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Mikroszkóp

Takács GézaTakács Géza

Úti képek
A  képek jönnek-mennek, s  törté-

netek felhőit viszik magukkal, de ezek 
közül a történetek közül egy sem szólal 
meg, ha nincs hozzá médium. A Bony-
hádi Petőfi  Evangélikus Gimnázium 
képével próbálkoztam az imént, azt 
megmutatni, hogy egy múlt század ele-
ji iskola mennyire bír ragyogni, ha nap-
fény éri. Aztán az iskola ködösebb tör-
ténetei felé gondoltam volna kanyarod-
ni, de akkor érkezett egy iskolakép Ti-
szaföldvárról, pontosabban a Hajnóczy 
Gimnáziumról (a bonyhádi iskolaképre 
válaszolva), ahol decemberben kellett 
volna jelen lennem a Bucz Hunor ve-
zette gimnáziumi diákszínpad meg-
alakulásának ötvenedik születésnapján. 
Három tanévet kezdhettek el, hirdet-
hettek bérletes előadásokat, de annak 
a modernségnek a szelleme, szellem-
telensége, korlátoltsága, erőszakossága, 
gyávasága, mely az új iskolaépületet is 
tervezte (noha talán igazságtalan ösz-
szemosni az iskoladobozt a szocializ-
mussal), a  szabad gondolkodást már 
nem tűrte (se a régi, se az új épületek 
falai közt), és feloszlatta a színpadot.

A  képhez, amelyet Misley Judittól 
kaptam, két megjegyzése is volt, az 
egyik a mérnöki lélek deformálódásán 

borongott, a  másik megjegyzése sze-
rint annak idején az irodalomteremből 
Bucz Hunor még látta a ménest a pusz-
tán, s  meg is mutathatta a diákjainak. 

„Tartja az órát, jön, megy a teremben, 
majd egyszer csak észreveszi a távolban 
a ménest, vagyis a nyargalást, és meg 
kell állnia, nem folytatja a mondandóját, 
megáll az ablak előtt és kinéz hosszan… 
Az osztály csöndben vár vele, ‒ ahogy ő 
mondja, soha senki nem élt vissza ezzel 
a furcsa helyzettel…”

Diákjai ezt a két és fél szabad évet 
sosem feledték.

(Igyekszünk majd Bucz Hunor 
rendhagyó irodalomórájáról beszá-

molni. Akinek szabad irodalomórái 
‒ színházi előadásai ‒ mindmáig néz-
hetők a Térszínházban.)

Az iskola jelenéről pedig már tu-
dósítottunk Baczúr István igazgató 
út krónikája révén. (Kistérségben 
középfokon köznevelő Új Pedagógiai 
Szemle 2015. 3-4.) A  fák megnőttek, 
elszelelt ötven év.

Most már csak az a kérdés, hogy 
a szabad irodalomórák és másféle 
szabad huncutságok mikor költözhet-
nek be tartósabban a Hajnóczyba és 
mindenhová. Hogy végre a szabadság 
legyen a legnagyobb teher, ami az is-
koláinkat sújtja.

TAKÁCS GÉZA (Pápa, 1953.) magyar-történelem szakos tanár. A Juhász Gyula Tanár-
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XI. Nemzetiségi Gála 
és Pro Cultura Minoritatum 

Hungariae díjátadó
A Nemzeti Művelődési Intézet december 13-án rendezte meg 

a XI. Nemzetiségi Gálát és Pro Cultura Minoritatum Hungariae 
díjátadót a magyarországi nemzetiségek napjához kötődően a 
Budai Vigadóban. A magyarországi nemzetiségek előtt tisztelgő 
rendezvényen minden évben rangos gálaműsor keretében adják 
át a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjakat. Az elismeréssel 
a velünk élő nemzetiségek kultúrájáért, hagyományáért és anya-
nyelvéért áldozatos munkát végző nemzetiségi magánszemélyek, 
szakemberek és civil szervezetek tevékenységét méltatja az intéz-
mény.

A díjátadón Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyet-
tes államtitkára, valamint Polyák Albert, a Nemzeti Művelődési 
Intézet megbízott főigazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd 
együtt adták át a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjakat az 
arra érdemesülteknek. A díjátadó után a hagyományokhoz híven 
idén is színes gálaműsor ünnepelte a kultúrák békés, egymást ih-
lető együttélését. A programon mindegyik magyarországi nem-
zetiség képviseltette magát egy-egy produkcióval.

Az idei díjazottak listája: ELLINIZMOSZ Egyesület, görög 
nemzetiség, Nagybánhegyesi Szlovák Hagyományőrző Köz-
hasznú Egyesület, szlovák nemzetiség, Urartu Örmény Színház, 
örmény nemzetiség, Vihula Mihajlo, ukrán nemzetiség, Mukics 
Ferenc, szlovén nemzetiség, Zách Elemérné, német nemzetiség, 
Miskolczi Dimitranka Dimitrova, bolgár nemzetiség, Dr. Orsós 
Anna, roma nemzetiség.

Felsőfokú szakirányú végzettséggel 
gazdagodhattak a közművelődés 

iránt érdeklődő szakemberek
A 2015. február közepétől egészen október végéig, 

több mint fél éven át tartó tudásátadás eredményekép-
pen november 23-án huszonkét – kulturális területen 
dolgozó – szakember vehette át a Közművelődési szak-
ember I. államilag elismert szakképesítés megszerzését, 
valamint a közművelődési terület tudásanyagának elsa-
játítását igazoló OKJ-s bizonyítványt.

Az államilag elismert, felsőfokú szakirányú végzett-
séget adó 240 órás tanfolyam során a résztvevők a kul-
túra és a közművelődés különböző, ám kiemelkedően 
fontos területeit érintő modulokon keresztül sajátíthat-
ták el mindazt az elméleti és gyakorlati tudást, melyek-

re egy közművelődési területen dolgozó, nap mint nap 
emberekkel és közösségekkel foglalkozó szakembernek 
feltétlenül szüksége van. A  tanfolyam pénteki, illetve 
szombati alkalmain a közművelődési szakterület elis-
mert szakemberei osztották meg tapasztalataikat és 
elméleti ismereteiket a közösségi művelődés területét 
megismerni kívánó képzésben résztvevőkkel.

Az Országos Felnőttképzési Központ 2016-ban egy 
újabb 240 órás Közművelődési szakember I. államilag 
elismert szakképesítés indítását tervezi. Az előrelátha-
tólag 2016 januárjában induló csoportba 2015. decem-
ber 31-ig várjuk a jelentkezéseket.

Polyák AlbertFülöp Attila



Szűcs Miklós népzenész a jászágói kapunyitogatón. 
A fotót készítette: Hajnal László
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