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Drámaian csökken a gyerekek száma az Ipoly men tén

OKTATÁS

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége /SZMPSZ/ Lévai és Nagykürtö-
si Területi Választmánya által december-
ben végzett kérdőíves helyzetfelmérés né-
hány tanulságos és elgondolkodtató ada-
tát ismertetjük. A kérdőívet a következő 28
község polgármestere kapta meg: Ipoly-
balog, Ipolyság, Alsószemeréd, Ipolysza-
kállos, Deménd, Ipolyvisk, Egeg, Kele-
nye, Felsőszemeréd, Lontó, Felsőtúr,
Nagycsalomja, Gyerk, Nagytúr, Inám,
Palást, Ipolybél, Pásztó, Ipolyfödémes,
Szalatnya, Ipolyhidvég, Százd, Ipolykeszi,
Szécsénke, Ipolynagyfalu, Szete, Ipoly-
nyék, Tompa. /A megadott határidőig 20
küldte vissza, a kiemeltek nem./

A 20 község nemzetiségi összetétele:
21 001 lakosból 5646 (26,9 %) szlovák,
14 817 (70,5 %) magyar, 538 (2,6 %)
egyéb nemzetiségű.

A kérdőívet visszaküldő 20 község kö-
zül csak 10-ben működik iskolatanács.

Az oktatásügy feladait ellátó önálló
szakosztály csak Ipolyságon működik.

A 20 községben összesen 41 oktatási
intézmény működik.

Az óvodák száma 25. Ebből önálló
szlovák nevelési nyelvű 3, önálló magyar
14, közös igazgatású szlovák és magyar
csoportokkal 4, vegyes csoportokkal 4.

Az óvodákat összesen 552 gyermek lá-
togatja. Ebből: szlovák nevelési nyelvű
csoportba 160 (28,9 %), magyar csoport-

ba 339 (61,4 %), vegyesbe 53 (9,7 %) jár.
A 25 óvoda közül egyik sem bír jogala-

nyisággal.
Az óvodákban dolgozók száma össze-

sen 129. Közülük óvodapedagógus 65,
nem pedagógusi munkakörben 64-en dol-
goznak.

Az alapiskolák száma 16, ebből önálló
szlovák tanítási nyelvű 5 /teljes szervezett-
ségű 4/, önálló magyar 11 /teljes szerve-
zettségű 5/.

Az alapiskolák közül 10 jogalanyi.
Az alapiskolákat összesen 2104 tanu-

ló látogatja.
Szlovák tanítási nyelvű iskolába jár

1000 (47,5 %), magyarba 1104 (52,5 %)
tanuló.

A lakosság aránya: 26,9 % – szlovák,
70,5 % – magyar.

A tanulók aránya 47,5% – szlovák,
52,47 % – magyar.

A magyar tanulók 18,03 %-a nem
anyanyelvén tanul /kb. 379/.

Az alapiskolákban dolgozók száma:
266, ebből pedagógus 197 (74,1 %), nem
pedagógusi munkakörben 69 (25,9 %). A
pedagógusok közül a szlovák tanítási nyel-
vű alapiskolában 86 oktat (46,6 %), ma-
gyar tannyelvűben 111 (56,3 %).

A községek közoktatási intézményei-
ben oktató pedagógusok közül /227/ helyi
lakos 134 (59 %), más településekről való
93 (41 %).

Hány gyermek született a 20 községben:
1998-ban – 225, 1999-ben – 178, 2000-ben
– 184, 2001-ben – 171, 2002-ben – 161.

A községek a 2002. július 1-jei fenn-
tartóváltás óta 1 951 768 koronával járul-
tak hozzá az oktatási intézmények műkö-
déséhez saját forrásból.

A helyi oktatástervezéssel kapcsolatos
egyéb megjegyzések, javaslatok:

– Palást. A nemzetiségi alapiskola ré-
szesüljön nagyobb támogatásban, mert a
vegyes lakosságú községekben 2 iskolát is
fenn kell tartani.

– Ipolybalog. Évente kétszer találkoz-
zanak az iskola pedagógusai és az érintett
községek polgármesterei, képviselői, szü-
lők az iskolai problémák megvitatására.

– Szécsénke. A születések radikális
csökkenése következtében nagyon nehéz
helyzet állott elő, gyerekek nélkül helyi
oktatást tervezni nem lehet. 2003-ban egy
gyerek született.

– Ipolyság. A város önkormányzata a
2004-es évben kidolgoz és elfogad egy
átfogó tanulmánytervezetet, amely a vá-
ros és a régió oktatás- és nevelésrendsze-
rét hivatott meghatározni. Cél: a gyermek-
központú iskolarendszer kialakítása a
XXI. század igényeinek megfelelően.

– Ipolyszakállos. Lehetőség: a helyi
óvoda és alapiskola /1–4. szlovák/ össze-
vonása a magyar jogalanyi iskolával.
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B E I R AT K O Z Á S
Az Ipolysági Közép Lakótelepi /Hviezdoslav utca/ Ma-

gyar Nevelési Nyelvű Óvoda igazgatósága értesíti a kedves szü-
lőket, hogy a gyermekek beíratása a 2004/2005-ös tanévre
2004. március 1-jétől március 31-éig tart naponta 7.00 órától
16.00 óráig.

Danis Magdolna, óvodavezető

Felvidéki Magyar Pedagógus Díj

Sulinet az alapiskolában

Az Szlovákiai Magyar Pe-
dagógusok Szövetsége Orszá-
gos Választmánya /SZMPSZ
OV/  2004. március 27–28-án
Rozsnyón megrendezi a Szlo-
vákiai Magyar Pedagógusok
X. Országos Találkozóját. A
pedagógustalálkozón átadásra
kerül a Felvidéki Magyar Pe-
dagógus Díj is. A díj azoknak
a pedagógusoknak vagy peda-
gógusközösségeknek ítélhető
oda, akik /amelyek/ munkájuk
során jelentős nevelői-oktatói
eredményeket érnek el, sikere-
sen alkalmaznak célravezető
pedagógiai módszereket az

oktatásban, a tehetséggondo-
zásban vagy a nevelés terüle-
tén, akik pedagógiai-közéleti te-
vékenységükkel példával szol-
gálnak környezetük számára,
akik szlovákiai magyar nemze-
ti közösségünk értékeinek gya-
rapításán fáradoznak. A díjra
javaslatot tehetnek magánsze-
mélyek és közösségek. Odaíté-
léséről az SZMPSZ Országos
Elnöksége dönt.

A díj odaítélésére írásban
tett javaslataikat 2004. február
20-ig kell eljuttatni a követke-
ző címre: SZMPSZ OV, P. O.
Box 49, 94501 Komárno.

Az ipolysági Pongrácz
Lajos Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola tanulói
örömmel vették tudomásul,
hogy az ország egyik legkor-
szerűbb számítástechnikai
szaktantermének tulajdono-

sai lehetnek a Magyar Köz-
társaság Oktatási Minisztéri-
uma jóvoltából. Az iskola a
Sulinet-program keretében
jutott korszerű számítógé-
pekhez. Januárban már bir-
tokba is vehették őket.
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