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Tizenöt éve Kincskeresők
Tizenötödik évébe lépett a 

Kincskeresők mozgalom. A  helyi 
és regionális értékeket kutató di-
ákok évente megrendezett konfe-
renciájára idén is felvidéki diákok 
százai érkeztek mentoraikkal, hogy 
bemutassák azt a kincsnek nevez-
hető tudástárat, amelyet áldozatos 
munkával, alázattal és nem apadó 
kíváncsisággal apránként szedtek 
össze.

A  Kincskeresők országos kon-
ferencián diákok mutatnak be és 
prezentálnak olyan értékőrző elő-
adásokat, amelyeket mentoraik se-
gítségével készítettek el saját régi-
ójukban végzett kutatások alapján. 
Az egyes diákok által kiválasztott 
téma lehet néprajzi, tudományos 
vagy történelmi jellegű, de nagyon 
gyakran foglalkoznak a tanulók je-
les felvidéki személyiségek életével 
és tevékenységével is.

A kivetített bemutatókat kezde-
tektől fogva szakemberek, történé-
szek, néprajzkutatók, művészettör-
ténészek vagy tanárok bírálják el, 
miközben jó tanácsokkal, építő jel-
legű kritikával látják el a diákokat 
és felkészítőiket egyaránt. A Kincs-
keresők konferencia tizenöt év alatt 
mozgalommá nőtte ki magát, szo-
rosan összefonódott Szanyi Mária, 
néprajzos, pedagógus, tehetségku-
tató nevével, aki mozgatórugója és 
szíve a Kincskeresőknek.

Az idei, tizenötödik konferen-
ciára a mátyusföldi Galánta adott 
otthont, ahova Kassa vidékről, Tor-

náról, Pelsőcről, Lekenyéről, Zo-
boraljáról, Léváról, a  Csallóközből, 
Mátyusföldről és Szencről is érkez-
tek diákok felkészítőikkel.

Szerencsére az a tapaszta-
lat, hogy évről évre növekszik a 
kincskeresők száma, egyre több 

pedagógus, csoportvezető, szülő 
vagy aktivista érdeklődik a régmúlt 
izgalmas történései, kikutatatlan 
titkai iránt, motiválják a fiatalokat, 
diákokat, így a mozgalom egyre 
terebélyesedik. Az idei témák kö-
zül több fonódott a hetvenedik 
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születésnapját ünneplő Csemadok 
vagy a Csemadok mellett működő 
szervezetek köré, de hallhatott a 
közönség előadást a farnadi disz-
nótoros szokásokról, Nagyfödémes 
öntözőrendszeréről, az ipolysza-
kállosi evangélikus templom tör-
ténetéről, a tornai Nagyasszonyról, 
a  nádfedésről, madárlesről és ma-
gáról Szanyi Máriáról is.

A  Kincskereső mozgalom meg-
teremtője szerint a színvonal min-
den évben egyre inkább emelkedik, 
a diákok mindig tudnak új dolgok-
kal, változatos témákkal jönni. Az 
évek folyamán tapasztalható, hogy 
egyre több diák vállalja azt, hogy 
egyedül dolgozik, nem párban, 
szövegváltásban, illetve, hogy a 
tudományos és környezeti témák 
is kezdenek visszatérni a konfe-
renciára. Az előadások között vol-
tak családtörténetek, egyes jeles 
személyek történetei, ezek azért 
fontosak, hogy a déd- és ükszülők 
történetei fennmaradjanak.

A  Csemadok történetek kap-
csán is az utolsó órában vagyunk, 
hiszen azok, akik a kezdeteknél is 
ott voltak, lassan elmennek. Vég-
órában járunk a felvidéki színját-
szás és tánccsoportok története-

inek kikutatásával is, hogy ezek 
közösség-összekovácsoló ereje 
miként valósult meg évekkel ez-
előtt – magyarázta Szanyi Mária. 
Hozzátette, nagyon meg kellene 
csinálni az egykori KIC és SZISZ 
szervezetek működéstörténetét, 
mivel ezekből indult ki a Cse ma-
dok munka is.

Az idei konferencia résztvevő-
inek a zsűri személyében Prokopp 
Mária művészettörténész, az ELTE 
professzora, Pázmány Ágnes egye-
temi oktató és Gál Ida művészet-
történész adott szakmai tanácsokat 
és útmutatót a további hasznos 
munkához.

Mészáros Magdolna, a  Felső-
szeli Széchenyi István Alapiskola 
mellett működő Bercsényi Miklós 
Hagyományőrző Csapat vezető-
je a kezdetektől fogva jelen van a 
Kincskeresők konferencián men-
torként. A  hagyományőrző szak-
kört 2004-ben hozta létre, azóta 
számos tudományos, közéleti, tör-
ténelmi és hagyományőrző témát 
felkutattak diákjaival, biztos kézzel, 
hatalmas tudással irányítja a gyere-
keket, a  tizenötödik Kincskeresők-
re is több diákot készített fel.

– Ahogy a legelső Kincskeresők 
felhívás elhangzott, azonnal fel-
keltette az érdeklődésemet. Akkor 
néptánccal foglalkoztunk. Az a szép 
ebben, hogy soha nem ismétlődtek 
a témák, a  diákok mindig tudtak 
újat mutatni. Minden évben jöttem, 
és nem egy csoporttal. A  techni-
kai fejlődést mindenképpen látom, 
a  gyerekek nagyon kreatívak, tud-
nak a bolhából is nagyot csinálni – 
mesélte Mészáros Magdolna.

Az idei konferencia megnyitó-
ján Fekete Irén, a  Szlovákiai Ma-
gyar Pedagógusok Szövetségének 
elnöke is köszöntötte a jelenlevő-
ket. A  konferencia zárszavát Pék 
László pedagógus, Nagyszombat 
megye képviselője és a Mentor TT 
alelnöke mondta el. Portálunknak 
kiemelte, a  pedagógusszövetség 
pályázati forrásokkal támogatja a 
konferenciát. A  Mentor Felvidé-
ki Tehetségsegítő Tanács a diákok 
legjobb pályamunkáinak megjelen-
tetését vállalta fel az elmúlt évek-
ben, illetve szakmai programokat 
szervez újabb diákok helytörténeti 
és tudományos kutatásainak elter-
jesztése és megerősítése céljából. 
A  diákokat segítő tanárok közül 
többen bekapcsolódnak a Felvidéki 
Magyar Értéktár programjába.

Az ismeretszerzés vágya minden 
gyermekben jelen van, csak a meg-
felelő körülmények kellenek hozzá, 
hogy kibontakozzon. Kell hozzá 
ösztönző, kiegyensúlyozott és meg-
értő, szeretettel teli család, ahol a 
gyermek sikerei és kudarcai is meg-
felelő elbírálást kapnak. Kell hozzá 
egy jó szellemű, elfogadó, családias 
iskola, amelynek légköre szárnyakat 
ad a tehetségeknek, de a szárnya-
szegettet is vállára veszi – olvasha-
tóak Fekete Irén szavai a Kincskere-
sők tizenötödik születésnapja alkal-
mából kiadott kiadványban.

(Az írás első megjelenése a ma7.
sk oldalon.) 
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