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Úgy látom, hogy eddig nem csak a leginnovatívabbnak tartott iskolák vettek részt a
programban. Várható-e, hogy tovább bővül az iskolák köre? Mennyire nyitottak a
programra a tanárok?

-

A Közalapítvány honlapját rendszeresen figyelik az iskolák, mivel az elmúlt közel két
évtizedben megszokták, hogy sokféle pályázatra van nálunk lehetőség. Az iskolák
igazgatói is szorgalmazzák, hogy tanáraik minél több külső forrást vonjanak be az
oktatás korszerűsítését szolgáló programokba, akár eszközök beszerzéséről, akár a
tartalom, a módszerek modernizálásáról van szó. A közalapítvány egész Budapest
számára nyitott, fenntartótól függetlenül, az óvodáktól az általános iskolákon át a
középiskolákig és a kollégiumokig mindenféle oktatási intézmény számára nyújtunk
pályázati lehetőségeket. Így a pályázók köre is igen változatos: a szakközépiskolák
épp olyan élénken figyelik a felkínált lehetőségeket, mint a gimnáziumok, az
alapítványi és egyházi iskolák épp úgy, mint az önkormányzatiak. Az Emlékezés
kultúrája pályázaton is tapasztalható ez a sokféleség.
Ami a pályázók számát illeti, az egész tanévre szóló, folyamatos pedagógiai és
kutatómunkát kívánó pályázatokon, mint amilyen az Emlékezés kultúrája, évente 8-12
iskolai csoport az ideális szám, ha komolyan vesszük a szakmai szempontokat. Az
egyszeri eszközpályázatokra, mint mondjuk a könyvtárfejlesztés, persze több százan
jelentkeznek. Az Emlékezés kultúrája azonban olyan projekt, amelyben a pályáztató
állandó kontaktusban van a résztvevőkkel egy éven keresztül, hogy a pályázat
céljául kitűzött szakmai fejlődés meg tudjon valósulni mind a tanárok, mind a diákok
munkájában. A kuratórium képzéseket finanszíroz neves kutatók, szakértők
részvételével, ahol a pályázók megismerkedhetnek a levéltári, a helytörténeti
kutatás, az oral history, az interjúkészítés, a projektoktatás módszertanával, az
adott korszak történelmével és főbb forrásaival, szakirodalmával. Emellett évente
két-három alkalommal olyan fórumokat, rendezvényeket szervezünk, ahol a
pályázóknak be kell beszámolniuk az eredményeikről, a nehézségeikről, és ahol
megvitathatják egymással és a szakértőkkel a további teendőiket. Emellett állandó
monitoring is folyik. A közalapítvány által felkért szakemberek a pályázat futamideje
alatt minden csoportot legalább 2-3 alkalommal meglátogatnak, beszélgetnek a
diákokkal, a projektvezető tanárral, az iskola igazgatójával, ellenőrzik a csoportok
tevékenységének írásos dokumentációját, jelentést készítenek a kuratórium
számára a tapasztalataikról.

Az igényes pályáztatói munka (ami Magyarországon igen ritka), csak átlátható
pályázói körrel lehetséges, és a közalapítvány célja éppen az, hogy hozzásegítse a
résztvevőket a valóban korszerű, az élet több területén is hasznosítható
kompetenciák elsajátításához.
Emellett gondoljuk meg, hogy 8-10 iskola közel száz diákja (csoportonként 8-12
taggal) elég nagy szám, ha a tevékenységük hatókörét is figyelembe vesszük. A
pályázat részeként kötelezően elkészítendő kiállítás az egész diákságot megszólítja, a
honlapon pedig az iskola teljes kapcsolatrendszere, a fenntartó, az iskolahasználók:
szülők, nagyszülők, a leendő diákok és rokonaik, az adott településrész lakói is
megismerhetik a kutatások eredményeit. A macskakő-projekt két éve alatt több
mint negyven ház lakóit mozgatta meg, valamint az áldozatok leszármazottait, az
utcai járó-kelőket és a médián keresztül még sok-sok embert város- és
országszerte.
-

Ezt a programot nem csak a diákok miatt, hanem az egyre elutasítóbbá váló felnőtt
társadalom miatt is fontosnak tartom. Mit szólnak a házak lakói, ahol elhelyezik az
emlékező macskaköveket? Találkoztak-e a diákok olyan lakóval, aki hozzá tudott tenni
valamit a múlt, az érintett személy megismeréséhez?

-

A diákok már hetekkel a kőletételek előtt értesítik az érintett házak lakóit, meghívják
őket az ünnepségekre. Volt olyan eset, amikor egy nyolcvanéves néni spontán módon
kapcsolódott be a megemlékezésbe, és elmesélte az emlékeit az elhurcoltakról.
Voltak olyan lakók is, akik megígérték, hogy gondoskodni fognak arról, hogy a
táblácska mindig tiszta és fényes legyen. (Bár a rézlap nem igényel gondozást).
Legtöbbször büszkék arra, hogy az ő házuk nevezetes valamiről, hogy az ő házuk előtt
érdekes látnivaló akad. Egyszer találkoztunk csak félreértéssel. Egy lakó azt hitte,
hogy az emlékező macskakő azt jelenti, hogy abban a házban antiszemiták laknak,
akik hagyták elhurcolni az áldozatokat. Szerencsére a félreértést sikerült eloszlatni.
Leggyakoribb azonban az, hogy az embereket érdekli, milyen ünnepség zajlik az
utcájukban, rácsodálkoznak a megemlékezés e különös formájára, a szépen csillogó
réztáblára, ami minden hűhó nélkül a lábuk előtt hever.
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