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Magyarországon az a gyerek tekinthető hátrányos 
helyzetűnek, aki nem végezte el az általános isko-
lát és emelle#  rendszeres szociális segélyre szorul. 
A nyilvántarto#  adatok szerint ma Magyarországon 
a gyermekek 30%-a hátrányos helyzetű, akik közö#  
sok a cigány származású. A hátrányos helyzetűek 
esetében az általános iskola elvégzését illetően ma 
már 98%-os eredményességről beszélhetünk – állítja 
Németh Szilvia, a Tárki-Tudok Tudásmenedzsment és 
Oktatáskutató Központ szakértője. Elmondása sze-
rint nagyobb gond van azonban a középiskolai elő-
menetellel. Sokan, még ha el is kezdik, nem fejezik 
be, nem szereznek középfokú végze# séget. Annak 
ellenére sem, hogy ma Magyarországon tizennyolc 
éves korig tart a tanköteleze# ség. Ezeknek a gyere-
keknek nagyobb része roma, akik így szakképze# -
ség nélkül, sokszor magukra hagyatva kerülnek ki 
az oktatásból. Beiskolázásuk, iskolarendszerbe való 
betagozódásuk, elfogadásuk és támogatásuk Ma-
gyarország jövőjének kulcsfontosságú kérdése.

Az eltérő nemzetiségű, kulturális szokású és etni-
kai származású népek együ# éléséhez a kisebbségi 
társadalom tagjainak iskoláztatása szükséges, hogy 
szakmát tanuljanak, majd munkát tudjanak vállalni 
az ado#  országban. Beiskolázásukkal kapcsolatosan 
két, elsőre talán egymástól eltérőnek tűnő elképzelés 
az uralkodó. Az egyik a multikulturalizmus eszmé-
jéhez köthető integrált oktatás, a másik a nemzetisé-
gi-kisebbségi oktatás. 

A multikulturális társadalom eszméje azt felté-
telezi, hogy az egymással kölcsönhatásban lévő, de 
önálló kultúrák jobb minőségű társadalmat hoznak 
létre. Ez az elmélet természetesen azt is feltételezi, 
hogy a domináns kultúra elősegíti a kisebbségek ön-
tudatának erősítését és törekszik kultúrájának meg-
ismerésére. Ez az eszme a tanároktól diff erenciált 
oktatást vár el, ami azt jelenti, hogy a tanár osztá-
lyon belül diff erenciál, azaz a tanuló esetlegesen hát-
rányos helyzetére való tekinte# el, olyan feladatot ad, 
ami a szintjének megfelelő, míg a már ügyesebb gye-
rekeknél elősegíti a szárnyalást. Természetesen ez-
ala#  mindenki tanulhat a másiktól valamit, és senki 
nem érzi magát rosszabbul azért, mert gyengébb len-
ne. Így fejleszteni lehetne a gyerekek interkulturális 
kompetenciáját, egymás elfogadását és segítését. 
Kérdés, hogy a tanár részéről mennyire valósítha-
tó ez meg, amikor sem a magyarországi helyzetnek 
megfelelő sokrétű és specifi kus módszertani, sem 
kielégítő anyagi támogatásban nem részesül. A mai 
társadalmi folyamatok eredményeképpen a peda-
gógusi munka ugyanakkor egész embert, vagy még 
annál is többet kíván. A problémás, hátrányos hely-
zetű gyerekek száma csak nő, és tanulóként általá-
ban egyes megyék településeinek, Budapesten pedig 
egyes peremkerületek iskoláiban koncentrálódnak. 

A nemzetiségi, vagy kisebbségi oktatás bevezetése 
csodálatos lehetőség arra, hogy az ado#  nemzetiség 
megőrizze önállóságát, ápolja, továbbörökítse hagyo-
mányait, kulturális szokásait s nyelvét – fennmara-
dásának alapköveit –, ugyanakkor a többségi kultú-
rával való együ# élésében gazdagodjon, integrálód-
jon. A német nemzetiségi oktatás Magyarországon 
tökéletes példája ennek: biztosítja a magyarországi 
németajkú kisebbség hagyományainak és kulturális 
szokásainak továbbélését. Ugyanilyen kedvező ta-
pasztalatokról beszélhetünk a ma működő csekély 
számú roma nemzetiségi iskolával kapcsolatosan 
is, mint például a pécsi Gandhi Gimnázium, vagy a 
Kalyi Jag intézményei. Pécse#  az a tendencia is meg-
fi gyelhető, hogy: a programoknak és foglalkozások-
nak köszönhetően sikerült olyan vonzóvá tenni a 
cigány nemzetiségi oktatást, hogy nem cigány szár-
mazásúak is szívesen tanulnak az iskolában. 

Egy alternatíva: az Ösztöndíjprogram

Kertesi Gábor felmérése szerint egy Magyarországon 
születő cigány származású gyereknek ötvenszer ki-
sebb az esélye, hogy befejezze a középiskolát, mint 
egy többségi társadalomból származó társának. A 
roma gyerekek mindössze 22%-a kerül be a felsőok-
tatásba. A különös választóvíz az általános iskolából 
a középiskolába való átmenet, akkor fi gyelhető meg 
egy törés a gyermekek életében. Ehhez alakíto# ák ki 
a roma-programot, ami a szoros és támogató tanár-
diák kapcsolaton alapul, és kedvező eredményeket 
hozo# , akár végig is kísérte a gyerek iskolai pályafu-
tását. E program jelenleg futó változata az Útravaló 
ösztöndíjprogram, amely a hátrányos helyzetű gyer-
mekeket, valamint mentoraikat támogatja egy tan-
év során. Célja az, hogy a gyerek felsőbb osztályba 
kerüljön, elvégezze az iskolát, vagy a későbbiekben 
ére# ségit szerezzen, esetleg a felsőoktatási tanulmá-
nyaihoz kapjon segítséget. Minden iskolatípusban 
van lehetőség a pályázásra: feltétel a mentorálni kí-
vánt gyermek hátrányos helyzete, és az, hogy nap-
pali rendszerű oktatás keretében tanuljon. Az Út a 
középiskolába programban jelenleg nyolcezer diák 
és ezerhatszáz pedagógus vesz részt, de hasonlóan 
sokan vesznek részt a felsőoktatást megcélzó, illetve 
a felsőoktatásban résztvevő hátrányos helyzetű gyer-
mekek támogatását elősegítő ösztöndíjprogramban.

Az Út a középiskolába program 
a Zrínyi iskolában

A pesterzsébeti Zrínyi Miklós Általános Iskolában 
járunk. Ez az intézmény az iskolabezárások eredmé-
nyeképp ma már peremkerületi iskolának minősül, 
miután a környék jellemzően a társadalomból kisza-
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kadt, többnyire segélyekből élő lakossága a belső ke-
rületekből való kitelepítések következtében felduz-
zadt. Az iskola nem hivatalos adatai szerint a gyer-
mekek nagy része ma már cigány származású, a nem 
cigány családok gyermekeit inkább más iskolákba 
viszik. A pedagógusok a megváltozo#  körülmények-
re tekinte# el nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy az 
utóbbi idők nehézségeinek ellenére megtartsák tanu-
lóikat, megszere# essék velük a tanulást, elősegítsék 
a továbbtanulásukat. Ezért pályáznak meg minden 
lehetséges ösztöndíjat, támogatást, mert tanulóik 
nagy részének nem telik kirándulásokra, színházlá-
togatásra, sőt sokaknak még a napi étkezésük sincs 
megoldva, hiszen többen halmozo# an hátrányos 
helyzetű családokból származnak. Ezért dolgozik az 
iskolában gyermekvédelemmel foglalkozó főállású 
munkatárs, de pszichológus, gyógypedagógus és 
fejlesztőpedagógus is segíti a nem ritkán magatar-
tási, vagy tanulási zavaros gyermekek nevelését. Az 
iskola százkilencvenhat tanulója 95%-a hátrányos 
helyzetű és negyvenkét gyerek magatartási zava-
ros. A pedagógus ebben az esetben olyan feladatok 
elé néz, amelyekre az egyetemeken és főiskolákon 
egyáltalán nem készítik fel, s amelyhez hatalmas 
lelkierőre, szakmai tudásra van szükség. Erre csak 
az igazán elköteleze# ek képesek. Ők pályáznak az 
Útravaló ösztöndíjra, amelynek mentor-programja a 
pedagógusnak négyezer, a tanulóknak háromezer-
ötszáz forint havi ösztöndíjat biztosít. Ezért hetente 
három órát kell külön foglalkozni a gyerekkel.

A Zrínyi iskolában jelenleg három gyermek vesz 
részt a mentor-programban, közülük két nyolcadik 
osztályossal, Dominikával és Renivel beszélge# em 
arról, hogy milyen élményeik és tapasztalataik van-
nak ezzel kapcsolatban. Dominika nagyon határozo#  
és együ# működő, míg Reni egy picit bátortalanabb, 
de ő is szívesen vesz részt a beszélgetésben. Domi-
nika ötödikes, Reni hatodikos korától vesz részt a 
programban. Mindke# őjüknek Ági néni a mentora, 
aki maga is hasonló helyzetből küzdö# e fel magát. 
Ma már többdiplomás pedagógus, aki tíz éve dol-
gozik mentortanárként. Hivatásának, de talán még 
ennél is többnek, életcéljának tartja a tehetséges 
gyerekek felkarolását és segítését, hogy elvégezzék 
az iskolát, szakmát szerezzenek, s ha lehet, tovább-
tanuljanak. Az ő számára a mentor-program nem 
heti három többletórát jelent, hanem napi szintű 
odafi gyelést, gondoskodást a gyerekekről. Megmu-
ta# a például, hogy ebben az iskolában délutánra a 
gyerekek már olyan éhesek, hogy ha délutáni prog-
ram van az iskolában, ő visz magával szőlőcukrot, 
nehogy elájuljanak. 

Dominika és Reni elmondta, hogy a mentor-prog-
ram leginkább a tanulásban, az órákra való felké-
szülésben segít nekik, de ennél persze többet jelent, 
hiszen Ági néni kicsit a pótmamájuk is. Saját problé-
máikkal is hozzáfordulhatnak. Az iskolában elég sok 
kísértésnek vannak kitéve, és Ági néni megbeszéli 
velük, hogy mi jó, mi nem, s minden helyzetben ki-
áll melle# ük. Dominika a délutánjait is a könyvtár-

ban tölti, Ági néni társaságában. A programban való 
részvétellel járó ösztöndíjat Dominika a februári báli 
ruhájára gyűjti, Reni pedig magára költi, amivel nin-
csen semmi baj, hiszen fi atal lány, aki természetesen 
szeret csinosan kinézni. Mindkét lánynak javultak 
az iskolai eredményei. Dominika rendszeresen részt 
vesz tanulmányi versenyeken, a kerületi matemati-
ka versenyen hetedik helyezést ért el. Reni álma az, 
hogy virágboltot nyisson, ezért kereskedelmi iskolá-
ba készül, Dominika pedig vendéglátóipari szakkö-
zépiskolában, majd főiskolán szeretne továbbtanul-
ni. Ági néni elmondása szerint ez korábban nem így 
volt, nagyon sokat számít nekik az odafi gyelés, és 
amennyiben a mentorálás nem folytatódik a közép-
iskolában, a mentorált gyerekeknek körülbelül a fele 
lemorzsolódik, kihullik az oktatási rendszerből. 

A program során pályaválasztási tréninggel, 
szakkörökkel próbálják kitalálni, mi lenne az a to-
vábbtanulási lehetőség, amelynek során – mert te-
hetségesek, ügyesek benne – legkisebb az esély arra, 
hogy távol maradjanak az oktatástól. Mindez kevés 
azonban akkor, ha nincs olyan felnő# , aki a gyermek 
felé fordul és odafi gyel rá.

Út Európába

Az öreg kontinens pici országa vagyunk, Magyaror-
szág mégis nagy feltalálókat, gondolkodókat és mű-
vészeket ado#  a világnak. Mindez annak köszönhe-
tő, hogy a magyar iskoláztatásnak jó híre volt, valódi 
műhelymunka és tehetséggondozás folyt az iskolák-
ban. A tehetséggondozás és a lehetőség azonban 
nemcsak azoknak jár, akik olyan családba szüle# ek, 
amelyik megengedheti magának, hogy jó iskolába 
járassa a gyerekét, ahol a gyerek különórákat vehet, 
külföldön tanulhat. 

Ezzel nem azt állítom, hogy a tehetség önmagá-
ban nem találja meg az útját, mert erre is van példa, 
de az is igaz, hogy a tehetséges gyerek üres hassal, 
odafi gyelés nélkül elveszik a mai világban, ahol 
amúgy is értékválság van. Szükség van Ági nénikre, 
szükség van olyan szakemberekre, akik gyakran sa-
ját magánéletükből áldoznak a rászorulókra, de egy 
hosszútávon működő komplex, átfogó program nél-
kül, nem lehet megoldani a kialakult súlyos helyze-
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tet. Nehéz megmondani, mi lehet a megoldás. Mind-
annyian próbálunk célravezető módszereket találni, 
és egyáltalán nem biztos, hogy csak egy megoldás 
van. A megoldások sokszínűsége, egymással kom-
binálása is jellemző egy ország oktatáspolitikájára. E 
törekvések közös és egyértelmű célja az, hogy olya-
noknak is adjunk lehetőséget a tanulásra, akiknek 
ez nem magától értetődő, vagy esetleg anyagi körül-
ményeik mia#  nem jutnának hozzá. Olyanokat is se-
gítsük hozzá a tanulás fontosságának megértéséhez, 
akik ezt nem szívják magukba az anyatejjel. Vélemé-

nyem szerint kitűnő példa erre az a – kívülről talán 
néha szélmalomharcnak tűnő – valójában nagyon 
fontos munka, ami a Zrínyi Miklós Általános Isko-
lában folyik. Úgy gondolom, hogy ez a program ki-
indulópontnak tekinthető, továbbfejlesztésével még 
sok gyermeket menthetünk meg az elkallódástól. 
Közös érdekünk. Amennyiben lehetősége van rá, a 
Zrínyi Miklós Általános Iskola bármilyen segítség-
nek nagyon örülne.

Szemző Ildikó

BlickPunkt 2010 – Képek versenye 

Teltházas ünnepséggel zárult 2010. november 7-én a BlickPunkt – Képek versenye a budapesti Műcsarnokban. 
A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ (Zentrum) harmadik alkalommal hirde# e meg 
fotópályázatát, melynek témája ezú# al is természetesen a német kisebbség volt. A megmére# etés lehetősé-
get ad minden hobbi- vagy profi  fotósnak, hogy széles körben bemutassa alkotásait, illetve lehetőséget ad 
a Zentrumnak, hogy fotóanyagot gyűjtsön a német kisebbség múltjáról, jelenéről, ünnepeiről és minden-
napjairól. A versenyzők szeptember 20-tól a www.blickpunkt.hu oldalon regisztrálha# ak és tölthe# ék fel 
képeiket három kategóriában: aktuális fotó, archív kép (1950 elő# i, felújíto#  képek), képeslap. Az alig másfél 
hónap ala#  óriási volt a forgalom az weboldalon, hiszen több, mint 1,2 milliószor töltö# ék le az oldalakat, 
150.000-szer nézték meg a képeket. A közönség több, mint 36.000 szavazatot ado#  le a 66 versenyző 243 
képére, így kategóriánként 10 képet ju# atva a döntőbe. Mayer Éva (Barátság folyóirat főszerkesztője), Heinek 
O# ó (Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke) és Matzon Ákos (képzőművész, Ma-
gyarországi Német Írók és Művészek Szövetsége Képzőművészeti Szekciójának elnöke) választo# a ki végül 
a kategóriák győzteseit és különdíjasait. Döntésüket az ünnepélyes díjátadón hozták nyilvánosságra, melyre 
az egész országból érkeztek versenyzők és érdeklődők. A döntőbe juto#  képeket kiállíto# ák és valameny-
nyi neveze#  alkotás egy fi lmmontázs formájában, élő zenei kísére# el került levetítésre. Ambach Mónika, a 
Zentrum igazgatónője bemuta# a a BlickPunkt 2011 naptárat, melyben 12 fotó szerepel és még két képeslap 
is tartozik hozzá, valamint biztosíto# a a jelenlevőket arról, hogy a nagy érdeklődésre való tekinte# el és a 
pozitív visszajelzések hatására 2011. őszén ismét megrendezésre kerül a Képek versenye.

Díjazottak

Képeslap kategória 

András Katalin: Hartai lányok

Archív kép kategória 

Krisch András: A soproni németek kedvelt 
napilapja az “Oedenburger Zeitung”

Fénykép kategória 

Manfred Mayrhofer: Zene öröm

Neue Zeitung különdíj 

Melcher Zsane# : Egykor volt…

Barátság folyóirat különdíja

Tóth Evelin: Mi van a szoknya ala# ?

Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ 

(Zentrum) különdíja 

Milbich Tamás: Emléklap a kitelepítésről 1946-47

Színes képösszeállításunk a díjazo!  pályaművekkel hátsó borítónkon látható!

A BlickPunkt 2011 naptár megrendelhető az info@zentrum.hu 

e-mail címen és a +36-1-373-0933-as telefonszámon.

A zsűri munka közben
Grund Lajos felvétele


