért az 
írásokért, fotográfi ákért vagy riportokért 
érdemes évről évre megszervezni a Mé-
diasztárt. 

Bálint Katalin
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PaedDr. ÁDÁM ZITA, pedagógus, pedagógiai szakíró, az SZMPSZ tiszteletbeli alelnöke, Rimaszombatban él (rpk.rsz@szmpsz.sk); ÁGH 
BARBARA, a Selye János Egyetem hallgatója, Komáromban él (hannabarbara93@gmail.com); Ing. BETÁK NORBERT, PhD, a nyit-
rai Közép-európai Tanulmányok Karának adjunktusa, Érsekújvárban él (norbert.betak@gmail.com); PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, 
nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); PaedDr. FIBI SÁNDOR, nyu-
galmazott pedagógus, a Katedra szerkesztőbizottságának elnöke, Dunaszerdahelyen él (sfi bi@upcmail.sk); RNDr. HORVÁTH GÉZA, nyu-
galmazott pedagógus, a Katedra Matematikaverseny szervezője, karnagy, Zselízen él (horvath.geza@slovanet.sk); Mgr. KASZMÁN-SARÓKA 
LILIÁNA, a Farnadi Alapiskola tanára, Farnadon él (saroka.liliana@gmail.com); Mgr. KLEMEN TERÉZIA, a komáromi SZAKC pályáza-
ti referense, Őrsújfaluban él (tereziaklemen@gmail.com); Mgr. NOVÁK MONIKA, az SZMPSZ szervezési- és programkoordinátora, Ér-
sekújvárban él (novakmonika.szmpsz@gmail.com); Mr. RAJSLI-TOKOS ELVIRA, a „Bratstvo” Általános és Középiskola kombinált osztá-
lyában (II-III-IV.) halmozottan sérült gyermekeket oktató defektológusa, Szerbiában (Vajdaság), Óbecsén él (rajslitokoselvira@gmail.com); 
STIRBER LAJOS, nyugalmazott zenepedagógus, a komáromi Gaudium vegyes kar karnagya, a Magyar Kultúra Lovagja, Komá-
romban él (stirberlajos@gmail.com); PaedDr. TÓTH ERIKA, a Tallósi Alapiskola tanítónője, Egyházkarcsán él (erika@dizart.sk); 
Bc. VAJNER CSILLA, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara tanító szakos hallgatója, Berzétén él (cvajnerova@gmail.com); Mgr. VODA 
ZSÓFIA, a Tandem n.o. projektvezetője, Komáromban él (zofi a.voda@gmail.com); PaedDr. ZOLCZER PÉTER, a Selye János Egyetem Modern 
Filológiai Tanszékének oktatója, Ipolybalogon él (zolczerp@ujs.sk)
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