
Hol tartasz?/Hol tartunk? 

 Továbbra is írok, olvasok, sportolok. Idén jelenik meg második regényem (Az 
örökség), nemrég befejeztem egy újabb novelláskötetet (Vedlés), s jegyzetelni kezdtem a 
következő regényhez. 

 Fiatalabb lányunk még a második unoka megszülése előtt elvált, s a két picivel 
odaköltözött hozzánk kisréti házunkba. Fia, az idősebb unoka most kisérettségizett, s 
eljutottunk a nagy kérdéshez: hova, hol tovább? Idősebb lányunk és férje, akik 
fogorvosok, azt ajánlották, hogy legyen fogtechnikus, hisz nálunk Óbecsén és környékén 
pl. egy sincs, de ő annyira balos, hogy nincs hozzá kellő kézügyessége. Kitűnő tanuló, 
matematikából, műszaki és informatikai oktatásból valamint testnevelésből a 
versenyeken elért eredményei alapján külön okleveleket kapott, de őt már kicsi korától a 
sport érdekli. Úszott, karatézott, kajakozott, s aztán a kosárlabdánál kötött ki, mivel 
közben igencsak megnyúlt. Idén meg minden külön edzés nélkül a községi általános 
iskolai atlétikai versenyen robbant be: magasugrásban 170 cm-rel és 60 m-en 7,1 mp-cel 
első, 400 m-en második, távolugrásban meg harmadik lett. De mit kezdjen itt, ahol nem 
adottak a föltételek a fejlődésre?  S ő sajnos nem egyedi eset,hiszen tehetséges 
tanulótársai is hasonló helyzetben vannak.  Végül a helyi gimnáziumba íratkozott, s 
kénytelen a kosárlabdánál maradni. 

 Visszatérve a kisérettségihez azt vagyunk kénytelenek megállapítani, hogy 
(önhibánkból- e vagy sem, az majd kiderül) diákjaink ismét hátrányosabb helyzetbe 
kerültek. Ez konkrétan a magyar anyanyelvi tesztre vonatkozik, amely sokkal-sokkal 
nehezebb, mint a szerb anyanyelvi teszt. Csak egy példa: míg ott pl. felismerési feladat 
van két bekarikázással egy pontért, a magyar nyelvűben hat meg hét megoldási 
részfeladat beírással egy pontért, s ha csak egy is téves, akkor nincs pont! ( Beretka 
Ferenc kolléga is írt erről a Családi Körbeli tanügyi rovatában. Idézi is lányunk 
véleményét, aki iskolapszichológusként részese volt a vizsgának, s a neten közzétette az 
észrevételeit.) 

                                                                                                               Börcsök László 

  

 A második kérdésre válaszolva a családunkat is érintő aktuális tényekről szólok, 
amelyek jelentős hatással vannak közösségünk jövőjére, meg- vagy itt maradására. 

 Szerintem az zavarja meg az anyanyelvi tesztet készítőket, hogy nem tudnak 
megmaradni a szerb nyelvi szintnél, mert az sokkal alacsonyabb, mint a magyarországi 
anyanyelvi szint. Ezt a kettősséget azonban tisztázni kell. A tanulókat fölkészíteni az 
iskolában alaposan, de a teszteknek azonos szintűeknek kell lenniük. 


