
Érdi Újság 17XX. évfolyam, 2010. június 10.

Fórum

Sikeresen pályáztunk 2010. tavaszán az 
NCA nemzetközi diákcsere programján, így 
május 10-én nagy várakozással indulthattunk el 4 
napra, 16 diákkal Lengyelországba. Mindenkitől 
azt hallottuk, hogy milyen vendégszerető, ked-
ves emberekkel fogunk találkozni. Ez a gon-
dolat kísérte egész utunkat és valóban, mintha 
a legkedvesebb rokonainkhoz érkeztünk volna, 
teljesen megérintett minket az igazi lengyel-
magyar barátság. Megható volt például, ahogy a 
lengyelországi szervezők próbáltak a fiatalokhoz 
korban illő szállásfogadókat keresni. Az estét már 
mindenki a befogadó családnál töltötte.

Második nap korán reggel indultunk Baltówba, 
ahol számos kalandlehetőség várt ránk: sárga 
iskolabusszal Safari parkban jártunk, ahol renge-
teg állatot figyelhettünk meg természetes közeg-
ben. Egy mérges strucc az elveszett tojását raj-

tunk kereste, de sikerült időben továbbállnunk. 
Tutajoztunk a gyönyörû folyón, ahol a fejünk 
felett pteranodon „szállt”, oldalról pedig diplodo-
cus köszönt ránk. A lányokat a lengyel tutajosok 
meghintáztatták, de mindenki szárazon megúsz-
ta a vízi kalandot. A több hektárnyi területen a 
dinoszauruszok minden fajának élethû másait 
láthattuk, és aki figyelt, tolmács segítségével 
érdekes történeteket hallott életükről, kipusztu-
lásukról. 

A harmadik napot futóversennyel kezdtük, 
egyen érdi pólóban. Délben, bográcsban főtt 
levest és sült kolbászt kaptunk, a délutánt pedig 
a gyerekek közös dobolással, lengyel dalok ének-
lésével, és lengyel néptánc tanulásával töltötték. 
Az esti mise után előadták újonnan megszerzett 
tudományukat. Az est fénypontjaként a szer-
vezők zenés partit rendeztek az ifjaknak, ahol 
együtt táncolhattak, énekelhettek, és beszélget-
hettek.

Az utolsó nap reggelén már csak búcsúzkodás-
nyi időnk maradt, de a vendéglátók még ekkor 
is elhalmoztak bennünket szeretetükkel, kedves 
szavaikkal. Hatalmas élményanyaggal testileg-
lelkileg feltöltődve érkeztünk Magyarországra. 
Útravalónak megtanultuk, milyen egy igazi szíves 
vendéglátás, és augusztusban izgalmas progra-
mokkal várjuk őket Magyarországra. 

A program megvalósulását nagyon sokat segítet-
ték, támogatták. Ezúton szeretnénk mindenkinek 
köszönetet mondani! Kiemelten köszönjük fára-
dozásait T. Mészáros András polgármesternek, 
Sebestyénné Ewanak, és Tekauer Norbertnek. 

Isepy Gyöngyi  
és Gyurkó Kata

Május utolsó napján tartott isko-
lánkban rendhagyó irodalom-
órát Bereményi Géza író-rende-
ző, aki városunk önkormány-
zata és a Magyar Írószövetség 
közös szervezésében látogatott 
Érdre.

Mindeddig csak könyvek, fil-
mek, dalok és az internet révén 
ismerhettük meg a mûvész éle-
tét és alkotásait – ezen a napon 
azonban megtapasztalhattuk, 
mennyire más a valóságban 
találkozni napjaink Kossuth-
díjas mûvészével, megismerni a 
valódi embert. Bereményi Géza 
lenyûgözött bennünket közvet-
lenségével, mesélő kedvével; 
élettel teltek az eddig száraz-
nak tûnő életrajzi adatok. Az 
iskola diákjainak, pedagógu-
sainak és a körünkben megje-
lent vendégeknek arról mesélt, 
hogyan vált íróvá, dalszövegíró-
vá, film- és színházi rendezővé. 
Egy olyan embert ismerhettünk 
meg, aki már kellő életbölcses-
séggel rendelkezik ahhoz, hogy 
mérleget vonjon pályája eddigi 
sikereiről. 

A gyerekek eddig olyan iro-
dalomórákon vehettek részt, 
ahol irodalmunk nagyjainak 
életét könyvekből, tanáraik 
és diáktársaik beszámolóiból 
ismerhették meg. Ehhez képest 

varázslatos dolog, amikor egy 
kortárs mûvész önéletrajzát, 
önvallomását ismerhetjük meg. 
Õszintén, meleg szavakkal 
mesélt az édesanyjáról, anyai 
nagyszüleiről, gyerekkora ked-
ves emlékeiről.

A mai gyerekek számára példa 
értékû lehet, ahogy a könyvek 
szeretetéről mesélt, hiszen az 
olvasás élménye vette rá arra, 
hogy négyévesen megtanuljon 
olvasni. Egy humoros történet-
ből megtudtuk, hogyan indítot-
ta el egy ártatlan füllentés az 
íróvá válás rögös útján. Mesélt a 
„rajztanárról”, akinek egy talál-
kozás után megígérte, hogy dal-
szövegeket ír neki. Így indult el 
Cseh Tamás és Bereményi Géza 
közös alkotómunkája. 

A diákok kérdésére, hogy kit 
tart a példaképének, azt felel-
te: egy mûvésznek mindig van 
mestere, aki hatással van rá, 
neki több is volt pályája során. 
Nagy hatással volt írói indulá-
sára egyik egyetemi diáktársa, 
megragadta Dickens jellem-
ábrázolása, és a filmrendező 
Kuroszava munkássága.

Arra a kérdésre, hogy mik a 
tervei a közeljövőben, elmond-
ta, hogy a Pécsi Szabadtéri 
Játékok rendezvényén mutat-
ják be nyáron Az arany ára 

(Eldorádó) címû mûvét. Az 
annak idején nagy sikert aratott 
Eldorádó címû film történetét 
írta át színpadra, s ő az előadás 
rendezője is. 

Búcsúzóul felidézte legked-
vesebb mûvét, a Jézus újságot 
olvas címû novelláját.

Köszönjük az írónak, hogy 
valóban rendhagyó irodalmi 
élménnyel gazdagodhattak 
mindazok, akik velünk töltötték 
ezt a délutánt. 

Polácska Andrea 
magyartanár

A Teleki Sámuel Általános 
Iskolában a szülõk és a tanárok 
összefogásával mini szintmérõ 
vizsgát tettek a negyedik és ötö-
dik osztályos nyelvtagozatos 
tanulók. A precedenst teremtõ 
megmérettetés írásbeli és szóbe-
li részbõl állt. Az iskola tanárai 
mellett „külsõs” szakemberek, 
nyelvvizsgáztatók (Wodzinszky 
Regina/német; Füsy Ágnes/
angol) mérték fel a gyermekek 
tudását. Igazi vizsgahangula-
tot varázsoltak a szülõk és a 
pedagógusok. A gyermekek 
elegánsan jöttek, tételt húztak 
és – talán életükben elõször 
– lehetõségük volt a célnyelvet, 
azaz a négy, illetve öt éve tanult 
nyelvet igazi kommunikációra 
használni. 

A kisvizsga fogalma nem isme-
retlen a magyar oktatásban, de 
általában idõsebb gyermekeknek 
szerveznek ilyen megmérettetést. 
A 4.a osztály szülei és az osztály-
ban tanító pedagógusok viszont 
úgy látták, hogy érdemes a gyer-
mekeket megmérettetni, hiszen 
így õk is bizonyságot szerezhet-
nek arról, hogy érdemes munkát 
és energiát fektetni a tanulásba. 
Ezenkívül egy ilyen vizsgahely-
zet nagyon fontos tapasztalatok-
kal is gazdagítja a gyermekeket. 
Megtanulják, hogyan kell fel-
készülni a vizsgára és hogyan 
tudják legyõzni félelmeiket, szo-
rongásukat, a vizsgadrukkot. 
A sikeres vizsga pedig erõsíti a 
gyermekek önbizalmát. 

Az Európai Unió által kifej-
lesztett és nyelvtudási szinte-
ket meghatározó Közös Európai 
Referenciakeret elsõ mérhetõ 
szintje az A2. Ezen a szinten a 
tanulók képesek az adott nyel-

ven a legalapvetõbb kommu-
nikációra: õket érintõ dolgok-
ban képesek információt kérni, 
illetve adni, apróbb ügyeket el 
tudnak intézni. Szellemi fejlett-
ségüknek megfelelõen rövid 
mondatokban például be tudják 
mutatni családjukat, lakóhelyü-
ket, tudnak beszélni hobbija-
ikról, kedvenc elfoglaltságaik-
ról, adott esetben be tudnak 
vásárolni, ételt, italt rendelnek, 
meg tudják beszélni egymással, 
ki milyen mûsort szeret nézni, 
hogy csak néhány témát említ-
sünk a teljesség igénye nélkül.

Természetesen ez a szintmérõ 
vizsga nem államilag akkreditált 
nyelvvizsga, mégis egy fontos 
mérföldkõ a gyermekek és szü-
leik életében. Egyre fontosabbá 
válik, hogy a magyar mellett 
egy vagy két idegen nyelvet is 
tanuljanak a gyerekek és az ide-
gen nyelven meg is merjenek 
szólalni, adott esetben tudjanak 
beszélgetni. A vizsga is errõl 
szólt, hogy büszkék lehetünk 
gyermekeinkre, hiszen megszó-
laltak, beszéltek, helytálltak. 

Rábainé Radó Katalin 
angoltanár

Köszönet,  
érdi tûzoltók!
A legnagyobb elismerés 
hangján tudok szólni az 
Érdi Tûzoltóság május 
29-én délelőtt szolgálat-
ban lévő munkatársai-
ról, akik a bejelentésem 
után alig két órával a 
helyszínre jöttek és profi 
módon, fél óra alatt 
„ártalmatlanná” tették 
a viharban veszélyesen 
megdőlt hatalmas fenyő-
fámat.

A profizmuson túl 
azért jár külön köszö-
net, mert olyan ember-
ségesen, udvariasan 
beszéltek velem, nyug-
díjas asszonnyal, hogy 
azt hittem, marsla-
kókkal van dolgom. 
Különösen a szolgálat-
vezető fiatalember (bár 
kulturáltan bemutatko-
zott, nem tudtam meg-
jegyezni a nevét) oldot-
ta a hiedelmemet, hogy 
nem marslakó, hanem 
profi, hús-vér ember, aki 
nem beszélt lekezelően, 
nem tett megjegyzést a 
várható munka miatt, 
hanem felmászott a 
hatalmas fára és fél órán 
belül minden nehézség 
nélkül a földön feküdt 
a fenyő.

Kérem a Tûzoltópa-
rancsnokságot, tudják 
meg a nevét, aki ezen a 
délelőttön szolgálatban 
volt és nagyon szeret-
ném, ha külön dicséret-
ben részesülne!

Tisztelettel: 
Benedek Jánosné 

Érdi diákok Lubaczówban

Kossuth-díjas író-rendezõ a Gárdonyiban

A lengyel-szlovák határon

Bereményi Géza a katedrán

Szintmérés a Telekiben

A vizsgák között büfé várta a diákokat
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