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A Jóslások Magyarországról címû 
könyv  ifjúságom  izgalmas  olvas-
mányai  közé  tartozott.  Ebben 
olvastam  a  publicista Ady  Endre 
egyik  Kínáról  szóló  cikkét.  Szó 
szerint  nem  tudok  idézni  belő-
le,  mivel  elmaradt  tőlem,  antik-
váriumokban  is  hiába  kerestem. 
A lényeg  mégis  az,  hogy  Ady 
zseniálisan,  „előre  megérezte”, 
hogy ha Kína valahol Európában 
megveti  a  lábát,  akkor  az 
Magyarország lesz. Emlékezetem 
szerint  e  sorokat  a  múlt  század 
első  éveiben  írta  le  a  publicista 
Ady. Lám, „jóslása” egy évszázad 
eltelte után bizonyossá vált. 
Mégis,  honnan  ez  a  kínai–

magyar  kölcsönös  szimpá-
tia?  Onnan,  hogy  rokonságban 
vagyunk  egymással.  Kezdjük 
ott,  hogy  hazánk  megnevezése 
kínai  nyelven  Xiongyali  (ejtsd: 
Hszungjáli), a xiongnu, vagyis az 
„ázsiai hun nemzetség” szógyökét 
tartalmazza. Ez a kínai emberek-
nek nem csak sugallja, de mondja 
is,  hogy  mi  magyarok,  Ázsiából 
származó  rokonaik  vagyunk. 
Rokonságunkra mutat, hogy csa-
lád-  és  utónevünk  Európában 
egyedülálló  sorrendje  megegye-
zik  a  kínai  nevek  írásának  sor-
rendjével.  Ugyanígy  megegyezik 
a dátumírás sorrendje is. Kínaiak 
és  magyarok  először  írjuk  le  az 
évszámot,  majd  a  hónap  nevét 
és  végén  a  napot.  (Ugyanezek 
bizonyítják  a  japánokkal  való 
rokonságunkat is. Leány unokám 
férjét Imai Sathusinak hívják, az ő 
japán neve pedig Imai Zsófia.)
A több  évezredes  történelem-

mel  rendelkező  Kínába  sajnos 
nem jutottam el, de sokat olvas-
tam róla. A sors mégis kegyes volt 

hozzám,  mert  Balatonfüreden, 
az  egyik  nemzetközi  állatorvosi 
konferencián  találkoztam  Kína 
küldöttével,  Santung  tartomány 
földmûvelésügyi  miniszteré-
vel.  A köztünk  való  beszélge-
tés  –  az  angol-kínai  tolmács 
segítségével  –  a  Füred–Tihany 
közötti  hajóúton  bonyolódott. 
A miniszter  kikötötte,  három 
kérdést  tehetek  fel  neki,  pót-
kérdéseket  nem.  Akkoriban 
ismerkedtem  Konfucius  (Kung 
Fu-ce)  tanaival,  így  aztán  beve-
zetésül megkérdeztem a minisz-
tert, mit  tart  felőle. A válasz  így 
hangzott:  „Konfucius  régi  öreg 
bölcs.”  Másodikként  megkér-
deztem, miként  ítéli meg Marx, 
Engels  és  Lenin  munkásságát. 
Legalább öt-hat perc szünet után 
jött  a  válasz:  „Õk  mind  fiatal 
bölcsek!”  Mire  kérdezhettem 
volna  rá  harmadikként,  ha  nem 
Sztálinra,  aki  akkor már  tíz  éve 
ott  feküdt  a  Lenin-mauzóleum-
ban, az egyik „fiatal bölcs” mel-
lett.  A válasz  gyorsan  érkezett 
hozzám:  „Õ nem  tartozik  a  böl-
csek közé.” A kérdések-feleletek 
végeztével a szószátyárnak nem 
nevezhető  miniszter  összezárt 
tenyérrel,  mosolyogva  fordult 
felém,  majd  a  tolmácsok  útján 
reményét  fejezte  ki,  hogy  vála-
szai megnyugtattak engem.
Nem emlékszem, hány évre rá, 

de  egy  magyar  újságíró-küldött-
ség néhány hetet  töltött Kínában 
Mao  Ce-tung  „uralkodása”  ide-
jén. Szentkirályi  János, a Szabad 

Föld főszerkesztője is tagja volt a 
küldöttségnek. Élményeiről csak-
nem  két  órán  keresztül  számolt 
be  nekünk  az  újságírószövet-
ségben.  Elsőként  a  „népi  kohó” 
mozgalom  mibenlétét  fejtegette, 
majd  elmondta,  hogy  mennyire 
másként  zajlottak  le  Kínában  a 
gyárállamosítások,  mint  nálunk. 
Mao  nem  kergette  el  a  kapita-
lista  gyártulajdonosokat,  igazga-
tókat,  és  nem  is  telepítette  ki 
őket  házaikból.  Úgy  gondolta, 
hogy „takarékosan,” de „érzelem-
dúsan”  kell  véghezvinni  az  osz-
tályharcot.  Ezért  azon  a  napon, 
amikor  a  dolgozók  a  kínai  nép 
nevében birtokba vették a gyárat, 
az  üzem  udvarán  egy  akasztófát 
állítottak  föl.  A régi,  kapitalista 
gyárigazgató ez alkalommal rövid 
beszédet mondott, az akasztófára 
mutatva:  „Ide  kössetek  fel,  ha 
ellenetek  tennék  vagy  szabotálni 
próbálnám  a  termelést.”  Ezt  az 
aktust  havonta  megismételték, 
amely  nap  a  „nép  melletti  foga-
dalom napja” lett. Köztudottá vált 
az  is,  hogy  egyetlen  volt  kapita-
lista kínai igazgató sem került fel 
arra a fára. 
Azóta  többször eszembe jutott 

Mao bölcsessége. Bizonyos, hogy 
ez  a  magatartás  is  hozzájárult 
Kína mai  gazdasági  erejéhez. Az 
pedig  megdobogtatja  szívemet, 
amikor Kína Európában élő rokon 
népét  –  vagyis minket, magyaro-
kat  –  választja  ki  arra,  hogy  az 
EU  gazdaságát  segítő  központját 
nálunk  helyezi  el.  Ilyenformán 
ugródeszka  leszünk,  ezúttal  tör-
ténelmi  szerencsénkre  nemcsak 
a mi javunkra, hanem más népek 
boldogulására is. 
   Bíró András

Kína

Nehéz  eldönteni,  mitől  válik 
egy mondat, egy mondás derûs 
szállóigévé.  Lehet  az  egy  vicc 
csattanója,  reklámszöveg, 
ismert  vagy  ismeretlen  szemé-
lyiség által használt szófordulat 
–  olykor  nem  is  emlékszünk 
az  eredetére,  mégis  mondjuk. 
Hallottuk  valamikor,  valahol 
–  használjuk.  Eszünkbe  juthat 
mondjuk  Salamon Béla  szófor-
dulata  –  „ha  én  egyszer  kinyi-
tom  a  számat”  –,  Kabos Gyula 
–  „hagymát  eszem hagymával” 
–,  esetleg  Sinkovits  Imre  –  „az 
oroszok  már  a  spájzban  van-
nak”  –  kijelentése  is.  Lehet, 
hogy másra nem is emlékszünk, 
csak a szövegre és az előadójá-
ra,  például Virág  elvtársra  –  „a 
nemzetközi helyzet fokozódik” 
–  meg  Besenyő  Pista  bácsira 
– „Maaargit! Nooormális?”
Hasonló  a  helyzet  némelyik 

reklámszöveggel  is.  Idősebbek 
még emlékezhetnek rá: az ötve-
nes  években,  amikor  minden 
területen igyekeztek PVC-t, poli-
etilént, meg mindenféle hasonló 
terméket  népszerûsíteni,  akkor 
írták plakátra: A mûanyag nem 
pótanyag!  Egy  másik,  még 
régebbi  plakáton úgy hirdették 
az  egészséges  halhúst,  hogy 
egy  jókora  ponty  azt  kérdezte 
egy  tehéntől  a  képen: Mondja, 
marha, miért oly bús? Olcsóbb 
a  hal,  mint  a  hús?  Akad  mai 
reklámpélda is. Tizenévesektől 
hallottam,  hogy  bármiről  is 
legyen  szó,  egyéb  mondani-
való  híján  egyszer  csak  oda-
fordul  egyikük  a  másikhoz, 
és megkérdezi: mondd,  te  hol 
bankolsz?
Akadnak teljesen más esetek 

is,  amikor  közéleti  személyi-
ségek,  többnyire  politikusok 
mondanak később gyakran idé-
zett veretes mondatokat. Egyik 
rendszerváltozás  előtti  minisz-
terelnökünk jelentette ki: elvtár-
sak,  ez  olyan  régen  volt,  hogy 
akkor én még dolgoztam… Egy 
másiktól  származik  a  kitétel: 
elvtársak,  én  értem  a  humort, 

és megértem, ha humorizálnak, 
csak nem szeretem.
A még  frissebb  szövegeket 

pedig  akár  név  nélkül  is  fel 
lehetne  adni  egy  közepesnél 
gyengébb  színvonalú  vetélke-
dőn,  annyira  ismertek,  annyi-
ra  ismert  az  eredeti  előadó. 
Útelágazódás;  felcserepesedés 
–  ugye,  tudjuk  hova  tenni? 
Aztán:  lárifári;  böszme  ország; 
nem  kicsit,  nagyon  –  és  akkor 
még  az  „elhibáztuk”  kifejezés 
mozgalmi  változatát  nem  is 
említettük.  Persze  idézhetünk 
másik,  teljesen  másik  oldalról 
is  példákat,  mondjuk  néhány 
dakota  közmondást.  Vagy még 
frissebbeket,  miszerint  egy 
magát  elnyomni  nem  hagyó 
közép-európai  ország  hogyan 
osztott  ki  néhány  „sallert”  és 
„kokit”  egynémely  izgága 
brüsszeli  szereplőnek  –  kinek-
kinek  ízlésére  van  bízva,  hogy 
melyik „oldali” viccelődést tart-
ja rokonszenvesebbnek.
Ezerszínû  nyelvünk  annyi 

árnyalatot,  annyi  hangulatot 
rejt,  amennyi  más  nyelvnél 
elképzelhetetlen.  Így  van  ez  a 
humorral  kapcsolatos  szavak-
kal is. A témakör egyik jelentős 
szakértőjével, Szuhay Balázzsal 
csinálhattam egyszer interjút, ő 
mondta: nevetni csak az ember 
tud,  röhögni  a  ló  is.  És  ez  így 
is  van:  korántsem  mindegy, 
melyik  rokon  értelmû  szót 
használjuk:  tréfa,  móka,  kaca-
gás,  mosoly,  derû,  kuncogás, 
vagy éppen vigyorgás, röhögés, 
vihogás – és maga az alapszó, a 
nevetés  is  kínál megkülönböz-
tetési  lehetőséget.  Nem  mind-
egy  ugyanis,  hogy  min  neve-
tünk.  Az  meg  végképp  nem 
mindegy  –  mutatja  néhány 
előbbi  példa  –,  hogy  valamin, 
esetleg valakin nevetünk, vagy 
kinevetjük.

A szerkesztõ jegyzete

Min nevetünk?

Július végén lezárul az Egyenlő 
eséllyel  Érden  TÁMOP  3.3.2-
08/1-2008-0007 uniós pályázat, 
amelynek  célja  az  volt,  hogy 
az  érdi  oktatási  intézmények 
között – valamint az egyes isko-
lákon  belül  is  –  növekedjen 
az  integráció,  elterjedjenek  az 
egyéni  képességkibontakozta-
tó  módszerek,  a  halmozottan 
hátrányos  helyzetû  gyerekek 
nagyobb  arányban  jussanak 
be  a  középiskolákba,  a  sajátos 
nevelési  igényû gyerekek pedig 
a szakiskolákba, hogy csökken-
jen a lemorzsolódás. A program 
az óvodákat is érintette: a védő-
női  szolgálat  segítségével  célul 
tûzték ki,  hogy nagyobb  szám-
ban,  és  minél  korábban  kerül-
jenek  óvodába  a  halmozottan 
hátrányos  helyzetû  kisgyere-
kek,  ahol  külön  programokkal, 
foglalkozásokkal  segíthetik  a 
fejlődésüket.
Érd  2009  őszén  nyert  csak-

nem  kilencvenmillió  forintot 
a  projekt  megvalósítására;  a 
huszonkét  hónapos  program  a 
benne  részt  vevő  pedagógusok 
számára  a  június  végi  záró-
konferencián  véget  ért,  csupán 
az  adminisztrációs  feladatok 
húzódnak  át  júliusra.  Az  ered-
mények  azonban  már  most  is 
regisztrálhatók – ezekről Csehné 
Szrnka Hortenzia  projektme-
dzser, illetve Patkóné Séra Ilona 
és  Mócza Ágnes  számolt  be  a 
június 30-i zárórendezvényen.
–  Az  Egyenlő  eséllyel  Érden 

pályázat  összesen  176  halmo-
zottan  hátrányos  helyzetû  és 
20 sajátos nevelési igényû gyer-
meket  érintett.  Hat  védőnő,  25 
óvoda-  és  84  iskolapedagógus 
vett részt a projekt megvalósítá-
sában. A diákoknak a két tanév 

alatt  összesen 3389 órában  tar-
tottak  az  intézmények  felvételi 
előkészítőt, illetve a Kós Károly 
Szakiskolában  olyan  foglalko-
zásokat,  amelyek  segítségével 
elkerülhető volt a diákok lemor-
zsolódása.  Kiemelten  fontos  az 
is,  hogy  mintegy  hetven  hal-
mozottan  hátrányos  helyzetû 
kisgyerek kerülhetett óvodába a 
programban dolgozó óvónők és 
védőnők segítségével – ismertet-
te a statisztikai adatokat Csehné 
Szrnka  Hortenzia,  hangsúlyoz-
va: mielőtt  az  esélyegyenlőségi 
program  elindult,  évente  alig 
egy-két  halmozottan  hátrányos 
helyzetû kisgyerek óvodai felvé-
telét kérték a szüleik.
Patkóné  Séra  Ilona,  a  Teleki 

iskola  igazgatóhelyettese  a 
pályázat  iskolai  vonatkozásai-
ról, célkitûzéseiről, eredményei-
ről számolt be a résztvevőknek. 
–  Ennek  a  két  évnek  nagyon 

nagy  hozadéka  volt,  hogy  erő-
sebbé vált az óvodák és az isko-
lák  közötti  kommunikáció,  a 
pedagógusok az óvodából  isko-
lába  történő  átlépés  területén 
továbbképzéseken  vettek  részt, 
és  szoros  kapcsolatba  kerültek 
a  gyerekekkel  is,  a  különböző 
iskolakóstolgató  rendezvények 
segítségével.  A programban 
részt  vevő  tanárok  megismer-
kedhettek  új  pedagógiai  mód-
szerekkel is a továbbképzéseken 
– ez ugyan nagy többletmunkát 
jelentett,  hiszen  a  tanítási  idő-
szakban  zajlottak,  de  jelentős 
pozitívuma,  hogy  az  iskolák 
pedagógusai  jobban  megismer-
hették  egymást,  barátságok 
szövődtek  köztük.  Fontos  fel-
adatunk volt a tanulók pályavá-
lasztásának segítése is, fejlesztő-
foglalkozásokkal,  tanácsadás-

sal.  A program  lehetővé  tette 
azt  is,  hogy  az  intézmények 
új  fejlesztőeszközökkel  gazda-
godjanak –  tette hozzá Patkóné 
Séra  Ilona.  Mint  elmondta,  a 
projektben  részt  vevő  iskolák 
integrált  pedagógiai  rendszert 
(IPR) vezettek be, ami egyrészt 
a pedagógiai programjuk átdol-
gozásával járt, másrészt mento-
rokat (segítő szakembereket) is 
fogadtak az iskolákban. 
–  A két  év  alatt  megtanultuk 

a modern tanulásszervezési for-
mák  alkalmazását,  tanulóbarát 
környezetet  tudtunk  kialakíta-
ni.  A halmozottan  hátrányos 
helyzetû  gyerekeink  táborok-
ba,  erdei  iskolába  jutottak  el, 
tanszereket  tudtunk  számukra 
biztosítani,  és  bevontuk  őket  a 
szabadidős  és  kulturális  tevé-
kenységekbe  –  sorolta  az  elért 
eredményeket  a  Teleki  iskola 
igazgatóhelyettese.  Lapunknak 
azt  is  hangsúlyozta:  a  halmo-
zottan  hátrányos  helyzetû  és 
sajátos  nevelési  igényû  gyere-
keknek  szervezett  fejlesztő-  és 
felkészítőfoglalkozások  nyitot-
tak  voltak,  azokon  bármelyik 
tanuló részt vehetett – ami telje-
sen természetes is, hiszen a pro-
jekt  célja  a  gyerekek  integrált 
fejlesztése és oktatása volt. 

Mócza Ágnes,  a  Szivárvány 
Óvoda  Kisfenyves  Tagóvo-
dájának munkatársa a program 
óvodai megvalósításáról beszélt 
a  zárórendezvényen.  Mint 
hangsúlyozta: kiemelten fontos, 
hogy  a  halmozottan  hátrányos 
helyzetû  gyerekek  fejlesztése 
már  az  óvodában  megkezdőd-
jön – ehhez azonban az is kell, 
hogy a kicsik egyáltalán eljussa-
nak az intézménybe.
–  Először  felmértük  azokat 

a  családokat,  amelyek  óvodás-
korú,  halmozottan  hátrányos 
helyzetû  gyerekeket  nevelnek. 
Ismertettük  velük  a  program 
által  biztosított  lehetőségeket, 
meghívtuk  őket  nyílt  napjaink-
ra is. Munkánk eredményeképp 
többszörösére  nőtt  az  óvodába 
kerülő HHH-s  gyerekek  száma. 
A kicsik készségeinek, képessé-
geinek  felmérése után megkez-
dődött  a  játékos,  kiscsoportos 
fejlesztés,  amelynek  eredmé-
nyeit  félévente  felmértük,  illet-
ve  új  irányvonalakat  jelöltünk 
ki.  Elfogadó,  biztonságos  kör-
nyezetet  igyekeztünk  terem-
teni  a  gyerekek  számára,  akik 
a  kezdeti  megszeppenés  után 
örömmel  vettek  részt  a  tevé-
kenységekben, és az egyéb óvo-
dai  foglalkozások  felé  is  biza-
lommal  fordultak.  A preventív 
óvodai foglalkozásokat szakem-
berek  segítették,  akik  elisme-
rően  nyilatkoztak  munkánkról 
és eredményeinkről. A fejlesztő-
tevékenység  mellett  az  óvoda-
pedagógusaink összesen 90 óra 
továbbképzésen  vettek  részt, 
emellett szakmai és szülői fóru-
mokra  is  sor  került  a  két  év 

Véget ér a HHH-s gyerekek integrációját célzó pályázat

Két év az esélyegyenlõség jegyében
Júliusban lezárul az Egyenlõ eséllyel Érden elnevezésû 
pályázat, amely a halmozottan hátrányos helyzetû és 
sajátos nevelési igényû gyerekek integrációját, felzár-
kóztatását szolgálta, száz százalékban uniós forrásból. 
A projekt eredményeit a június 30-i zárókonferencián 
ismertették. alatt  (utóbbiak  nemcsak  a  hal-

mozottan  hátrányos  helyzetû 
gyerekek, hanem az összes óvo-
dás  szüleinek  szóltak).  Fontos 
feladatunk  volt  az  óvoda-isko-
la  átmenet  megkönnyítése  is 
– tette hozzá Mócza Ágnes.
– Célunk az volt, hogy az óvo-

dába  lépéstől  az  iskolakezdé-
sig fogjuk a hátrányos helyzetû 
kicsik kezét. Mindannyian  tud-
tuk:  munkánk  nem  kecsegtet 
azonnali  eredményekkel,  sike-
rekkel, de a gyerekek esélyeinek 
növelése  egy  jobb  életre  nem 
gesztus volt részünkről, hanem 
társadalmunk jövőjének építése 
–  zárta  szavait  az  óvodapeda-
gógus.
A programban  részt  vevő 

pedagógusok, védőnők a két év 
alatt  jelentős pluszterheket vál-
laltak,  hiszen  az  iskolaév  alatt 
zajló  továbbképzések,  konfe-
renciák, a foglalkozások leveze-
tése,  a mentorálás,  a  szervezés 
és  az  adminisztrálás  mellett  el 
kellett látniuk megszokott taná-
ri,  óvónői  feladataikat  is.  Tóth 
Tamás  alpolgármester  nekik 
mondott köszönetet a zárókon-
ferencián.
–  Ez nem gesztus  részemről, 

hanem  komolyan  gondolom. 
Önök azok, akik miatt érdemes 
pályázni,  és  Érden  iskolába, 
óvodába járatni gyermekeinket, 
mert tudhatjuk, hogy felkészült, 
elkötelezett szakemberek várják 
őket  –  hangsúlyozta  az  alpol-
gármester.  Mint  mondta,  nem 
lehet  szó nélkül  elmenni  amel-
lett, hogy városunkban egyre nő 
a gyermeklétszám, ezzel együtt 
a  speciális  foglalkozást  igénylő 
gyermekek  száma  is, márpedig 
ezen  igényekre  csak  a  speciá-
lisan  felkészített  szakemberek 
adhatnak érdemi választ.
  Ádám Katalin

A gyereken is múlik
A projekt  utolsó  –  az  általános  és  középiskolás  pedagógusoknak  szóló  –  konferenciáját 
múlt  kedden  tartották  a  Kós  Károly  Szakképző  Iskolában.  Az  előadások  két  teremben, 
tömött  padsorokban  zajlottak  –  csaknem  száz,  a  programban  részt  vevő  érdi  tanár, 
tanító jött el, hogy meghallgassa a közoktatási szakértők, pszichológusok, pedagógusok 
összegyűjtött tapasztalatait. A konferencia témái – a teljesség igénye nélkül – a fejlesztő 
értékelés, a versengés, a szakmai együttműködés, a gyerekek megsegítésének lehetősé-
gei, a nyelvoktatás, -tanulás, a pályaválasztás, a tehetséggondozás voltak. 
–  Ez  a  második  konferencia,  amin  a  program  keretében  részt  veszek.  A tavaly  nyári 
előadásokon sok hasznosítható  információt kaptunk egyrészt más  iskolák tapasztalatait 
illetően,  másrészt  arról,  hogy  milyen,  az  oktatómunkán  túlmutató  lehetőségek  vannak 
a  gyerekek  fejlesztése,  felzárkóztatása  terén.  Sok  előadást  hallgattunk  végig  a  két  év 
alatt  a  differenciált  oktatásról,  a  kooperatív  tanulásról,  egyéb  módszerekről,  és  ezek 
alkalmazásával magunk is megpróbálkozunk. Minél több ötletet kell azonban begyűjteni 
ahhoz, hogy ez jól működjön – hallottuk mindezt a Batthyány iskola egyik tanárától, aki 
huszonhat éve van a pályán, és – mint fogalmazott – azóta nemcsak folyamatosan tanít, 
de tanul is.
–  A pályázatnak  ugyan  vége,  de  az  elsajátított  módszereket  természetesen  továbbra 
is  alkalmazni  fogjuk,  már  ha  a  gyerekek  is  akarják.  Ezt  sarkalatos  pontnak  érzem;  aki 
ugyanis fáradékony, lemaradó, kudarcélményekkel teli, vajon vállalja-e a pluszórákat az 
iskolában, mert fejleszteni kívánjuk? – tette fel a kérdést a tanárnő. Akik vállalják, azok 
mindenesetre sokat nyerhetnek vele – erről tanúskodnak a tanulmányi eredmények és a 
programban részt vevő pedagógusok tapasztalatai is.

A kétéves projekt utolsó konferenciájára mintegy száz tanár jött el 
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Csaknem két év eredményeit, ne
hézségeit, kitûzött céljait elevenítet
ték fel a zárókonferencia elõadói


