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R10.12.„A megtermelt borsóimból még a szomszéd gyermekeket is 

megkínáltam, büszkén adtam belőle nekik is, mert ez az én 

termésem volt: egészen más, mint amit a szüleim termeltek 

meg. Büszke voltam magamra, hogy most már én is képes 

vagyok zöldséget termelni. A program megtanított értékelni a 

házi zöldségek fontosságát, megmutatta, hogy mennyi mun-

ka van abban, amit mi készen kapunk a szüleinktől.”

Kis kertészek – a gyerek is tud zöldséget 
termeszteni, ha akar12.

FOTÓ: ZÓLYA JULIANNA

TARTALOM
1. Higgyünk 

az alternatívákban –
Kiss Judit írása

2. láthatár
Építő és épülő közösségek 

a szórványban 

4. tanterem
Napjainkban is időtálló 

a ferences lelkület –

Deák Szidónia írása

 5. óvoda
Az első erdélyi óvoda 

különleges igényű 

gyerekeknek –

Bíró Blanka írása

 6. láthatár
Sporteszközöket kaptak 

a székelyföldi iskolák

 15. diákszemmel
Játszva teremtettek újra 

kapcsolatokat a nagybányai 

diákok –

Deák Szidónia írása

 20. portré
Mai gyermeknek mai 

pedagógus kell –

Antal Erika  írása

 23. hivatalos

7. 10.tanterem iskola és kultúra
Szabadon okosodó gyerekek 

az erdei óvodában –
Kerekes Edit írása

Elek apó „mesebeli kincsei” 

a magyar népmese napján – 

Deák Szidónia írása

16. 17.láthatár láthatár
Teljesült álom: felavatták 

a csángó kollégiumot 

A Toldi: egy kötelező, 

amit látni is kötelező

18. 22.lélekjelenlét magánterület
A való életben nem kapunk 

száz dicséretet

 – Kiss Judit írása

Urak, Nehezen, Él – 
László Noémi versei

9 772065 972004

ISSN 2065-9725



Kiadja a Communitas Alapítvány • Főszerkesztő: Kiss Judit • Felelős kiadó: Lakatos András
Kiadói titkár és műszaki szerkesztő: Fülöp Zoltán • Tipográfi a: Könczey Elemér

Olvasószerkesztés és korrektúra: Deák Szidónia
Telefon: 0040-733-91-06-24

e-mail: mko@communitas.ro
Redacţia Magyar Közoktatás, Fundaţia Communitas, Str. Republicii nr. 60. 

400489 Cluj-Napoca, jud. Cluj

 Támogatók:

Megrendeléseiket a www.communitas.ro/mkorendeles webcímen mko@communitas.ro e-mail címen 
vagy a 0733-91-06-24-es telefonszámon fogadjuk.

•
Címünk: Redacţia Magyar Közoktatás, Fundaţia Communitas, Str. Republicii nr. 60., 400489 Cluj-Napoca, jud. Cluj

Nr. cont.: RO61RNCB0106026613610006 deschis la Banca Comercială Română Cluj-Napoca
Adóazonosító szám (Cod fi scal): 10411135

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

A Magyar Közoktatás elektronikus archívuma elérhető a http://communitas.ro/main/kozoktatas webcímen.

www.facebook.com/magyarkozoktatas

Olvassa 
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• tanárszemmel  • diákszemmel  • szülői szemmel  

• lélekjelenlét  • tanterem  • láthatár  • óvoda  • fotóriport  

• hivatalos  • vakáció  • iskola és kultúra  • pályáz(z)atok  

• magánterület  • térkép

erdélyi magyar 
könyvek egy térben

Kedves Olvasóink!
A 2021–2022-es tanévben is számítunk megtisztelő fi gyelmükre. Reméljük, továbbra is megosztják lapunk hasábjain az ok-
tatás problémáival, különféle szegmenseivel kapcsolatos meglátásaikat. Kérjük, számoljanak be a Magyar Közoktatásban ar-
ról is, ha sikertörténet születik iskolájukban, ha úgy látják, hogy diákjaikkal, tanítási módszereikkelkapcsolatban követendő 
példáról lehet beszélni. Arról is írhatnak, miként befolyásolta és befolyásolja a járványhelyzet a tanítás, tanulás folyamatát. 

A Communitas Alapítvány által kiadott, immár tizenegy éve megjelenő Magyar Közoktatást együtt szerkesztjük az olva-
sókkal, szeretnénk, ha a pedagógusok továbbra is rendszeresen közölnének lapunkban.

Néhány ötletet nyújtunk arra vonatkozóan, hogy milyen témákról várjuk véleményüket, de természetesen ezen kívül az 
oktatás más vonatkozásait is meg lehet közelíteni:

• Amire büszke vagyok – iskolám/pályám/diákjaim sikertörténete
• Hogyan segíthetünk megőrizni a gyermeki kíváncsiságot a mai oktatási rendszerben?
• Mobiltelefon, okoseszközök az oktatásban – kreativitásfejlesztés vagy elgépiesedés?
• Mi a legszebb és mi a legnehezebb a pedagógusi hivatásban?

Kitartást, jó munkát kívánunk! Várjuk véleményanyagaikat az mko@communitas.ro e-mail-címre!

A Magyar Közoktatás szerkesztősége 
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Higgyünk 
az alternatívákban
 „HISZEK AZ ALTERNATÍVÁKBAN. Alterna  vát kell mutatni, de ahhoz a szülőnek 
következetesnek kell lennie, sőt mindennapi harcokat kell megvívnia a gyerekekkel” 
– mondta a pszichológus, amikor arról kérdeztük a véleményét, miként 
befolyásolhatja a gyerekek lelki  és szociális életét a közösségi oldalak túl gyakori 
használata. Mindenki tapasztalhatja, hogy egyre inkább jellemző az iskoláskorúakra 
(és sajnos egyre kisebb korban), hogy rabjává válnak a legkülönfélébb képeket, 
videós tartalmakat szélsebesen felsorakoztató internetes pla  ormoknak. Ami nem 
is csoda, tekintve, hogy az okostelefon immár évek óta szinte a gyerekek, fi atalok 
„kezéhez nő  ”. Azért sem csoda, mert a pandémia mia   bevezete   online oktatás 
egyik fi gyelemre méltó hozadéka, hogy a gyerek még több időt tölt a képernyő 
elő  . És főként azért nem, mert a virtuális világ gyorsan villódzó színeivel, állandó 
változatosságot kínáló vibrálásával nagyon könnyen rabul ejt bárkit. Csillogóbb, 
szórakoztatóbb, gyorsabban pörgőbb világot mutat, mint a valóság. A csendesen 
hulló leveleket, a madarak röptét, a természet csodáit hosszasan fi gyelni nem olyan 
izgalmas és érdekfeszítő, mint az egymás után gyorsan következő, pár másodperces 
videók sorozata. 

A való világ ebben az összevetésben unalmasnak és szürkének tűnhet, aminek a 
rejtelmeibe talán nem is vágyik az a fi atal, aki túlzo  an belevesze   már a virtualitás 
bűvkörébe. Kulcskérdés, hogy a szülő mikor „adja áldását” arra, hogy a gyerek 
bemerészkedjen a lassan mindentudóvá és mindenhatóvá váló kétdimenziós 
labirintusokba. Ha túl korán és kontroll nélkül történik mindez, akkor a zsenge 
korú emberke, aki nagyon könnyen a képernyőről feléje ömlő áradat rabjává válik, 
korán kiég, később unalmasnak találja a való életet, nem tud mit kezdeni vele. 
És ha túlnyomórészt a Messengeren tartja kortársaival a kapcsolatot, a való életben 
problémássá válhat majd szociális viszonyrendszerének kiépítése, kezelése. 

Alterna  vát kellene mutatni, ami persze egyáltalán nem könnyű, és a gyerekek 
nem is biztos, hogy szívesen kiengedik kezükből az okostelefont. Pedig millió dolog 
kínálkozhat a közösségi oldalak hosszas bámulása helye  : családi kirándulás, 
testmozgás, csapatjáték, színjátszás, barkácsolás, tánc, hangszertanulás, 
kézügyesség-fejlesztés, közös idő a házi kedvencekkel, vagy – amiről e havi 
lapszámunkban írunk: a zöldségtermesztés. Kellő türelemmel és irányítással 
ugyanis a gyerekek is oda tudnak fi gyelni a kertészkedésre, fel tudják fedezni, 
mekkora csoda, ha az elültete   mag kikel, az öntözés és napfény hatására 
megerősödik, és majd meg is terem a zöldség. Az eff ajta történés nem gyors, nem 
villódzó, nem pár perces vagy másodperces, hiszen a való világ törvényei szerint 
működik, nem pedig a virtualitás szabályai szerint. Egy bizonyos: mindenképpen 
érdemes „offl  ine” alterna  vát kínálni a gyerekeknek. 
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A magyar állam támogatásával avattak 
magyar evangélikus bölcsődét és óvo-
dát október elején Beszterce városában. 
Az intézményt megáldó Adorjáni De-
zső evangélikus püspök megemlítette, 
hogy a nyugat-európai testvéregyházak 
gyakran lemondanak az iskoláikról, ka-
ritatív intézményeikről, és átruházzák 
az államra a feladatokat. „Mi építő és 
épülő keresztény közösségek vagyunk” 
– idézte az MTI a püspököt. Az egyházi 
elöljáró Luther Mártont idézte, aki már 
a 16. században a gyermekek jogának és 
kötelességének tekintette a tanulást.

Középpontban az Isten
Adorjáni Dezső szerint a felekezeti ok-
tatásra azért van szükség, mert ennek a 
középpontjában nem az ember, hanem 
Isten áll. „Isten igazi megismerése meg-
felelő viszonyba állítja az embert az ál-
tala érzékelt valósággal” – jelentette ki 
a püspök.

Grezsa István óvodafejlesztésért is 
felelős magyar miniszteri biztos el-
mondta: szerte a Kárpát-medencében 
179 új óvoda épült, és 713-at újítottak 
fel a magyar állam támogatásával. Er-
délyben 103 új óvoda építését és 356 
felújítását fi nanszírozták. Úgy vélte: a 
program arra is jó, hogy Magyarország 
folyamatosan békejobbot tudjon nyúj-
tani a szomszédainak. Általa ugyanis 
az az ország gyarapodik, amelyben az 
intézmények megépülnek.

Hasonló szellemben szólt az avatót 
követő hálaadó istentisztelet végén Sol-
tész Miklós, a magyar miniszterelnök-
ség egyházi és nemzetiségi kapcsolato-
kért felelős államtitkára is. Elmondta: 
a szoros együttműködés, amelyet Ma-
gyarország Szerbiával, Szlovákiával és 
Horvátországgal alakított ki az elmúlt 

évtizedben, jó az országoknak, a nem-
zeteknek és a nemzeti közösségeknek 
is. „Ugyanezt a kezet felajánljuk Ro-
mániának is. A kereszténységben egyek 
vagyunk. Sokkal több dolog van, ami 
összeköt, mint ami szétválaszt bennün-
ket” – jelentette ki a politikus. Az állam-
titkár azt a meggyőződését hangoztatta, 

hogy ez a térség ellen tud állni „Nyu-
gat-Európa szörnyű izmusainak”, és a 
nyugati világot is visszavezeti a keresz-
ténységhez.

Továbbra is cél a magyar iskola
Az óvodaavatást Ioan Turc, Beszter-
ce polgármestere, és Stelian Dolha, 
Beszterce-Naszód megye prefektusa 
is köszöntötte, és példamutatónak tar-
totta. Utóbbi úgy vélte: az óvodáknak 
és bölcsődéknek kihatásuk lehet a de-
mográfi ai folyamatokra is. Décsei At-
tila alprefektus, az RMDSZ Beszterce-
Naszód megyei szervezetének elnöke 
kijelentette: a szórványban élő beszter-
cei magyar közösség nem mond le arról 
a törekvéséről, hogy a városban önálló 
magyar iskolát is létesítsen. Úgy vélte: 

az önálló iskola elengedhetetlen ahhoz, 
hogy lelassítsák a magyar közösség asz-
szimilációját. A 67 ezer lakosú Beszter-
ce városában a 2011-es népszámláláson 
a lakosság 5,7 százaléka vallotta magát 
magyarnak.

Alapkőletétel Magyarpéterfalván
Új tanintézetek létesülnek a magyar kor-
mány jóvoltából a szintén szórványnak 
minősülő Fehér megyében is. A Balázs-
falva melletti Magyar péterfalván október 
első napjaiban egy modern napközis óvo-
da alapkövét helyezték el, míg a közeli 
Vajasdon a délutáni gyerekfoglalkozta-
tót is magában foglaló felújított Magyar 
Házat adtak át.

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési 
program a Fehér Megyei Magyar Napok 
keretében jutott el Magyarpéterfalvára 
és Vajasdra. Előbbi településen elhe-
lyezték az új napköziotthon alapkövét, 
a harminc kilométerre fekvő Vajasdon 
pedig átadták a délutáni óvodai fog-
lalkoztató épületét. A két ünnepi ese-
mény a Fehér Megyei Magyar Napok 
programsorozatában kapott helyett, a 
két létesítmény létrehozását a magyar 
kormány fi nanszírozta, számolt be a 
Krónika.

Az ünnepségen elhangzott, hogy a 
zöldmezős beruházásként épülő magyar-
péterfalvi napközi gondolata hosszú évek-
kel ezelőtt fogalmazódott meg a többsé-
gében magyarok lakta településen, hiszen 
a szülők többsége a szomszédos Balázs-
falván dolgozik, így a rövid programú 
óvoda nehéz feladat elé állítja őket. A he-
lyi önkormányzatnak nem volt lehetősége 
új épületre, de a balázsfalvi polgármes-
teri hivatallal történt egyeztetések során 
a kisváros vezetősége megígérte, hogy 
felvállalja a magyar állami támogatásból 

ami összekötláthatár

A szórványban élő besz-
tercei magyar közösség 
nem mond le arról a tö-
rekvéséről, hogy a város-
ban önálló magyar isko-
lát is létesítsen. Az önálló 
iskola elengedhetetlen 
ahhoz, hogy lelassítsák a 
magyar közösség asszi-
milációját.

Evangélikus óvodát és bölcsődét avattak Besztercén, új tanintézetek létesülnek Fehér megyében

Építő és épülő közösségek 
a szórványban
Evangélikus óvodát és bölcsődét avattak október első napjaiban Besztercén, míg a Fehér megyei 

Magyarpéterfalván egy modern napközis óvoda alapkövét tették le, a közeli Vajasdon pedig délutáni 

foglalkoztató központot adtak át. A magyar állam által fi nanszírozott beruházások fő célja, hogy 

segítsék a helyi magyar közösségek megmaradását.
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megépülő hosszú programos napközi üze-
meltetési költségeit. A Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) által 
megpályázott 196 négyzetméternyi beépí-
tett felületet összesen 139 millió forinttal 
támogatja a magyar kormány. A megvá-
sárolt telken az építő már elkezdte az ala-
pozást. A jelképes alapkőletétel során az 
időkapszulába bekerült annak a 10 helyi 
óvodás magyar gyereknek a rajza, akik 
szüleikkel együtt várják az új, korszerű 
és tágas épület átadását.

A bővülés jelei
„Számunkra Fehér megye a szórvány, 
ezért is külön öröm, hogy a bővülés jeleit 
láthatjuk itt” – indította beszédét Potápi 
Árpád János, a magyar miniszterelnök-
ség nemzetpolitikáért felelős államtit-
kára. A politikus szerint az elmúlt évek-
ben a budapesti kormány sokat dolgozott 
azért, hogy a Kárpát-medencében min-
den magyar érezhesse, hogy az egységes 
magyar nemzet tagja. A Kárpát-meden-
cei óvodafejlesztési programban közel 
ezer óvodát újítanak fel, illetve sok óvo-
da zöldmezős beruházásként készül.

„A célunk az, hogy minden magyar 
nemzetiségű kisgyerek magyar nyel-
vű óvodába járhasson, esetleg a vegyes 
házasságokban született gyerekek szá-
mára is lehessen magyar oktatási intéz-
ményt választani” – idézte a Krónika a 
nemzetpolitikai államtitkárt. A politi-
kus kiemelte, hogy aki magyar óvodá-
ba iratkozik, az nagy valószínűséggel 
magyar iskolában folytatja a tanulást. 
Az államtitkár beszélt az óvodaprog-
ram részleteiről is, miszerint a partner-
szervezetek valamennyi utódállamban 
a történelmi magyar egyházak vagy a 
pedagógusszövetségek, Erdélyben a 
Romániai Magyar Pedagógusok Szö-
vetsége (RMPSZ), amellyel nemcsak 
az óvodafejlesztésben dolgozik együtt 
a magyar kormány, hanem számos más 
programban is.

Sportszerek az iskolásoknak
Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ elnö-
ke arról beszélt, hogy közel öt éve mű-
ködnek együtt sikeresen a nemzetpoliti-
kai államtitkársággal az erdélyi magyar 
óvodaépítések terén. „A program nem 
titkolt célja, hogy növeljük a magyar 
óvodába járó gyerekek számát. Ami még 
akkor is reálisnak mondható, ha a rossz 
demográfi ai helyzet és az elvándorlás 

a teljes Kárpát-medencei magyarságot 
sújtja, ami alól Magyarpéterfalva sem 
kivétel” – fogalmazott Burus, aki szerint 
Magyarpéterfalván a modern óvodaépü-
let kimagasló feltételeket biztosít majd a 
helyi óvodások számára. Az alapkő ün-
nepélyes letételét az óvodások műsora 
követte, majd a résztvevők a szomszé-
dos kultúrotthonba mentek, ahol a falu 
ifjúsági tánccsoportja mutatkozott be.

Az ünnepség keretében adták át a ma-
gyar kormány által az újrakezdés évé-
ben meghirdetett sportszercsomagokat 
is a helyi iskola és más olyan Fehér me-
gyei oktatási intézmény számára, ahol 
magyar oktatás zajlik. Potápi Árpád 
elmondta: csak Erdélybe 1457, sport-
felszereléseket tartalmazó csomag jut 
el a következő időszakban. Labdából 
12 925-öt kapnak az erdélyi iskolások, 
és megközelítőleg 46 ezer egyéb sport-
felszerelési cikk érkezik a magyar kor-
mány adományaként.

A 2011-es népszámlálás adatai sze-
rint Magyarpéterfalva lakossága 561 fő, 
amelyből 533 magyar, zömében refor-
mátus vallású. A faluban 10 óvodás és 
az összevont elemi osztályokban tanu-
ló mintegy 20 kisiskolás van, az 5–8. 
osztályos diákok Balázsfalvára járnak 
iskolabusszal.

Kisbusztól a délutáni 
foglalkoztatóig
Szintén az RMPSZ által felügyelt pro-
jekt Vajasdon a 60 négyzetméteres dél-
utáni foglalkoztató teljes felújítása, erre 
12,2 millió forintos támogatást nyúj-
tott a magyar kormány. Burus-Siklódi 
Botond az előzményeket ismertetve el-
mondta: az RMPSZ-nél korábban egy 
kisbusz vásárlására pályázott a tövisi 
közösség, a járművel a vajasdi óvodába 
szállították volna napi rendszeresség-
gel a tövisi magyar gyerekeket. Idővel 
a kérés okafogyottá vált, de a pénzt az 
RMPSZ helyben szerette volna befek-
tetni. „Kollégáim találkoztak egy lelkes 
helyi közösségszervezővel, Farkas At-
tilával, aki megmutatta a házat, ame-
lyen már hosszabb ideje elindult az át-
alakítás, de nehezen haladtak. Az óvó 
nénikkel történt kapcsolatfelvételt kö-
vetően teljesebb lett a kép, így eldön-
töttük, hogy a mikrobuszvásárlásra 
szánt pénzt a vajasdi épület felújítására 
szánjuk az óvodások, az iskolások és 
faluközösség számára”– mondta Burus. 
A 806 fős Vajasdon a 2011-es népszám-
láláson 286-on vallották magukat ma-
gyarnak.

HÍRÖSSZEFOGLALÓ

ami összeköt láthatár
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 Résztvevők a hálaadó istentiszteleten az új evangélikus óvoda, bölcsőde és oktatási 
központ átadása után Besztercén, a református templomban október 1-jén
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tanterem vissza a természethez

A ferences rend történetét, a Szent Fe-
renc-i értékeket ismertetné meg játékos 
formában az Erdélyi Ferences Rendtar-
tomány. A vetélkedő célja közelebb hoz-
ni a fi atalokhoz a 800 éves ferences lel-
kiség és történet részleteit, különösen az 
erdélyi vonatkozásokra összpontosítva. 
A jövő nyárig a Vasárnap katolikus egy-
házi lapban, valamint a Romkat.ro por-
tálon zajló ferences Ki mit tud?-ra egész 

Erdélyből várják az 5–10. osztályos diá-
kok jelentkezését – mondta el lapunknak 
Jonica Xénia, az Erdélyi Ferences Rend-
tartomány levéltárosa, a vetélkedő szer-
vezője. Hozzátette, kezdeményezésük a 
nemrég lezárult, felnőtteknek szánt, 20. 
századi ismert ferenceseket népszerűsítő 
programjuk továbbgondolása, ezúttal a fi -
atal generációt szólítanák meg interaktív 
formában.

Ferences történetek, 
erdélyi kolostorok
A havonta kiírt feladatok Assisi Szent 
Ferencnek, a rend alapítójának életét, a 

szerzetesrend történetét, a ferences lelkü-
letet, valamint az Erdélyi Ferences Rend-
tartomány és a hozzá tartozó kolostorok 
témáját járják körül – mondta el Jonica 
Xénia. Kifejtette, mivel október 4-e As-
sisi Szent Ferenc emléknapja volt, ebben 
a hónapban az ő életét ismertetik, majd a 
ferences rendről általánosan tudhatnak 
meg az érdeklődők információkat. Például 
azt, hogy mit jelképez a korda a testvérek 
derekán, és miért van rajta három csomó. 
Decemberben a betlehemezéshez kapcso-
lódnak majd a feladatok, mivel Szent Fe-
renc nevéhez fűződik az első élő betle-
hemes felállítása az olaszországi Greccio 
városában – részletezte a szervező.

Szent Ferenc-i értékek: 
öröm, minoritás, egyszerűség, 
szegénység
Szent Ferenc élete példa lehet minden kor-
osztály számára a 21. században is, hiszen 
olyan értékrendet közvetít, mely időtálló, 
és kapaszkodót nyújthat a fi atal generáció 
számára is – mondta el Jonica Xénia. Hoz-
zátette, a Szent Ferenc-i értékek közül az 
öröm, a mindennapokban való egyszerű-
ség, a minoritás, azaz kicsinység követ-
hető a gyerekek számára.

„Szent Ferenc életében visszaköszön 
az egyszerűség, szegénység, hisz lemon-
dott apja vagyonáról. Örömmel tudott 
jelen lenni Isten szolgálatában, és mind-
ezt hatalmas szabadsággal élte meg. Fel-
gyorsult világunkban a gyerekek felé ér-
demes egy olyan kísérletet tenni, hogy 
merjenek tiszták, szabadok lenni, a kis 
dolgoknak örülni, egyszerűek lenni, a 
Szent Ferenc-i örökséget megélni az 
osztályközösségben, családban, baráti 
körben. Ez egy kihívás nyilván, de erre 
tennénk kísérletet a ferences lelkiség be-
mutatásával” – mondta el a szervező.

Hozzátette, napjainkban, amikor a tár-
sadalom a carpe diemet, a pillanatnyi 
örömök megélését tartja szem előtt, ér-
demes ráirányítani a fi gyelmet egy olyan 
lelkiségre, amely habár 800 éves, össze-
egyeztethető a modern kor emberének 
szemléletével is.

„Az embereknek igényük van az el-
csendesedésre, ezért érde mes vissza-
nyúlni a ferences lelkiség forrásaihoz, 
amelyek nem évültek el, napjainkban 
is meg lehet élni, rácsodálkozni arra a 
Szent Ferenc-i örömre és szabadságra, 
amit meg tudott élni a Jóisten és teremt-
ményei felé, mindent csodálni, szeretni, 
mindenről lemondani, visszaadni a ter-
mészetnek, a Jóistennek” – tette hozzá 
a szervező.

A természet, az állatok, a kereskedők 
védőszentje Assisi Szent Ferenc 12–
13. században élt szerzetes, a ferences 
rend megalapítója. Itália, illetve a mai 
Olaszország, az állatok, a kereskedők 
és a természet védőszentje, a testvéri-
ség gondolatának képviselője. Az egyik 
legnagyobb hatású középkori szent, aki-
nek jelentős kultusza van a nyugati kul-
túrában. Assisiben született, posztóke-
reskedő édesapja az észak-itáliai város 
leggazdagabb embere volt. Személye a 
földi javakról való lemondás, az egysze-
rűség és a szeretet jelképe lett. A kato-
likus közösségek által lakott helyeken 
számos templom, közterület, nagyváros 
névadója. A 2013-ban pápává válasz-
tott Jorge Mario Bergoglio bíboros az 
ő tiszteletére vette fel a Ferenc nevet.

A szerzetesrend erdélyi történetét, a Szent Ferenc-i értékeket ismerteti a gyereknek szóló Ki mit tud?

Napjainkban is időtálló 
a ferences lelkület
A Szent Ferenc-i értékeket, a szerzetesrend történetét ismertetné meg kamaszokkal az Erdélyi Ferences 

Rendtartomány szervezte vetélkedő. A jövő nyárig tartó Ki mit tud? célja ráirányítani a fi atal generáció 

fi gyelmét a ferences lelkületre, mely időtálló kapaszkodó lehet napjainkban is – mondta el lapunknak 

Jonica Xénia, az Erdélyi Ferences Rendtartomány levéltárosa, a vetélkedő szervezője.

Assisi Szent Ferenc a természet, az állatok 
és embertársaink, a minket körülvevő világ 
tiszteletére tanít 

DEÁK SZIDÓNIA 
dkszidonia@gmail.com
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Felszentelték október 8-án Sepsiszentgyörgyön a helyi evangé-
likus-lutheránus egyházközség Irgalmas Samari tánus Keresz-
tyén Oktatási Központját. Az óvoda, amely 25, fogyatékkal élő 
gyerek számára képes ellátást, korai fejlesztést, foglalkozást 
biztosítani, Magyar ország kormányának Kárpát-medencei 
óvodafejlesztési programja részeként épült meg, a beruházás 
értéke 11 millió forint. Zelenák József evangélikus esperes 
köszönőbeszédében rámutatott: hároméves munka eredmé-
nye a központ, és megköszönte mindenkinek a támogatást.

Egymás terhét hordozni
Novák Eduárd romániai miniszter arról beszélt, hogy a speciá-
lis igényű gyerekeknek szükségük van a törődésre, a romániai 
sportban is arra törekednek, hogy a gyerekeknek megteremtsék a 
jobb lehetőséget a sportolásra. Grezsa István, a magyar kormány 
óvodafejlesztési programja koordinálásáért felelős miniszteri 
biztos köszöntőbeszédében kifejtette, a sepsiszentgyörgyi egy 
egészen különleges intézmény, az egyetlen ilyen típusú a prog-
ramban, amely révén 179 óvoda épül a Kárpát-medencében. 
„Beszélhetnénk magyar mesevilágról, ezen keresztül magyar 
anyanyelvről és kultúráról, de ma az a vezérgondolat, hogy egy-
más terhét hordozzuk ebben a világban. Ez az óvoda enyhén, 
közepesen és súlyosan értelmi fogyatékos gyerekekkel lesz tele. 
Ha a sepsiszentgyörgyi önkormányzat is melléáll, egy olyan 
modell valósul meg, ami példát nyújt nemcsak Romániában, 
hanem a Kárpát-medencében is” – mondta a miniszteri biztos.

Európai színvonalat szeretnének
„Erdélyben ez az első óvoda, amely a különleges nevelési 
igényű gyerekekkel foglalkozik” – mondta el Adorjáni De-
zső Zoltán, a romániai evangélikus-lutheránus egyház püs-
pöke, hangsúlyozva, Magyarország kormánya, Orbán Vik-
tor miniszterelnök a „lelkükre-szívükre” hallgattak, amikor 
elindították a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programot. 
A sepsiszentgyörgyi intézményt olyan európai színvonalú 
létesítménnyé szeretnék fejleszteni, amely az itt nevelkedő 
gyerekeket életük végéig elkíséri. Az egyházfő különleges 
virágokhoz hasonlította a fogyatékkal élő gyerekeket, mint 
mondta, több fi gyelmet, törődést, szeretet igényelnek, hogy 

teljes értékű tagjai lehessenek a „nem könnyű világunknak”, 
de ha megkapják, maguk árasztják a szeretetet. Most az kö-
vetkezik, h ogy a korszerű épületet megtöltsük élettel, tarta-
lommal, rendeltetésének megfelelően működtessük, akárcsak 
Besztercén vagy Nagyváradon – szögezte le a püspök.

Az ünnepségen Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármes-
tere bejelentette, hogy az evangélikus egyház kérésére a város 
megvásárolta az óvoda szomszédságában levő telket és épü-
leteket, amit átadnak az egyháznak, hogy bővíteni tudják az 
intézményt. Az elöljáró átadta az egyház képviselőinek a város 
kék-arany zászlóját, ezzel is jelezve, hogy „Sepsiszentgyörgyön 
mindenki fontos, mindenkire fi gyelnek, és mindenkiért felelős-
séget vállalnak”. Czinczok Orsolya Katalin gyógypedagógus 
elmondta, két másik gyógypedagógussal jelenleg hat súlyosan 
sérült gyerekkel foglalkoznak az óvodában.

óvodamegvalósult modell

Az első erdélyi óvoda különleges 
igényű gyerekeknek

A fogyatékkal élő gyerekek több fi gyelmet, 
törődést, szeretet igényelnek, hogy teljes ér-
tékű tagjai lehessenek a „nem könnyű vilá-
gunknak”, de ha megkapják, maguk áraszt-
ják a szeretetet.

Különleges intézmény különleges gyerekeknek. 
A speciális nevelési igényű kicsiket az új intézményben fogják 
oktatni Sepsiszentgyörgyön

BÍRÓ BLANKA 
blanka@slagerradio.ro
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Egyedi, jó minőségű sportszereket kap-
nak magyar állami támogatásként a 
külhoni magyar iskolák. A sportszer-
csomagból a magyar kormány Nemzet-
politikai Államtitkársága kezdeménye-
zésére, a nemzeti újrakezdés program 
részeként minden külhoni magyar okta-
tási intézmény részesül. A kezdeménye-
zés célja, hogy megerősítsék a sportnak 
mint közösségi tevékenységnek a fon-
tosságát a külhoni magyar diákokban. 
Az átadott csomagokban a gyerekek és 
fi atalok életkorának megfelelő méretű, 

illetve létszámuk függvényében eltérő 
mennyiségű futball-, futsal-, kézi- és ko-
sárlabdák találhatók. Ezek mellett ugró-
köteleket, labdapumpákat, labdatároló 
hálót, bójákat és megkülönböztető me-
zeket is adományoznak.

Tartós felszerelés 
A Romániai Magyar Pedagógusok Szö-
vetségének (RMPSZ) szervezésében ok-
tóber első napjaiban a székelyudvarhelyi 
Bányai János Műszaki Szakközépiskola 

udvarán vehették át a csomagokat az ud-
varhelyszéki iskolák képviselői. Bajkó 
Ernő István, az RMPSZ megbízottja a 
helyszínen elmondta, fontos volt, hogy 
minél több és minél jobb minőségű sport-
szereket kapjanak az iskolák, számolt be 
a Székelyhon. Mint elhangzott, direkt 
ebből a célból legyártott, tartós felsze-
relésekről van szó, a labdákat azonban 
nem szabad betonon, aszfalton használ-
ni, így tornatermekben, a füves, esetleg 
műfüves pályák ajánlott a használatuk. 
Az elemi és általános iskoláknak átadott 
csomagokból még hiányoznak a kosár-
labdák, ezeket utólag juttatják el az in-
tézményekhez.

A magyar kormány sportszeradomá-
nyából a háromszéki iskolák is részesül-
nek, 124 tanintézetnek küldtek egy te-
herautónyi labdából, labdatartó hálóból, 
megkülönböztető mezből, állítható ug-
rókötélből és bójákból álló szállítmányt. 
A háromszéki tanintézetek vezetői és 
tornatanárai a sepsiszentgyörgyi Berde 
Áron Közgazdasági és Közigazgatási 
Szakközépiskola udvarán gyűltek össze, 
hogy átvegyék a sportszeradományt, me-
lyet az RMPSZ osztott szét a tanintézetek 
között. A Maszol beszámolója szerint a 
sportszertámogatást korosztályokra le-
bontva osztották ki, Kovászna megyébe 
113 elemi tagozatnak, 65 általános isko-
lásoknak és 15 középiskolásoknak össze-
állított sporteszközcsomag érkezett. 

A legjobbkor jön 
Bajkó Ernő István, az RMPSZ képvise-
lője hangsúlyozta: a sporteszközök kizá-
rólag etikus gyártótól származnak vagyis 
olyan cégektől, ahol nem foglalkoztatnak 
gyerekmunkásokat, jók a munkakörül-
mények, és tisztességesek a fi zetések. A 
labdák egyrészt legmagasabb gyártási 
minőségben készültek, ezért időtálló-
ak, másrészt egyedi arculattal, nemzeti 

színekkel díszítették, és tartalmazza a 
nemzeti újrakezdés évének logóját, vala-
mint az RMPSZ jelképét. Ezzel azt sze-
retnék kivédeni, hogy a labdák elkallód-
janak, vagy megjelenjenek a másodlagos 
piacon, hangzott el.

Kiss Imre, a Romániai Magyar Peda-
gógusok Szövetsége (RMPSZ) székely-
földi elnöke, Kovászna megyei főtanfelü-

gyelő elmondta, hogy a magyar kormány 
tíz éve indított támogatási projektjeinek 
hatására látványosan megváltozott a ma-
gyar oktatási hálózat, így Erdély-szerte 
bölcsődék, óvodák épületek vagy újultak 
meg, könyvcsomagok érkeztek, játszó-
sarkokat rendeztek be, anyagi támogatást 
kapott a szakoktatás, több száz pedagó-
gus továbbképzése valósult meg. 

Farkas Csaba Kovászna megyei test-
nevelés-tanfelügyelő arról számolt be, 
hogy a román kormány legutóbb tíz éve 
biztosított gyereklétszámra lebontva 
pénzt sportfelszerelés vásárlásra. Azóta 
az önkormányzatok a lehetőségeikhez 
mérten szereznek be sporteszközöket a 
tanintézeteknek. Arra is felhívta a fi gyel-
met, hogy a járvány miatt jelenleg nehéz 
helyzetben van a testnevelés oktatás, az 
online órák miatt sokat romlott a diá-
kok állóképessége. Úgy vélte, hosszú idő-
be telik, amíg sikerül kijavítani a hibát, 
és minden sporteszköz hasznos, amivel 
vonzóvá lehet tenni a tornaórákat.

HÍRÖSSZEFOGLALÓ

láthatár ép testben

Az átadott csomagokban 
a gyerekek és fi atalok élet-
korának megfelelő méretű, 
illetve létszámuk függvé-
nyében eltérő mennyiségű 
futball-, futsal-, kézi- és 
kosárlabdák találhatók. 
Ezek mellett ugrókötele-
ket, labdapumpákat, lab-
datároló hálót, bójákat és 
megkülönböztető mezeket 
is adományoznak.

Újabb adomány a külhoni magyar tanintézeteknek a nemzeti újrakezdés program részeként

Sporteszközöket kaptak 
a székelyföldi iskolák
Labdákat, megkülönböztető mezeket, bójákat és ugróköteleket osztottak ki az udvarhelyszéki és há-

romszéki iskolák képviselőinek október elején. A magyar kormány sportszeradományára a járvány miatt 

még nagyobb szükség van, mint korábban, hangzott el. 

A sporteszközök kizárólag 
etikus gyártótól származ-
nak, vagyis olyan cégektől, 
ahol nem foglalkoztatnak 
gyerekmunkásokat. 
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kőhajításnyira az erdőtől tanterem

Talán nem véletlen, hogy az első erdei 
iskola – hetven évvel ezelőtt – éppen 
Dániában született, hiszen ott termé-
szetes, hogy esőben sem zárkóznak há-
zaikba az emberek, ugyanis ha mindig 
csak meleg, száraz időben mennének 
a szabadba, vinnék/engednék ki a dán 
gyerekeket, akkor csak ritkán kirándul-
hatnának ezen a csapadékos-szeles ég-
hajlatú vidéken, amely az erdélyiekhez 
képest ugyanakkor viszonylag szelíd te-
leket ismer. Az erdei iskola azóta igen 
népszerűvé vált a skandináv országok-
ban, de német, angol nyelvterületen is 
elterjedt. Tájainkon kissé más formá-
ban kezdett évekkel ezelőtt az oktatás 
részévé válni.

Életformából lett intézmény
Sok hazai iskolában (ebben többnyire 
élen járnak az alternatív módszerek-
kel tanító iskolák) a szokványos álla-
mi rendszerben dolgozó számos „alter-
natívabb” tanító szervez erdei iskolát a 
hagyományos keretekben működő osz-
tályok számára, amikor – elsősorban 
melegebb évszakokban – néhány napig, 
egy hétig a tanórákat a természetben, a 
közeli erdőben tartják, esetleg elutaz-
nak a csoporttal egy természetközeli tá-
borhelyre. A szó szerinti erdei iskola is 
ilyen, csakhogy ott a természetközeliség 
nem egy hétig, hanem egész tanévben 
tart. Hat gyermekkel kezdték, mára húsz 
óvodás jár a Marosvásárhelytől mintegy 
tíz kilométerre található csendes falu-
ban, Tófalván működő kétnyelvű Pán 
Péter erdei óvodába.

– Hárman vagyunk alapító tagok, mi 
nagyon sokat túráztunk külön is, aztán 
együtt is, majd gyermekeink születtek, 
és nem akartuk abbahagyni a sátra-
zást, fogtuk a gyermekeinket, és tovább 

túráztunk. Aztán észrevettük, hogy erre 
van igény, baba-mama túrákat szervez-
tünk más társainkkal, és mikor láttuk, 
hogy a gyermekek mennyire kiegyen-
súlyozottak, és megtalálják a helyüket 
a természetben, ez megfelelő kihívás 
számukra, és közben fejlődnek, akkor 
támadt az ötlet, hogy ezt valahogyan 

továbbvigyük – ismertette a tófalvi er-
dei óvoda kezdeteit Blizik Anitta Picur 
az idei Mentés másként kolozsvári pe-
dagógiai konferencián. 2019-ben beje-
gyezték az egyesületet, a 2020–2021-es 
tanévet pedig már húsz gyerekkel zár-
ták. Romániában alig néhány intézmény 
létezik, amely az erdei iskoláéhoz töb-
bé-kevésbé hasonló módszert követ, a 
tófalvi az egyetlen kétnyelvű.

A bérelt birtokon az erdőtől kőhají-
tásnyira áll a ház nagy udvarral, fedett 
csűr, ahova be lehet menekülni nagy 
kánikulában, vagy erős szél, nagy eső-
zések alkalmával – bár az erdei óvoda 
egyik elve szerint nincs rossz idő, csak 

megfelelő öltözet kell minden időjárás-
hoz: a fi nneknél és a dánok nál, illetve 
van olyan német óvoda is, ahol nincsen 
házuk, ahova behúzódjanak. Van hat 
réteg ruha, termosz, irány a természet, 
és kint is alszanak. Mi is szeretnénk 
idáig jutni, de addig még hosszú az út. 
A nyolc órából nyáron hat órát kint tu-
dunk tölteni, télen minimum hármat. 

Az erdei óvodában az oktatás napi 
szinten a természetben, gyakran er-
dőben zajlik, időjárástól függetlenül. 
Nagy a gyerekek mozgástere, gyakor-
latilag a természetben nőnek fel, ahol 
a legszélesebben teret adhatnak a kre-
ativitásuk kibontakozásának. Nagyon 
sok a szabad játék, miáltal tudatosítják 
a korlátaikat, és saját bőrükön megta-
pasztalhatnak szinte mindent. Az óvó-
nők ösztönösen és tudatosan is segítik a 
gyerekeket abban, hogy a természet- és 
környezettudatosság a személyiségük 
részévé váljon.

Rugalmas tanterv, szabad 
kockázattanulás
A tófalvi erdei óvodában a gyermekek 
érdeklődése szerint alakul a szezoná-
lis eseményekkel teli tanterv, amely-
nek fő vezérelve a természetben való 
tanulás a természetről és a természet-
tel együtt. A természet által biztosított 
pillanatok közvetlen eredményeként 
megvalósuló tanulást szolgálja a ki-
emelkedő-önalakító tanterv (emergent 
curriculum), amely a 0–8 éves gyer-
mekek számára minőségi szabadtéri 
időt biztosító minden modellt magá-
ban foglal. Amikor helyét látják, a pe-
dagógusok közvetetten becsempészik 
az információt, tudást, ugyanakkor 
együtt fedezik fel a környező világot, 
és partneri szinten együtt játszanak a 

A bérelt birtokon az erdő-
től kőhajításnyira áll a ház 
nagy udvarral, fedett csűr, 
ahova be lehet menekül-
ni nagy kánikulában, vagy 
erős szél, nagy esőzések 
alkalmával – bár az erdei 
óvoda egyik elve szerint 
nincs rossz idő, csak meg-
felelő öltözet kell minden 
időjáráshoz.

Kétnyelvű Peter Pan Forest Kids a természetközeli Maros megyei Tófalván

Szabadon okosodó gyerekek 
az erdei óvodában
Sárkonyhában fő az ebéd a tófalvi erdei óvodában, az ovisok közben megszámolják, hány pohár víz kell 

a krémleveshez, saját építésű „lakókocsiban” nyaralni mennek, onnan képeslapot küldenek, és megta-

nulják, hogyan működik a posta, kertészkednek, fára másznak, békát fognak, őzet lesnek. Gyermekek 

vezérelte és szabad játék, facilitátor óvó nénik, önalakuló tanterv, télen-nyáron természetközeli életmód.
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kőhajításnyira az erdőtőltanterem

gyermekekkel. A pedagógus tulajdon-
képpen facilitátor, nem tálalja az infor-
mációkat, hanem rávezeti a gyereket, 
kíváncsiságát felébresztve megtanítja 
őt arra, hogyan szerezze meg a tudást, 
hogyan oldja meg a problémákat. Az 
erdei óvodában a fi zikai sérülések koc-
kázata természetszerűen sokkal maga-
sabb, mint egy átlagos udvaron vagy 
óvodában, ezért nagy hangsúlyt kap a 
biztonság, amit elsősegély-képzésekkel 
fejlesztenek.

A pedagógusok arra ösztönzik a gyer-
mekeket, hogy fejlesszék önismeretü-
ket, függetlenségüket és megfi gyelő-
képességeiket, lehetővé téve számukra, 
hogy az aktív játszás során jobban fel-
mérjék a kockázatot. A rizikós helyze-
tek megtapasztalása, tudatos kezelése 
azáltal valósul meg, hogy a gyerekek 
megismerik saját határaikat, ez fokozza 
a magabiztosságot és a gyerekek meg-
tanulnak független döntéseket hozni. 
A gyermekek számára az észszerű koc-
kázatok felvállalása és kezelése fontos 
életképesség, amely valóban hozzájá-
rulhat ahhoz, hogy a gyerekek bizton-
ságban érezzék magukat. „A kalandvá-
gyó gyerekek néha megkarcolják vagy 
megütik magukat. Ezek az élmények 
elengedhetetlenek a testünkkel kapcso-
latos tanulási folyamatban és a fi zikai 
világban való navigálásban. Támoga-
tást kínálunk minden olyan helyzetben, 
amelyet a gyermekek nem tudnak ke-
zelni, ezt a nagyon alacsony gyermek-
pedagógus arány segítheti elő. Minden 

pedagógusunk elsősegély-tanfolyamot 
végzett. Magukkal hordozzák az első-
segélytáskát, telefont, vadállatok ellen 
csengőt és paprikasprayet” – olvasható 
az óvodaismertetőben.

Újratervezés minden pillanatban
A biztonság mellett az erdei óvodában 
igen fontos a szakmaiság (külföldi és 
belföldi képzéseken vesznek részt, ha-
sonló óvodákat látogatnak, kutatják az 
innovatív pedagógiai megoldásokat, 

és összeadják az egyénileg megszer-
zett tudást) és a csapatszellem táplá-
lása (visszajelzések, együttlétek, meg-
beszélések). Az „erdei” pedagógusnak 
rugalmasnak kell lennie, képesnek kell 
lennie alkalmazkodni a gyermekek igé-
nyeihez, a korosztály és az egyes gyer-
mek igényeinek ismeretében megfele-
lő kihívást biztosítani mind egyénileg, 
mind a csapatnak.

– Egyszer említette az óvó néni, hogy 
ezek a gyerekek folyton tengeralattjá-
róst játszanak, ezért arra gondolt, hogy 
a következő hétre tervezett téma helyett 
inkább a vízről fognak beszélni. Vízi-
állatok, vízi járművek stb. Lyukat ástak 
az udvaron, és abból csináltak egy kis 
tavacskát, elvittük őket kenuzni, teknős-
békát találtak, beszélgettek a horgásszal, 
halat simogattak, halásztak ők is.

Testnevelésórán például ötliteres pa-
lackot húznak fel, ezzel megtapasztal-
ják, mennyivel könnyebb volt csapatban 
húzni az üveget, s korosztályos szinten 
érinteni lehet a súrlódás témáját is.

Máskor azt játszották, hogy nyaralni 
mentek lakókocsival. Építettek maguk-
nak egy lakókocsit abból, ami éppen ott 
volt a kezük ügyében. Az óvó néni pe-
dig kapott az alkalmon, és azt mondta, 
ha nyaralni megyünk, akkor gyertek, 
küldjünk képeslapot. Így hát képesla-
pot rajzoltak arról, hogy ki hol nyaral 
éppen, betették a postaládába, beszéltek 
a postai rendszerről, ennek a működé-
séről, ki viszi el a képeslapot, mikor vi-
szi el, mikor ér oda, milyen távol van, 
milyen szállítóeszközökkel jutnak el a 
levelek a címzettekhez. Tehát miközben 
végül is ők csak lakókocsiztak és nya-
ralni mentek, játék közben nagyon sok 
információt kaptak, nyelvi és kommuni-
kációs készségeik is fejlődtek, akárcsak 
várépítés közben a homokozóban. Az 
óvó nénik a magyar és a román gyerme-
kek részére hoznak ugyan külön nyel-
vi foglalkozást, de ez csupán egy kez-
deményezés, amelyhez a gyerekek, ha 
akarnak, csatlakoznak. Tehát így „nem” 
tanulunk mi úgymond soha – részletezte 
Blizik Anitta.

Mindez persze korántsem jelenti, 
hogy az erdei óvodában mindent a vé-
letlenre bíznának, sőt. A tervezés az 
óvodai együttlét minden pillanatában 
tetten érhető oly módon, hogy a követ-
kező lépések bármikor újratervezhe-
tők. A gyermekek tanulási folyamata-
it támogatja felhatalmazva őket arra, 
hogy kövessék saját kíváncsiságukat 
és érdekeiket, segíti őket abban, hogy 
irányítsák saját tanulásukat, lehetővé 
téve számukra, hogy kreatívan játsz-
hassanak és fejlődjenek „itt és most”.

Gyermek vezette játék, szabad játék
Az erdei iskola módszertanának fontos 
eleme a child-led play, vagyis a gyermek 
által vezetett tevékenység, játék, amikor 
a gyermek maga dönti el hol, mikor és 
mit játszik.

– Például ha épp az erdőn vagyunk, és 
ott egy srégen kidőlt fatörzs, a gyerekek 
meglovagolják, és csúsznak rajta felfelé, 
nemsokára már nem éri a lábuk a földet. 
A pedagógus ilyenkor nem mondja, hogy 
„azonnal gyere le”, „vigyázz, leesel”, 
hanem facilitál, megkérdezi „meddig 
akarsz mászni?”, „meddig érzed magad 
biztonságban?”, „tudod-e, hogy fogsz le-
jönni?”, „tudod-e mi történik, ha innen 
leesel?”. Vagyis a kritikus gondolkodás 
fejlődését segíti, megtanítja a gyermeket 
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arra, hogy számoljon cselekedeteinek 
a következményeivel – fogalmazott az 
óvodaalapító.

Gyakran használják a gyermekek 
kedvencét is: a szabad játékot. Ilyenkor 
az óvó néni háttérben maradva megfi -
gyelő szerepet ölt, és nézi, hogyan vi-
selkednek a gyerekek, kivel hogyan 
interakcionálnak, kommunikálnak. 
A gyermekek által önkéntesen kezdemé-
nyezett tevékenység megengedi nekik, 
hogy a képzeletükre hagyatkozva felfe-
dezzék és megtapasztalják a körülöttük 
levő világot. Fejleszti a kreativitást és 
kritikus gondolkodást, fejleszti a gyer-
mekek személyes, társadalmi és érzelmi 
képességeit, fokozza a rugalmasságot és 
magabiztosságot azáltal, hogy a szabad 
játék során függetlenséget és választási 

lehetőséget kapnak. A játszás során belső 
motiváció lép fel, aminek nagyon fontos 
szerepe van a tanulási folyamatban.

Nálunk nincs büntetés vagy dicséret, 
hanem mindig magyarázunk és megerő-
sítünk, hogy visszajelzést adjunk. Egyik 
héten kis túlzással végig verekedtek a 
gyerekek, nem állítottuk le őket, hanem 
meg akartuk érteni, hogy miért csinál-
ják, és nagyon sokat beszélgettünk erről: 
ha ezt csinálod, mi történik, hogy érzi 
magát a másik, megbántottad. A tágas 
térben eltöltött sok idő, a gyerekek ener-
giája temérdek interakciót eredményez, 
óhatatlanul sok konfl iktus is kerekedik. 
Ilyenkor az óvó néni facilitál, ha szük-
séges, de ebben az évben már eljutot-
tunk oda, hogy a gyerekek megtanulták 

egymás között kezelni a konfl iktusokat. 
Van, amikor már nem is kell beleszóljon 
az óvó néni, de akadnak esetek, amikor 
leülünk egy bizalmi körben és beszélünk 
a történtekről (restauratív technika).

Óvodától iskoláig
A természetközeliség azt is jelenti, hogy 
az erdei óvodában tyúkok, kakasok is 
élnek, meg két tengerimalac, a gyere-
kek ellátják őket, minden reggel friss 
füvet vágnak nekik, kiveszik a tojást, 
amit majd szépen megesznek uzsonnára 
vagy tízóraira. Kertészkednek, tavasz-
szal együtt ültetnek, ősszel együtt szü-
retelnek. Tematikus napokat, kirándu-
lásokat szervezünk, pl. meglátogattunk 
egy méhész bácsit. Lestoppoltunk egy 
traktort, hogy jöjjön be az udvarunkra és 
nézzük meg. Kalákákat szervezünk, pl. 
az óvoda területén elültettünk több mint 
hatvan gyümölcsfát, hársfát, diófát.

A tófalvi óvodában hat gyerek jut egy 
óvónőre. A szülők választhatnak óvodai 
és napközis program közül, illetve hoz-
hatják a gyereket minden hétköznap vagy 
csak a hét három meghatározott napján. 
Építettek egy kis bölcsődét a 2-3 évesek 
számára, az óvodába a nagyobbak járnak 
majd. Idén először búcsúztak el két na-
gyobb óvodástól, akik elkezdték az isko-
lát. Velük külön foglalkoztak az utolsó 
óvodai év második felében, pl. vonala-
kat húzogattak, és kapcsolatba lépnek a 
tanítónővel, hogy követhessék, hogyan 
illeszkednek be az erdei ovisok az iskolai 
menetrendbe, bár a váltás kevésbé drasz-
tikus, hiszen Waldorfban tanulnak tovább 
mindketten.

A tófalvi csapat álma erdei iskolát is 
létrehozni, ami az állam által kötele-
zően előírt oktatásban való részvétel 
miatt sokkal bonyolultabb rendszer. 
Blizik Anitta szerint egyelőre nem áll-
nak erre készen, de úgy gondolja, aho-
gyan az állam elfogadta a Montessori- 
és Waldorf-módszereket, egyszer majd 
elismeri a természetbeni oktatás mód-
szertanát is: „Erre a kultúra nagyon meg 
kell érjen.”

kőhajításnyira az erdőtől tanterem

KEREKES EDIT 
keredit@yahoo.com 

A fi nneknél és a dánoknál 
létezik ez az intézmény, 
illetve van olyan német 
óvoda is, ahol nincsen há-
zuk, ahova behúzódjanak. 
Van hat réteg ruha, ter-
mosz, irány a természet, 
és kint is alszanak. Mi is 
szeretnénk idáig jutni, de 
addig még hosszú az út. 
A nyolc órából nyáron hat 
órát kint tudunk tölteni, 
télen minimum hármat.
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A mesékben élő bölcsesség továbbhagyo-
mányozását ünneplik magyar nyelvterü-
leten minden évben szeptember 30-án, a 
népmese napján. A Benedek Elek szüle-
tésnapja apropóján tartandó esemény cél-
ja, hogy a meseszerető gyerekek és fel-
nőttek ezen a napon megkülönböztetett 
tisztelettel forduljanak mind a magyar, 
mind más népek meséi felé – olvasható 
a Magyar Olvasótársaság 2005 tavaszán 
létrehozott programjának felhívásában.

A „mesebelei kincsek” nyomában
A jeles nap alkalmából a népmesékhez 
kapcsolódó tevékenységeket szervez-
tek több településen Erdély-szerte. Elek 
apó örökségét ünnepelték a háromszéki 
Kisbaconban, a nagy mesemondó egy-
kori lakóházában is, mely múzeumként 
egész évben rendezvényekkel, tárlatve-
zetéssel várja a látogatókat – mondta el 
lapunknak Bíró Boróka, Benedek Elek 
ükunokája, egyetemi oktató, a múzeum 

egyik működtetője. Hozzátette, tavaly a 
pandémia miatt virtuális térben emlékez-
tek meg Elek apó „mesebeli kincseiről”, 
idén azonban az emlékházban és annak 
udvarán mesemondással, bábelőadással 
ünnepelték Benedek Elek születésének 
162. évfordulóját. Ez alkalomból ingyene-
sen volt látogatható a patinás, késő klasz-
szicista stílusban épült házban működő 
múzeum, amelyben Elek apó eredeti bú-
torai, használati tárgyai, könyvei, levelei 

kollektív tudásiskola és kultúra

A nagy mesemondó szellemi örökségéről emlékeztek meg a kisbaconi emlékházban

Elek apó „mesebeli kincsei” 
a magyar népmese napján
A magyar népmese napján, Benedek Elek születésnapján több erdélyi és magyarországi településen a 

nagy mesemondó emlékének, szellemi és irodalmi örökségének ápolására hívják fel a fi gyelmet. A jeles 

napról a háromszéki Kisbaconban található emlékházban is megemlékeztek – számolt be lapunknak Bíró 

Boróka, a mesemondó ükunokája, aki Elek apó emlékének éltetéséről is beszélt.

Problémák és nevelési gondok megoldásá-

ra kínál saját élményre épülő módszert a 

meseterápia. Kiindulópontja, hogy a mesék 

szimbolikus választ adnak minden kérdés-

re és problémára, amellyel életünk során 

szembekerülünk, éppen ezért a mese bár-

milyen korosztálynál sikerrel alkalmazható 

a segítő, fejlesztő, terápiás munka eszkö-

zeként. A mesepedagógia a hagyományos 

mesemondás és gyakran más kreatív, inter-

aktív technikák ötvözése által nyújt mód-

szertani segítséget a különböző korosztá-

lyú gyermekek pedagógiájában. Többféle 

meseterápiás és mesepedagógiai módszer 

ismert, amelyeket könyvtárosok, pedagó-

gusok vagy segítő szakmában dolgozók si-

kerrel alkalmazhatnak munkájuk során.

• Antalfai Márta  klinikai szakpszicholó-

gus, művészet-pszichoterapeuta dolgoz-

ta ki az  analitikus pszichológiai alapokon 

álló  kincskereső meseterápia  módszert. 

A  népmeséket a személyiségfejlődés 

szempontjából közelíti meg, ami segít fel-

ismerni és átélni a személyiségfejlődés 

egy-egy állomásához kötődő kríziseket és 

komplexusokat, hogy feloldhatóvá váljanak 

az elakadások. 

• Boldizsár Ildikó néprajzos mesekutató, 

meseterapeuta metamorphoses mesete-

rápiás módszere a világ hagyományos nép-

mesekincséből indul ki. A mesékben rejlő 

kód tudatosításával ad viselkedés- és gon-

dolkodásbeli mintákat az egyes élethely-

zetekben, válságokban, életszakaszokban 

jelentkező problémák megoldásához, a me-

sélést követő feldolgozás során készítve 

elő a lehetséges jövőbeli választásokat.

• Bajzáth Mária mesepedagógus népmese-

kincstár mesepedagógiai módszere a nép-

mesében és a népköltészeti alkotásokban 

látja azt a nevelési és oktatási lehetőséget, 

amellyel a test, a lélek és az értelem egy-

aránt fejleszthető. A módszer alapját a me-

sehallgató gyerekek életkori sajátosságai, 

az őket foglalkoztató kérdések és a mesék 

összekapcsolása képezi. Ezt egészítik ki a 

mondókák, népi játékok, népdalok, találós 

kérdések, valamint a mozgás, a kézműves-

ség, az alkotás. 

• Kerekes Valéria meséléskutató, az ELTE 

Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi 

Intézetének oktatója mesét másként mód-

szere a népmese és a drámapedagógia esz-

közeinek együttes használata révén hoz 

felszínre érzelmeket. A részt vevő gyerekek 

a szabad játékuk során maguk választhat-

ják ki, hogy az adott meséből melyik hely-

színt vagy szereplőt építik be a különböző 

játékaikba. A mese befogadása és a vele 

való, művészi elemekkel átszőtt játékok 

támogatják az óvodás gyermekek érzelmi, 

anyanyelvi és esztétikai nevelését.

• A Kádár Annamária és Kerekes Valéria által 

jegyzett Mesepszichológia a gyakorlatban. 
Az önbecsülés és a küzdőképesség megala-
pozása gyermekkorban  című kötet szülők 

és pedagógusok által is jól értelmezhető és 

alkalmazható, a mesék érzelmi fókuszú, já-

tékos feldolgozásával kapcsolatos, konkrét 

játékötleteket, értelmezési mankókat és fog-

lalkozásvázlatokat tartalmazó kézikönyv és 

útmutató, amely segítséget kíván nyújtani 

a gyermeket gondozó-nevelő felnőtteknek 

a gyermeki személyiségfejlesztésében. 

A mesék szimbolikus választ adnak az élet problémáira
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is helyet kapnak. Ezenkívül a Mesélő 
Háromszék programsorozat keretében 
meggyújtották a mesemécsesek lángjait, 
A csillagszemű juhászt hallhatták a gye-
rekek Benkő Éva tolmácsolásában, majd 
bemutatták a Buták versenye című, Be-
nedek Elek művei alapján készült bábelő-
adást a Cimborák Bábszínház és a Jókainé 
Laborfalvi Róza Alapítvány közreműkö-
désével – részletezte Bíró Boróka.

Elek apó emlékezetét éltetik 
a leszármazottak
A műemlékké nyilvánított Benedek Elek-
emlékházat magánmúzeumként működ-
tetik a mesemondó leszármazottai, ezzel 
is hozzájárulva Elek apó emlékének, szel-
lemi és irodalmi örökségének ápolásához, 
éltetéséhez. Bíró Enikő, az író dédunoká-
ja, és férje, Bíró Béla vállalták Benedek 
Elek eszmei, irodalmi és tárgyi örökségé-
nek ápolását, tették ezt szívvel, lélekkel, 
nagy odaadással és kellő szakértelemmel 
hosszú éveken keresztül, ebbe a munká-
ba kapcsolódnak be ők is nővérével, Bí-
borkával – mondta el Bíró Boróka. Meg-
jegyezte, a pandémia idején a múzeum 
rendezvényei szüneteltek, így ők is több 

időt fordíthattak az emlékház tatarozásá-
ra, udvarának szépítésére.

Az újranyitásra készülve régi Cimbora 
folyóiratokat, fényképeket és családtör-
ténetet tanulmányoztak, valamint létre-
hoztak egy olyan hanganyagot, amely 
negyedóra alatt végigkalauzolja a ven-
dégeket a kiállításon.

Nemsokára következik az angol és ro-
mán nyelvű hanganyagváltozatok meg-
írása és rögzítése, ez annál is inkább in-
dokolt, mivel évről évre több a román 
anyanyelvű, illetve más nemzetiségű lá-
togató – tette hozzá az ükunoka. Elmond-
ta, az előző évek nyári periódusában 

tapasztalt forgalomhoz képest átalakult 
a múzeumba látogató vendégek korösz-
szetétele, csoportlétszáma. „Ez elsősor-
ban annak tudható be, hogy a magyar-
országi nyugdíjas turistacsoportok idén 
nem vállalták az idevezető hosszú utat, 
így vendégeink átlagéletkora jellemzően 
alacsonyabb, családi vagy baráti csopor-
tokban nagyrészt romániai turisták vol-
tak kíváncsiak Elek apó hagyatékára” 
– jegyezte meg Bíró Boróka.

Virtuális térben 
a múzeum programjai
Tavaly nagy népszerűségnek örvendett 
a virtuális „cimborálás”, amelyet a mú-
zeum ebédlőjéből közvetítettek, több or-
szágból kapcsolódtak be az élő adásba, 
majd több ezren nézték vissza a közös-
ségi médiafelületeken. Decemberben ün-
nepi műsort is szerveztek az online tér-
ben Kisbaconi karácsonyok címmel, ahol 
Benedek Elek karácsonyi vonatkozású 
műveiből olvastak fel, családi szokása-
ikról, személyes történetekről meséltek 
az érdeklődőknek – mondta Bíró Boróka. 
Hozzátette, hasonló jellegű programokat 
a jövőben is terveznek, mivel fontosnak 
tartják Benedek Elek emlékezetének, a 
nagy mesemondó eszmei, irodalmi és 
tárgyi örökségének ápolását.

A magyar gyerekirodalom 
megteremtője
Benedek Elek Kisbaconban született 
1859. szeptember 30-án, ott is hunyt 
el 1929. augusztus 17-én. Újságíró, 
író, országgyűlési képviselő volt, a 
nagy mesemondóként ismeri nevét 

a nagyközönség. Képviselőházi be-
szédeiben az ifjúsági irodalommal, a 
népköltészet és a népnyelv, valamint a 
közoktatás kérdéseivel foglalkozott. Az 
ifjúság számára készült meseátdolgo-
zásait tartalmazó Ezüst Mesekönyv és 
Arany Mesekönyv – amelyek főként Az 
Ezeregyéjszaka meséinek és a Grimm 
fi vérek meséinek átiratai voltak – tucat-

nyi új kiadásaival, újabb átdolgozásai-
val évtizedeken át a legfőbb és legjobb 
magyar mesekönyvek voltak. Verseket, 
színdarabokat, leányregényeket, törté-
nelmi és irodalomtörténeti műveket is 
írt. 1921-ben hazatért Kisbaconba, és ott 
élt haláláig, ahol a Cimbora című ifjú-
sági lapot szerkesztette. Mint meseíró a 
magyar gyermekirodalom egyik megte-
remtője. Ifjúsági írásaival, szerkesztői 
működésével az élen járó pedagógusok 
között foglal helyet.

D. SZ.

iskola és kultúrakollektív tudás
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Az újranyitásra készülve 
régi Cimbora folyóiratokat, 
fényképeket és családtör-
ténetet tanulmányoztak, 
valamint létrehoztak egy 
olyan hanganyagot, amely 
negyedóra alatt végigka-
lauzolja a vendégeket a 
kisbaconi kiállításon.

A jeles nap célja, hogy a meseszerető gyerekek és felnőttek megkülönböztetett tisztelettel 
forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé

 A mesék szimbolikus 
választ adnak minden 
kérdésre és problémá-
ra, amellyel életünk során 
szembekerülünk, éppen 
ezért a mese bármilyen 
korosztálynál sikerrel alkal-
mazható a segítő, fejlesz-
tő, terápiás munka eszkö-
zeként.
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A Hargita Megyei Tanács vidékfejlesztési egyesülete által 
megszervezett Kiskertész program eredményes volt az idei 
évben is. A projekt célja nem változott, évről évre ugyanaz: a 
diákok értékeljék a földművelést. A programban idén is több 
ezer tanuló vett részt, akik különféle zöldségmagokat kaptak, 
és ki-ki otthon, a saját kertjében termeszthette meg a zöld-
ségeket. Azzal a feltétellel, hogy fotókon rögzítik a zöldség-
termesztés folyamatát, és azt visszaküldik az egyesületnek, 
amely a későbbiekben ellenőrzi és bírálja a tanulók munkáit. 
A program kapcsán kerestünk meg néhány általános iskolást 
és szüleiket. A gyerekek a Siménfalvához tartozó kobátfalvi 
Gálfi  Sándor Általános Iskolába, a székelykeresztúri Petőfi  
Sándor Általános Iskolába, a székelyudvarhelyi Tompa Lász-
ló Általános Iskolába és az etédi Jósika Miklós Általános 
Iskolába járnak. A gyerekek elmesélték első kertészkedős 
élményeiket és tapasztalataikat, hogy miként viszonyultak 
a zöldségtermesztéshez. Azt is megtudtuk, hogy mi volt a 
legnehezebb a földművelésben, illetve hogy melyik zöldség 
lett a kedvencük, és mit készítettek belőle. 

Major Nikolett, a kobátfalvi Gálfi  Sándor Általános Iskola 
3. osztályosa és édesanyja:
„Örültünk ennek a projektnek, mert abban reménykedtünk, 
hogy a kertészkedés által kislányunk megszereti a zöldsége-
ket, hiszen a megtermelt zöldség mégiscsak Niki munkájának 
az eredménye. Amikor megkapta a magokat, és elültettük 
őket, akkor nagyon motivált volt, és én is örültem ennek, 
mert eddig ő soha nem csinált ilyesmit, első tapasztalat volt 
számára. Persze látta, ahogy mi dolgozunk a kertben, de 
soha nem mondtuk, hogy jöjjön, és dolgozzon ő is” – avat be 
a háttértörténetbe Niki édesanyja. 

„A tanító néni mesélt a Kiskertész programról, elmondta, 
hogy kaphatunk zöldségmagokat, és aki szeretné azokat el-
ültetni, jelentkezzen. Én ki akartam próbálni, hogy milyen a 
kertészkedés. De már a munka elején volt, ami nem tetszett, 
például a kapálást nem szerettem. Nem szeretek olyan dolgo-
kat csinálni, amitől mocskos lesz a kezem. És amikor a leg-
jobban játszottunk a barátokkal, azt abba kellett hagyni, mert 
édesanyámék hívtak, kellett menni veteményezni és kapálni. 
Volt, ahová túl sok magot ültettem, ott rengeteg zöldség ki-
kelt, de volt olyan is, ahol alig jött ki valami. Édesanyámék 
végig segítettek nekem, egyedül azért nehéz lett volna, a bor-
sónak például húztunk ki kötőt, hogy arra fel tudjon mászni, 
azt szerettem a legjobban. Azt meg is ettük a kertből, amikor 
termett. De ültettem még salátát, céklát, spenótot, murkot, 
petrezselymet, uborkát, cukkinit és retket is. Anyuék pedig 
adtak még karalábét, paradicsomot, hagymát és paprikát is. 
Sok minden volt ültetve, de a borsó és a paradicsom volt a 
legjobb. A többit én nem is szeretem, nem is eszem meg őket, 

azokat édesanyáméknak hagytam, ők megették. Volt olyan 
mag is, ami nem kelt ki, mert megették a csigák. A cukkinit 
újra kellett ültetni, és az későre is kelt ki. Spenótom is alig lett 
csak négy-öt darab, és az uborkát is legalább háromszor újra 

kellett ültetni, mert valami azt is leette. Az utolsó ültetést úgy 
mentettük meg, hogy műanyag fekete ládával leborítottuk, és 
amíg meg nem nőttek az uborkák, rajta hagytuk a ládát, hogy 
nehogy még egyszer leegye valami” – mondta a harmadikos 
diák. „Vegyszert pedig nem szabadott használni, ez volt az 
egyik kikötés, azért, hogy teljesen biozöldség legyen” – teszi 

diákszemmel én is kertész

„Megtanultam magokat ültetni, 
kapálni, és örültem a termésnek”

Major Nikolett

A legjobb élmény az volt a kertészkedés so-
rán, amikor először kezdtek megjelenni a 
termések. A megtermelt borsóimból még 
a szomszéd gyermekeket is megkínáltam, 
büszkén adtam belőle nekik is, mert ez az én 
termésem volt, és egészen más, mint amit 
a szüleim termeltek meg.
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én is kertész diákszemmel

hozzá az édesanyja. „Megtanultam magokat elültetni, földet 
kapálni, gyomot kiszedni, és most már azt is tudom, hogy le-
het megjegyezni, hogy mit hova ültetek, mert egy kicsi botra 
felszúrtuk a magok tasakját, és onnan tudtam, hogy melyik 
zöldség hol van a kertben. A megtermelt zöldségekből anyu 
készített zöldségsalátát hússal, vagy céklát sütött a sütőben, 
hát megkóstoltam én is, de nem lett a kedvencem. A saláta 
fi nomabb volt. Én nyersen jobban szeretem a zöldségeket, 
mint megfőzve” – mondta a kislány. „A Niki kertje olyan volt, 
mint a mesékben a csodakert, nagyon picike volt és minden 
zöldségből volt benne egy kevés. Mindennap volt rá gondja. 
és a kertészkedés beépült a mindennapjaiba” – zárta beszél-
getésünket Niki édesanyja.  

Nagy Endre, 4. osztályos tanuló,
etédi Jósika Miklós Általános Iskola:
A tanító nénimtől, Nagy Tímeától szereztem tudomást a Kis-
kertész programról, és azért vállaltam a feladatot, mert meg 
szerettem volna tudni, hogyan kell gondozni a kertet. A szü-
leim veteményesének egyik sarkában volt az én kis kertem. 

Először apa felszántotta a területet, amit aztán meg is kapa-
gépelt. Anya segített megkapálni a földet, azért, hogy a föld-
darabok még apróbbak legyenek, és együtt megcsináltuk az 
ágyásokat is. Nem hittem volna, hogy ennyire fárasztó lehet 
a kertészkedés, és még ezután következett a magok elültetése. 
Cukkinit, murkot, retket, salátát, spenótot, céklát és borsót is 
ültettem a kertbe. Ültetés után pedig mindennap lestem, hogy 
mikor fog kibújni valamelyik zöldség. Gyakran öntöztem a 
magokat, de a gyom is gyorsan nőtt, amit elég sokszor kel-
lett kigyomlálni. A kertészkedésnek ezt a részét nem igazán 

szerettem. Amíg iskolaidő volt, akkor csak délután voltam a 
kertemben, vakációban pedig inkább akkor mentem a kert-
be, amikor hűvösebb volt, nagy melegben nem lehetett ott 
dolgozni. A gyomon kívül a bolhák a spenótomat, a csigák 
a borsót támadták meg. A bolhák ellen hamut használtam, a 
csigákat pedig vagy megsóztam, vagy megszúrtam, amikor 
azt láttam, hogy a kertemben ólálkodnak. A kertészkedés-
ben az volt a legjobb, amikor a retket kiszedhettem, az volt a 
kedvencem. Zsíros kenyérrel ettem, és olyan sok lett belőle, 
hogy még a keresztszüleimnek is adtam a termésből. De a 
zöldborsót is nagyon szeretem, azt miután leszedtem, meg-
pucoltuk, és eltettük levesnek. A spenótból anya főzeléket 
készített, a cukkinikből pedig még a disznóknak is jutott, 
olyan sok lett. A Kiskertész program megtanított arra, hogy 
milyen nehézségekkel jár egy kert megművelése. Megtanul-
tam, hogy milyen magok vannak, hogyan kell gondozni a 
kertet, és hogy termés csak sok munka után lesz. 

Zólya Botond, 5. B. osztályos tanuló,
székelykeresztúri Petőfi  Sándor Általános Iskola:
A Kiskertész programról tanító nénimtől, Jakab Enikőtől hal-
lottam, úgy gondoltam, én is kipróbálom magam kertészként. 
Az egész munkafolyamat azzal kezdődött, hogy kisimítottam 
a földet. A magoknak átnéztem a leírását, és hogy melyiket mi-
kor kell elültetni. Próbáltam fi gyelni a bogarakra és kártevőkre 

is, hogy ne egyék meg a terméseimet, illetve gyakran kellett 
gyomlálni, mert gyorsan nőttek a gyomok a zöldségek mellett. 
A kertbe sokat jártam locsolni, délutánonként a szüleimmel 
veteményeztünk, mert olyankor a szüleim is a kertben voltak 
az én kertem mellett, és mondtak okos tanácsokat. De sokszor 

Nagy Endre

Zólya Botond



14  | 2021 | 10

communitas.ro/main/kozoktatas

én is kertészdiákszemmel

ránéztem délelőtt is, hogy nem-e bogarasodott meg a retek, vagy 
esetleg ki kell-e segítenem az uborkát, hogy fel tudjon menni a 
neki kifeszített hálóra. A kertem egyébként nem volt olyan nagy, 
de ültettem bele egy-egy sor uborkát, cukkinit, céklát, spenó-
tot, murkot, retket, salátát és három sor borsót is, amit a nyáron 
másodszor is újravetettem. A Kiskertész program szabályában 
benne volt, hogy a kertemben én dolgozzak, illetve fotózzam le 

a terméseimet, és küldjem el az egyesületnek, ahogy kertészke-
dem.  A legnehezebb a földművelésben szerintem az volt, hogy 
megtanuljam rendesen használni a kapát, sokat bosszankodtam 
miatta, de muszáj volt megtanulnom, mert többször is kellett 
használnom. A szüleim mutatták meg, hogy hogyan kell helye-
sen kapálni, és kapa segítségével kigyomlálni a fölösleges gyo-
mot a zöldségek körül. A legjobb élmény az volt a kertészkedés 
során, amikor először kezdtek megjelenni a termések. A megter-
melt borsóimból még a szomszéd gyermekeket is megkínáltam, 
büszkén adtam belőle nekik is, mert ez az én termésem volt, és 
egészen más, mint amit a szüleim termeltek meg. A maradék 
borsóból pedig főzelék készült. Büszke voltam magamra és azt 
éreztem, hogy most már én is képes vagyok zöldséget termelni. 

A program megtanított értékelni a házi zöldségek fontosságát, 
megmutatta, hogy mennyi munka van abban, amit mi készen 
kapunk a szüleinktől. Nekem sokat jelentett az az érzés, hogy 
erre én is képes vagyok, és ha lesz rá lehetőségem, jövőben is 
szívesen megpróbálkozom a kertészettel. 

Barabás Eszter, 6. osztályos  tanuló,
a székelyudvarhelyi Tompa László Általános Iskola:
„A technológia-tanárnőnk mondta, hogy van egy ilyen kertész-
kedős verseny és, aki szeretne, az jelentkezhet. Az osztályból 
néhányan jelentkeztünk, mert tetszett a programban, hogy nö-
vényeket lehet elültetni és megtermelni. Itthon édesanyámék-
nak is szoktam segíteni, így nem volt számomra idegen dolog a 
kertészkedés, úgy gondoltam, ez most jó alkalom, hogy egyedül 
is kipróbáljam magam. A magokat az egyesülettől kaptuk áp-
rilisban, és mindenki otthon elültethette őket, édesanyámék is 
besegítettek egy keveset, és leginkább elláttak jó tanácsokkal. 

Elmondták, hogy mikor mennyire locsoljam meg a növényeket, 
elmagyarázták azt is, hogy hogyan kell a magokat elültetni. 
Minden magból ültettem el egy keveset, többek között retket, 
céklát, borsót, uborkát, salátát, murkot és spenótot. A legjobban 
a Kiskertész programban az tetszett, hogy magam is termelhet-

tem zöldségeket, és bebizonyíthattam azt, hogy én is képes va-
gyok előállítani a termést. A kertészkedés folyamán a kapálás 
volt az, ami nem nagyon tetszett, az eléggé fárasztó feladat volt, 
de próbáltam napi szinten foglalkozni a kertemmel. Mégis volt 
olyan zöldség, amit nem sikerült megtermelni, például a spenót 
nem bújt ki, és a murok sem lett olyan, amilyent szerettem vol-
na, újra is ültettem őket. A legtöbbet borsóból termeltem, és a 
céklák is jó nagyok voltak, azokból savanyúságot készítettünk, 
de a kedvencem az uborka volt, azért mert az én terméseim 
nagyobbak lettek, mint az anyukáméké. A cékla pedig még 
mindig kint van a kertben, azt még ezután fogom kiszedni. Ösz-
szességében a program megtanított arra, hogy türelmesnek kell 
lenni, és megtudtam magamról azt is, hogy mennyi mindenben 
fejlődhetek egy ilyen lehetőség által” – mondta a hatodikos di-
áklány. „ Kialakult benne egy olyan tapasztalás, mi szerint neki 
kötelessége van, és ez nem olyan, mintha én mondanám, hogy 
dolgozzon. Máskor hiába hívtuk, hogy gyere egy kicsit segíteni, 
mert nem volt olyan lelkes, most viszont teljesen megfordult ez 
a helyzet, tudta, hogy az a kert az övé, és teljesen másképp állt 
hozzá a munkához” – fűzte hozzá beszélgetésünkhöz tapaszta-
latait  Eszter édesanyja.  

Volt, ahová túl sok magot ültettem, ott ren-
geteg zöldség kikelt, de volt olyan is, ahol 
alig jött ki valami. Édesanyámék végig segí-
tettek nekem, egyedül azért nehéz lett volna, 
a borsónak például húztunk ki kötőt, hogy 
arra fel tudjon mászni, azt szerettem a leg-
jobban.

JAKAB MÓNIKA 
jakabmonika940206@gmail.com 

A legjobban a Kiskertész programban az 
tetszett, hogy magam is termelhettem 
zöldségeket, és bebizonyíthattam azt, hogy 
én is képes vagyok előállítani a termést.

Barabás Eszter
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Képzőművészeti kiállításokkal, irodal-
mi, zenei és családi programokkal, köny-
nyűzenei koncertekkel várta az érdek-
lődőket szeptember második felében a  
nagybányai magyarság ünnepe, a Főtér 
Fesztivál. A „játék és kapcsolat” jelszó-
val megszervezett rendezvénysorozat 
minden korosztálynak kínált progra-
mokat a város leghangulatosabb terén, a 
Cinteremben. A korábbi évekhez hason-
lóan idén is megtartották a Máramaros 
megyei település fi ataljait megszólító FF 
Diáknapokat.

Nekem5nyolc: vetélkedő az iskolás 
korosztálynak
A negyedízben sorra kerülő esemény 
a középiskolások számára kínált inter-
aktív tevékenységeket, ez kibővült a 
nekem5nyolc elnevezésű sorozattal, ahol 
5–8. osztályos diákok versenyeztek – 
mondta el lapunknak Mészáros Orsolya, 
a diáknapok szervezője. Hozzátette, fon-
tosnak tartották, hogy olyan foglalkozá-
sokat is szervezzenek, amelyek kimondot-
tan az iskolás korosztályt szólítják meg, 
ezzel is hangsúlyozva, hogy ők is fonto-
sak a bányai magyar közösség számára, 
a jövőben is számítanak rájuk. A diák-
napos foglalkozásokba általában bekap-
csolódnak vegyes házasságból származó 
diákok is, vagy azok, akik másként nem 
járnak a magyar közösség  eseményeire, 
például táncházba, vagy akik alapvetően 
nem tartoznak a magyar közösséghez, ro-
mán tannyelvű iskolába járnak – mondta 
el a szervező. Az iskolásokat célzó prog-
ramokat is a „játék és kapcsolat” jegyé-
ben szervezték, mivel a diákok mögött 
nehéz év állt, a koronavírus-járvány és 
online oktatás a diákéletet is negatívan 
befolyásolta. Habár a közösségi média 

révén tartották egymással a kapcsolatot, 
a személyes találkozás is létfontosságú, a 
diáknapok célja az volt, hogy játszva te-
remtse újra ezeket a kapcsolatokat – hívta 
fel a fi gyelmet Mészáros. Megjegyezte, a 
diáknapok minden évben nagy népsze-
rűségnek örvendenek, az egyes kiadá-
sokon 50–100 fi atal vett részt, akik úgy 
alakították a programjukat, hogy az isko-
la mellett is bekapcsolódhassanak a ren-
dezvénysorozatba. Gébel Dóra, a Németh 
László Gimnázium 12. osztályos diákja 
lapunknak elmondta, minden évben várja 
a diákéveket meghatározó programsoro-
zatot, mivel a foglalkozások nemcsak a 
barátokkal való szórakozást jelentik, ha-
nem kimozdítanak a komfortzónából is. 
Ugyanígy vélekedett Gagyi Anna 11. osz-
tályos diák is, aki elmondta, azért szereti 
diáknapokat, mert a feladatok és próbák 
segítenek jobban megismerni a magyar 
kultúrát, a várost, ezenkívül személyiség-
fejlesztő hatásuk is van. 

TikTok-kihívás, villámcsődület, 
szócsata
A programban kreatív és interaktív fel-
adatok szerepeltek, az érdeklődők többek 
között benevezhettek TikTok-kihívásra, 
ahol egy adott témában kellett vide-
ót készíteniük valakiről, de volt lepke-
vadászat az RMDSZ szervezésében, 
és villámcsődületen is részt vehettek. 
Ezenkívül szócsatázhattak is, koreo-
gráfi át improvizálhattak különböző ze-
nei ritmusokra, süteményt készíthettek 
megadott alapanyagokból, és úgyneve-
zett city tour, városnézés közben fotó-
kat készíthettek. A legkisebbeket bicik-
liverseny, aszfaltrajz, bá bké szí té s várta, 
megtekinthették a gyergyó szentmikló si 
Halvirá g Bá bszí nhá z előadását, és a 

Fonogram-díjas Veronaki együ ttes kon-
certjére bulizhattak.

A nagybányai magyar napokként is-
mert Főtér Fesztivált tizenhatodik al-
kalommal szervezték meg idén. A helyi 
magyarság ragaszkodik ennek az ün-
nepnek a hagyományához; a 120 ezres 
Nagybánya lakosságának 11,3 százaléka 
vallotta magát magyarnak a legutóbbi 
népszámlálási adatok szerint. A telepü-
lésen a Németh László Elméleti Líce-
umban tanulhatnak magyar nyelven a 
diákok, ezenkívül a Teleki Magyar Ház 
táncházat, a Rákóczi Szövetség pedig 
táborokat, hagyományőrző tevékenysé-
geket szervez.

D. SZ.

szemtől szembe diákszemmel

Játszva teremtettek újra 
kapcsolatokat a nagybányai diákok
Szócsatáztak, villámcsődületet szerveztek, süteményt sütöttek megadott alapanyagokból, városnézés 

közben fotókat készítettek azok a nagybányai kamaszok, akik részt vettek szeptember 13−19. között a 

Főtér Fesztivál keretében megtartott diáknapokon. A negyedik alkalommal megszervezett programso-

rozat azokat a fi atalokat is megszólította, akik nem tartoznak a Máramaros megyei település magyar 

közösségéhez – mondta el Mészáros Orsolya szervező.

A diáknapok nemcsak szórakozást 
jelentenek, hanem kimozdítanak a 
komfortzónából is
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A magyar kormány támogatásával felépített csángó kollégi-
umot adtak át október 8-án Csíkszeredában. Az eseményen 
Kövér László, a budapesti Országgyűlés elnöke arról beszélt, 
hogy Magyarországnak és az erdélyi magyarságnak köteles-
sége segíteni a lélekmentésben a csángó magyar testvéreket. 
Az MTI beszámolója szerint Kövér László elmondta: ha egy 
közösséget hosszú távon módszeresen és tudatosan megfosz-
tanak az anyanyelvi oktatás és az anyanyelvi hitélet jogától 
és lehetőségétől, ha meggátolják abban, hogy kinevelje sa-
ját értelmiségét, ha nyakába janicsár vezetőket ültetnek, és 
minden eszközzel igyekeznek elfojtani a nemzeti hovatarto-
zás ősöktől örökölt érzését, akkor az érintett közösség egy 
lélekrablás áldozata. „A történelem során a moldvai csángó 
magyar közösség egy ilyen fájdalmas lélekrablás áldozatává 
vált” – jelentette ki a politikus. Hozzátette: a mai magya-
roknak, székelyeknek, Magyarországnak és az erdélyi ma-
gyarságnak kötelessége a lélekmentésben segíteni a csángó 
magyar testvéreket.

Mintaintézménynek szánják 
Kövér László szerint a lélekmentésnek azzal kell kezdőd-
nie, hogy „az ösztönökbe menekült nemzeti önazonosság és 
hovatartozás érzését segítünk felemelni a tudatba”. Ennek 
alapja pedig az anyanyelvű oktatás és nevelés biztosítása a 
csángómagyarság számára. Felidézte, hogy Csíkszeredában 
már 1990-ben intézményesen megkezdődött a lélekmentés, a 
magyar nyelven tanulni akaró csángó fi atalok beiskolázása a 
városban működő oktatási intézményekbe. Ez – szerinte – a 
székely felelősségérzetnek, a székelyföldi magyar pedagó-
gusok szeretetének és szakértelmének volt köszönhető. Úgy 
vélte: a városban megvolt az alap, amelyre felépülhetett a 
csángó kollégium. Hangsúlyozta: nem véletlenül épp Csík-
szeredában avatják ezt a kollégiumot; a kedvező földrajzi 
elhelyezkedés mellett a városban komoly, három évtizedes 
múltja van a csángó diákok továbbtanulásának, oktatásának. 
A házelnök abbeli reményének adott hangot, hogy a csíksze-
redai csá ngó kollégium mintaintézménnyé válik, és mintául 
szolgál majd más erdélyi városokban létrehozandó csángó 
magyar kollégiumok számára is.

Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere a hírügynökség 
szerint kijelentette: a kollégium garancia arra, hogy a város 
iskoláiban, utcáin továbbra is ott lesznek a moldvai csángó 
diákok. „Ez az intézmény garancia arra, hogy Csíkszereda is-
koláiban, utcáin a jövőben is csángó diákokat köszönthetünk. 
Azokat az értelmiségieket, akik továbbviszik a csángó sors 

ügyvitelét. Annak a sok lelkes embernek, aki ebbe bekapcso-
lódik, csak gratulálni tudok” – idézte a Maszol a csíkszeredai 
elöljárót. Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat 
elnöke pedig arról beszélt, hogy hiába volt akarat, a létező 
romániai jogszabályok szerint az önkormányzatok nem tud-
tak volna ilyen intézményt létrehozni. A politikus hozzátette: 
a magyar kormány megtette a dolgát, most már a városon és 
a megyén a sor, hogy segítsék az intézmény működését és a 
Csíkszeredában tanuló csángó fi atalok boldogulását. 

„Karácsonyi fények”
Pogár László, a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének 
(MCSMSZ) elnöke elérzékenyülve mondta el: ő maga és 
testvérei is Csíkszeredában tanultak szerény körülmények 
között. Hozzátette: úgy érzi magát a kollégiumavatón, mint 
a kisgyermek, aki látja, hogy kigyúlnak a karácsonyi fények, 
és minden vágya teljesült. A csíkszeredai csángó kollégium 
56 diák befogadására alkalmas. Az épületet az MCSMSZ 
vásárolta és alakította át kollégiummá a magyar állam támo-
gatásával. A régóta vágyott kollégium közel hatvan csángó 
magyar diáknak tud otthont nyújtani, 11 lakószobával, több 
tanulóteremmel, közösségi teremmel és étkezdével rendelke-
zik. Az épületet Măriuţ Félix forrófalvi (Fărăoani) plébános 
szentelte fel, aki a bákói magyar miséken is ellátja az egy-
házi szolgálatot. Az ünnepségen a csángó kollégium diákjai 
is közreműködtek, hagyományos énekeikkel, táncaikkal szí-
nesítve az eseményt.

P. M. 

láthatár lélekmentés

Moldvai csángó és gyimesi középiskolásoknak nyújt otthont a csíkszeredai bentlakás

Teljesült álom: 
felavatták a csángó kollégiumot
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A régóta vágyott csíkszeredai kollégium közel hatvan csángó 
magyar diáknak tud otthont nyújtani, 11 lakószobával, több 
tanulóteremmel, közösségi teremmel és étkezdével rendelkezik

Három évtizednyi várakozásra érkezett válaszként október elején felavatták Csíkszeredában a csángó kollé-

giumot. A bentlakásban a tanulmányaikat magyarul folytató moldvai csángó és gyimesi középiskolásoknak 

biztosítanak szállást. Kövér László országgyűlési elnök szerint a bentlakás mintaintézménnyé válhat. 
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láthatárhiánypótló animáció

Évtizedek óta nem született olyan 
nagyszabású animációs fi lmsorozat, 
mint a Toldi, amely szeptember 19-én 
debütált a Duna Televízió képernyő-
jén. Az iskolai kötelező olvasmányok 
kiemelt darabját látványos és élveze-
tes módon ismerheti meg a közönség 
az idén májusban elhunyt Jankovics 
Marcell és a Kecskeméti Rajzfi lmstú-
dió páratlan munkájának köszönhe-
tően. Arany János hősének, a magyar 
lovagi mondakör egyik legjelentősebb 
szereplőjének legendás történetét a kö-
telező olvasmányokból minden isko-
lás jól ismeri. Az animáció formájában 
megelevenedő elbeszélő költeményt a 
fi atalok  számára modern képi világ te-
szi élvezetessé. A Toldiban az alkotó 
stílusjegyei is felismerhetők, hiszen az 
a Jankovics Marcell alkotta mozgókép-
re a hőst, akinek keze nyomát viseli a 
Magyar Népmesék. A tévésorozat az 
Arany-műnek megfelelően előhangból 
és tizenkét részből áll. A cselekmény 
szereplői mellett megjelenik elbeszé-

lőként a költő, maga Arany János is, 
aki egyfajta délibábként narrálja az 
eseményeket. Az új adaptáció, a hi-
ánypótló rajzfi lmsorozat a fennállásá-
nak 50. évét ünneplő Kecskemétfi lm 

Kft. műhelyében született egy pályá-
zat nyomán, amelyet az Arany János-
emlékévhez kapcsolódóan az MTVA 
írt ki. A széria alkotója a Kossuth- és 
Balázs-Béla-díjas fi lmrendező, grafi -
kusművész, Jankovics Marcell, akinek 
ez az utolsó alkotása. A munkálatok-
ról a rajzfi lm kivitelező rendezője azt 
mondta: rengeteg befektetett energiát 
igényelt az összességében csaknem 120 
perces produkció, ami 2018 áprilisától 
körülbelül 33 hónap alatt készült el. 
Csákovics Lajos kifejtette, hogy kép-
kockáról képkockára rajzolták meg a 
jeleneteket – mint mondta – átlagosan 
12-13 rajzra van szükség másodper-
cenként ahhoz, hogy a néző valóban 
folyamatos mozgást lásson a televízió 
képernyőjén. A Toldi gyártásában 80 
szakember vett részt, mások mellett 
animátorok, fázisrajzolók, háttérfestők, 
valamint a hangstáb tagjai. Hozzátet-
te, olyan sok munkaóra van Jankovics 
Marcell utolsó művében, megszámlál-
ni csaknem lehetetlen: voltak idősza-
kok, amikor a stáb tagjai éjt-nappallá 
téve dolgoztak Toldi Miklós történetén. 
„Valóban nagy és nehéz feladat volt, a 
Toldi-sorozat egy gyönyörű, összetett 

munka gyümölcse, amelynek gyártása 
többnyire a hajtósabb időszakokban is 
kellemes és családias hangulatban telt. 
Egy animációs fi lm elkészítése sokrétű 
munkát igényel, a forgatókönyv-rajzo-
lástól a fi guratervezésig, háttérfestésig, 
a mozdulattervezéstől a fázisrajzoláson 
át a kifestésig, számítógépes utómunká-
ig, a dialógfelvételtől a zenefelvételig és 
a kész képi anyag zörejezéséig mindent 
a legapróbb részletességgel, odafi gye-
léssel kell kidolgoznunk. Ezt a sok-sok 
feladatot a rendezőnek és a gyártásve-
zetőnek kell átlátnia és egyben tartania. 
Az egész folyamatot szerettem, a szép-
ségét a komplexitása adta” – mondta 
Csákovics Lajos. A Toldi alkotói bíznak 
benne, hogy a sorozat méltó öröksége 
lesz az idén elhunyt Jankovics Marcell-
nek, valamint befogadhatóbbá és érthe-
tőbbé teszi Arany János klasszikus mű-
vét. A Kecskemétfi lm a sorozatból egész 
estés moziváltozatot is készít, amelynek 
jelenleg folynak a munkálatai. A soro-
zat további érdekességeiért és kapcso-
lódó tartalmaiért érdemes ellátogatni a 
mediaklikk.hu/toldi oldalra.

K. J. 

Az animáció formájában 
megelevenedő elbeszé-
lő költeményt a fi atalok 
számára modern képi vi-
lág teszi élvezetessé. A 
Toldiban az alkotó stí-
lusjegyei is felismerhe-
tők, hiszen az a Jankovics 
Marcell alkotta mozgó-
képre a hőst, akinek keze 
nyomát viseli a Magyar 
Népmesék.

A Toldi: egy kötelező, 
amit látni is kötelező
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A közösségi oldalakon gyorsan pö-
rög a túl sok információ, nagy a „lájk-
vadászat”, és ha a gyerek gyakran 
használja ezeket a platformokat, meg-
történhet, hogy 18 éves korára kiég, a 
való életet lassúnak, unalmasnak tartja, 
nehezen birkózik meg lelki problémá-
ival – hívta fel a fi gyelmet Kalóz Já-
nos kolozsvári pszichológus. A szakér-
tőt annak kapcsán kérdeztük, hogy a 
Facebook exmunkatársa nemrég beis-
merte: a közösségi oldalak használata 
ártalmas lehet a gyerekek lelki és szoci-
ális életére. Lehet-e függőségnek nevez-
ni a közösségi oldalak túl sűrű haszná-
latát, miként befolyásolhatja a gyerekek 
lelki, szociális életét – kérdeztük a szak-
értőt. „Mindenképpen okozhat komoly 
függőséget. Többek közt azért, mert a 
közösségi oldalakon megosztott tevé-
kenységek, fotók lényege általában az, 
hogy minél több virtuális visszajelzést, 
„lájkot” kapjon az ember. Természete-
sen az ember egyik fő célja, hogy az 
agyát arra késztesse, boldogsághormo-
nokat termeljen: oxitocint, dopamint 
stb. Ezt persze valós cselekvéssel is 
el lehet érni: ha mondjuk a gyerek raj-
zol, és az anyja visszajelez, hogy szép 
a rajz” – mondta Kalóz János. Hozzá-
tette, ilyenkor nem a személyiségnek 
jelzünk vissza, hanem a tettnek. A kö-
zösségi oldalakon viszont az a helyzet, 
hogy a pozitív visszajelzés nem reális. 
A való életben normál körülmények 
közt nem kapunk száz dicséretet, köz-
ben az agyunk nem tudja megkülönböz-
tetni, hogy a visszajelzés virtuális-e, 
vagy sem. Mivel reálisnak éli meg a 
virtuálisat is, a függőség abból adódik, 
hogy az agy minél több ilyen visszacsa-
tolást szeretne. A közösségi oldalon való 
jelenléttel nagyon sokszor nem az van, 
hogy a gyerek cselekszik valamit, amit 
megoszt, és arra kap visszajelzést, ha-
nem inkább fordítva: azért cselekszik, 
hogy jelezzenek vissza. A gyerekeknél 
az érzelmi intelligencia nem fejlett még 
annyira, hogy ezeket a különbségeket 

észrevegyék, ezért nekünk, szülőknek, 
felnőtteknek a feladatunk, hogy megta-
nítsuk őket különbséget tenni” – mondta 
a pszichológus. 

Tizenkét éves kor alatt semmiként 
sem ajánlott
A fi atal generáció körében nem a 
Facebook, inkább az Instagram és a 
TikTok a népszerű, hatalmas meny-
nyiségű képi információ érkezik hozzá-
juk, sokan közülük napi szinten, hosz-
szú ideig lógnak ezeken a platformokon. 
Milyen életkorban lenne optimális, hogy 
beengedje a felnőtt a gyereket a virtuá-
lis hálózatokba? – kérdeztük a pszicho-

lógust. „Amikor szülőknek előadást tar-
tok, ki szoktam hangsúlyozni, hogy 12 
éves kor alatt nem ajánlott, hogy a gye-
reknek Facebook-oldala, Instagramja le-
gyen. Utóbbin is a tetszelgés, a lájkgyűjtés 
a cél. Nyilván nem lehet egyértelműen 
azt mondani, hogy a közösségi oldalak 
csak rosszat tennének, hiszen ha az ember 
megtanulja mértékkel használni őket, sok 
az előnyük. A gyerekek esetében viszont 
nem nagyon lehet erről beszélni, ezért 
nem kellene használniuk. Az Instagram 
csak „felgyorsítja” a gyereket, hiszen 
ott szélsebesen pörgő képeket, videókat 

lát, még szöveg sincsen. A TikTokon is 
rengeteg az információ, egyik videó na-
gyon gyorsan jön a másik után, aminek 
szintén van veszélye: arra késztet, hogy 
még többet és többet nézzünk meg, így 
nem tudunk megállni” – mondta Kalóz 
János. Hozzátette, az ember természetes 
szükséglete, hogy időnként leáll, megpi-
hen, átéli az eseményeket. A közösségi 
oldalakon ez nincsen, hiszen túl gyorsan 
történnek a dolgok, és erre is megy ki a 
játék, hogy minél rövidebbek legyenek a 
videók, gyorsabb legyen a pörgés. Ott tar-
tunk, hogy egy negyedórás videó is unal-
massá válhat a gyerek számára. És hogy 
lehet-e egyáltalán „fékje” a gyakorlatban 
ennek a fajta felgyorsulásnak? „Prevenció 
szempontjából nem győzöm hangsúlyoz-
ni: a szülők döntik el, hogy a gyerekek 
mikortól jelentkezhetnek be a közösségi 
oldalakra. Persze a telefonra olykor szük-
ség van, de mondjuk az Instagram-, vagy 
TikTok-profi lra még 12 éves kor után 
sincs föltétlen szükség, mert a kicsik ér-
zelmi intelligenciája nem elég fejlett még. 
De ha megfelelően felkészítik a szülők a 
gyereket, elbeszélgetnek vele, hogy mire 
jó a közösségi oldal, akkor lehet. Fontos, 
hogy a gyerek ne a virtuális térben keres-
se a visszajelzéseket, a sikerélményeket, 
hanem a saját valós élményeiből, célja-
iból, cselekvéseiből, döntéseiből nyerje 
el elsősorban” – mondta a szakember. 

Azt nem posztolja ki az ember, 
ha szorong
Sok gyerek, serdülő a közösségi oldala-
kon, Messengeren éli szociális élete jó 
részét. Ez miként befolyásolhatja a tár-
sadalom valós, „offl ine” viszonyrend-
szerébe való beilleszkedésüket? – kér-
deztük a pszichológust. Mint kifejtette, 
egy online profi lról nem tudni pontosan, 
mennyire „valós”. „Ha mondjuk felteszek 
boldogságot »sugárzó«, mosolygó fotó-
kat magamról, akkor olyan képet alkot-
nak rólam, hogy az életével rendben lévő, 
majdnem tökéletes ember vagyok. Azt rit-
kábban szoktuk kiposztolni, hogy mitől 

virtualitás és függőséglélekjelenlét

A való életben normál kö-
rülmények közt nem ka-
punk száz dicséretet, köz-
ben az agyunk nem tudja 
megkülönböztetni, hogy 
a visszajelzés virtuális-e, 
vagy sem. Mivel reálisnak 
éli meg a virtuálisat is, a 
függőség abból adódik, 
hogy az agy minél több 
ilyen visszacsatolást sze-
retne.

Kalóz János pszichológus a közösségioldal-használat gyerekekre gyakorolt hatásáról

A való életben nem kapunk 
száz dicséretet
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szorongunk, milyen problémákkal küsz-
ködünk. A virtuális jelenlét ilyen módon 
bizony el tudja ferdíteni – nem is a való-
ságot, hanem a teljes képet” – fogalmazott 
Kalóz. Kifejtette, mivel jobbára az örö-
möt, mosolyokat látjuk, azokra reagálunk. 
Ez arra késztet, hogy ugyanezt csináljuk 
mi is, olyan dolgokat közöljünk magunk-
ról, ami csak a jót, örömöt, boldogságot 
mutatja. Holott a teljes kép az, hogy bi-
zony nem mindig vagyunk boldogok.”

A közösségi oldalakon látható, ferdített 
kép arra késztetheti a gyerekeket, fi atalo-
kat, hogy ennek feleljenek meg, közben 
meg tegyék félre a szorongásaikat. Így vi-

szont nem lesznek felkészülve arra, hogy 
mit kezdjenek a különböző problémáik-
kal, kudarcaikkal. A gyereken nyomás 
van, mert az „elvárás”, amit maga körül 
lát, a felhőtlenség. De akkor mi van az 
én kis küzdelmeimmel, félelmeimmel? 
– kérdezi magában. „Nyilván a virtuális 
kapcsolattartás meg is könnyíti a kom-
munikációt, mert főként az írást használ-
juk, emotikonokkal (érzelemkifejező jelek 
az internetes kommunikációban – szerk. 
megj. ). Nem kell a másik elé állni, nem 
kell használni a kommunikáció többi for-
máját. Ha ehhez hozzászokik a gyerek, 
komoly nehézséget okoz, amikor valós 
szociális helyzetben kell helytállni: le-
gyen az interjú, ismerkedés, barátkozás, 
vitahelyzetek, amit meg kell tanulni ke-
zelni. Vagy egy párkapcsolaton belüli 
konfl iktus kezelése, hogy miként mond-
juk el, ha valami rosszulesett” – mond-
ta a pszichológus. Úgy fogalmazott, na-
gyon egyszerű Messengeren leírni, hogy 
„bocs, de úgy érzem, ez a kapcsolat nem 

működik”, aztán kilépünk, ha akarjuk, le-
tiltjuk az illetőt, és kész. Nem kell szem-
től szemben kezelni a helyzetet. Ez pe-
dig problémássá teheti, miként viselkedik 
majd az interaktív szociális életben. De 
persze ha megfelelő módon, helyén tudja 
kezelni a fi atal a közösségi oldalt, akkor 
más a helyzet. Ha túl korán, kontrollálat-
lanul kerül a kezébe, akkor lehetnek ba-
jok. Hiszen mint mondtam, az agy nem 
tud különbséget tenni a virtuális valóság 
és a realitás közt: ugyanúgy éli meg mind-
kettőt.

Egyre több az információ 
A gyerekekhez egyre több információ ér-
kezik, egyre gyorsabban. „Az emberi in-
terakció nem pörög olyan gyorsan, mint 
ahogyan az Instagram vagy a TikTok dik-
tálja. Mondhatni, a valóságban nem pár 
perces vagy másodperces videókból áll 
az életünk. A felgyorsulás és túl sok in-
formáció kiégéshez vezethet: a való élet 
lassúvá, unalmassá válik, nem elég él-
hető. A pörgéshez szokott ember pedig 
nem tud lassítani. Holott a valóságban a 
folyamat, hogy kitűzök egy célt, és eljutok 
addig, nem pár perces, hanem hosszabb. 
A pörgés azt is okozhatja, hogy az ember 
folyton újabb célt lát maga előtt, és rohan. 
Nem áll meg, nem szusszan meg, nem ér-
tékeli a napját, a pillanatot, nem éli meg a 
befejezettség érzését. Folyton a cél lebeg 
előtte, ha eléri, kitűzi a következőt, megint 
újat, rohan előre. Így nem csoda, ha 18 
évesen úgy érzik a fi atalok: unalmas az 
élet. Hogy lehet unalmas az élet 18 éves 
korban? Ez azért van, mert annyira sok 
információval kell az agynak megküz-
denie, hogy hozzászokik a sebességhez, 
így persze, hogy a „normális”, „lassú” élet 
unalmasnak tűnhet” – hívta fel a fi gyel-
met a pszichológus. Mint mondta, egyik 
legfontosabb dolog, hogy kompromisz-
szumos megoldással „épkézláb” képer-
nyőidőt tervezni be a gyerek napjába. Ha 
már nagyon rabjává vált, akkor meg kell 
próbálni lassanként csökkenteni a kép-
ernyőidőt. „Fontos az alternatívák fel-
kínálása és az abban való részvétel. Ne 
azt mondjuk, hogy menj és játssz, hanem 
vele együtt próbáljunk ki egy társasjáté-
kot, menjünk kirándulni, valami nem túl 
gyors tevékenységet válasszunk” – fo-
galmazott. Kifejtette, persze közben az 
a helyzet, hogy tinédzserkorban nagyon 
számít, milyen társaságban van a gyerek, 
hiszen a kortárscsoport nyomása sokkal 

erősebb, mint a szülői szigor. Persze nem 
lehet megkerülni a virtuális világot, nem 
lehet elzárni előle a gyerekeket, mint a 
mesében a király, aki elzárta a lányát, 
hogy óvja a kinti veszélyektől. A képer-
nyőidő megszabása viszont nagyon fon-
tos korlátozás, ami egyébként a gyerek 
számára mindenképp a biztonságérzetet 
jelenti. Például a 9 éves gyereknek fél-
óra játékideje legyen naponta a számító-
gépen, telefonon. Ebben a korban nem is 
szeretnék közösségi oldalakról, TikTokról 
beszélni. Persze nem könnyű, mert nagy 
a nyomás, én magam is tapasztalom a sa-
ját gyerekemnél. Mindennapos harcokat 
kell megvívnia a szülőnek a gyerekkel, 
de én hiszek az alternatívák felkínálásá-
ban. Fontos megtapasztalnia, milyen ér-
zés, hogy igazi dicséretet kap mondjuk 

egy rajzáért, milyen érzés a természetben 
megállni egy pillangó mellett, és nézeget-
ni egy élőlényt a valóságban. Követke-
zetesen alternatívát lehet nyújtani, csak 
ehhez persze sok energia kell a szülő ré-
széről. Mondhatni egyfajta befektetés, de 
ha gyereket vállaltunk, akkor maradjunk 
felelősek, köteleződjünk el a felelőssé-
günk mellett. Hogy könnyű-e ez, vag y 
sem, más kérdés. A gyereknek a szociális 
életében is fontos tudnia, hogy a négy-
szemközti vagy többszemközti interakci-
ók mennyire különböznek a messengeres 
kommunikációtól, tapasztalja meg ezt a 
saját bőrén, és akkor egészséges egyen-
súlyt tud fenntartani. Fontos: ő használja, 
uralja a szociális médiát, és ne fordítva, a 
közösségi oldalak használják őt.

virtualitás és függőség lélekjelenlét

KISS JUDIT 
mko@communitas.ro

Például a 9 éves gyereknek 
félóra játékideje legyen 
naponta a számítógépen, 
telefonon. Ebben a korban 
nem is szeretnék közössé-
gi oldalakról, TikTokról be-
szélni. Persze nem könnyű, 
mert nagy a nyomás, én 
magam is tapasztalom a 
saját gyerekemnél.

Kalóz János pszichológus
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– Hosszú pályafutása során mire jött 
rá, hogyan lehet a gyerekkel úgy foglal-
kozni, törődni, hogy az úgynevezett leg-
kezelhetetlenebb gyerekkel is eredményt 
lehessen elérni? Hogy az a gyerek is 
eredményes legyen, akiről egyébként azt 
mondják, úgysem lesz semmi belőle?

– Szeretni kell. Minden gyerek sze-
retnivaló. Nincs rossz és jó gyerek, 
csak gyerek van. Ez ilyen egyszerű. 
Ellenben vannak fi gyelemzavaros vagy 
hiperaktív gyerekek, ez szinte minden 
osztályban előfordul. No, de gondol-
junk bele, milyen egyhangú lenne egy 
osztály, ha mindenki mintadiák vol-
na. Attól szép az élet, ha változatos, 
annál szebb a tisztás, minél többszínű 

virágok illatoznak rajta. Természetes, 
hogy minden generációban volt olyan 
diákom is, aki külön fi gyelmet igényelt, 
akivel más nyelveket beszéltem, akivel 
más módszereket kellett alkalmaznom 
ahhoz, hogy a várt eredményt elérjem. 
Két generációban is volt diszlexiás diá-
kom, akinél egyedül fedeztem fel ezt a 
képességzavart. Rögvest intézkedtem, 
és Magyarországról hozattam megfe-
lelő tankönyveket, melyek segítségével 
megtanítottam írni és olvasni. Nagy 
erőfeszítésembe került, de óriási volt 
az elégtétel.

– És miként találhatja meg a peda-
gógus az ilyen gyerekek lelkéhez vezető 
ösvényt?

– Az úgymond kezelhetetlen gyerek-
ből is jutott egy-kettő, de ez is csak ide-
ig-óráig tartott. Addig volt nehéz, míg 
megtaláltam a hozzá vezető ösvényt, azt 
a nyelvet, amelyen érthetjük egymást. 
Onnantól tovább csak a rendszeres, kö-
vetkezetes, leghatékonyabb nevelési 
stratégiákat kerestem és alkalmaztam, 
legtöbbször eredményesen. Volt eset, 
amikor két éven át egy egész osztállyal 
kellett szembeszállnom a gyengébb, az 
érzékenyebb, a problémás viselkedésű 
diákom érdekében. Ez volt pályafutásom 
legnagyobb sikere ezen a téren. A siker 
többértékűségét szem előtt tartva próbál-
tam minden tanítványomnak biztosítani 
valamilyen fajta sikerélményt. A gyerek 
tehetségéhez és képességeihez mérten al-
kalmaztam különböző módszereket és 
eljárásokat arra, hogy célt érjen. Sikerre 
törekedve, tanításon kívül is felkészítet-
tem őket a tantárgyi vagy másfajta meg-
mérettetésekre, amelyeken, örömömre, 
mindig babérokat arattak.

– Elégtétellel töltötte el, ha a diákjai 
érvényesültek később?

– Sose féltem attól, hogy diákjaim, 
tőlem elszakadva, elkallódnak, elvesz-
tődnek. Minden egykori diákom meg-
találta helyét a világban. Azaz valami-
lyen formában ki-ki a maga szorgalma, 
tehetsége és némi szerencséje szerint 

sikerre jutott. Felemlegettem máskor is 
a 4. osztályosok törekvéseit matemati-
kából. Egyeseknek sikert jelent egy mű-
veletsor helyes megoldása is. Heuréka! 
– jó a végeredmény, és öröme magasra 
hág. Másoknak pedig csak az a siker, ha 
rangos vetélkedőkön nagyon jó eredmé-
nyeket érnek el, vagy országos verse-
nyeken dobogóra kerülnek. 

Az én sikerem pedagógusként az, 
hogy mindkét típusú diákomat eljut-
tattam a csúcsra, mindkettővel megíz-
leltettem a siker örömét. Mert ez min-
den bizonnyal segíteni fog nekik, hogy 
önbecsülő, magabiztos emberekké vál-
janak, akiknek fontos a szorgalmas és 
pontos munka az élet minden területén. 
Sokan kérdezték, hogyan, miként csiná-

lom, milyen csodabogarak az enyéim, 
hogy versenyeken túlszárnyalják saját 
magukat? Dehogy azok, csak megtanul-
tak tanulni és kitartóan gyakorolni. Volt 
eset, amikor a Zrínyi Ilona matematika-
verseny megyei döntő első tíz díjazottjai 
közül hat az én diákom volt, persze az 
első és második vagy harmadik díjat is 
beleértve. 

– És mi volt pedagógusi munkájából 
az a terület, amit a leginkább kedvelt? 

– A legvonzóbb terület számomra a 
tollforgatás tanítása volt 3–4. osztály-
ban. A Bolyai-líceumi első generációm 
írásaiból tallózva egy 156 oldalas könyv 
született, Nevenincs osztálykönyv, avagy 
kagylóba szorult porszemek címmel, a 

Pop-Sólyom Ágnes tanítónő negyvennégy tanévkezdésről, több száz diákkal szerzett tapasztalatáról

Mai gyermeknek mai pedagógus kell

Pop-Sólyom Ágnes

Szeretni kell. Minden gye-
rek szeretnivaló. Nincs 
rossz és jó gyerek, csak 
gyerek van. Ez ilyen egy-
szerű. Ellenben vannak 
fi gyelemzavaros vagy 
hiperaktív gyerekek, ez 
szinte minden osztályban 
előfordul.
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kiadvány a Romghid Könyvkiadó gondo-
zásában látott napvilágot 2010-ben. Fü-
veskönyvhöz hasonló, melynek szövegeit 
magyarórákon rögtönözték kisdiákjaim, 
olyan időkben, amikor még nem fertőzte 
meg őket az internet, és az online közös-
ségi portálok nem is léteztek a számukra. 
Kedvemért, majd kedvükre válogatva ol-
vastak, írtak, művészkedtek... egy olyan 
generáció, amely a fogalmazásórát ked-
vencei közé sorolta.

Farkas  Ernő tanár úr, magyar tan-
felügyelő posztmodern emlékiratnak, 
beszélgetőkönyvnek tekintette a kötetet, 
„amelynek soraiból szabadság árad”, a 
média is nagy sikernek nevezte. Kovács 
András Ferenc Kossuth-díjas költő ba-
rátom pedig versben ajánlotta a kötetet, 
amiért igen hálás vagyok. Ebből az al-
kalomból született verset László József 
kollégám megzenésítette. Slágergyanús 
dal született, amely sok alkalommal el-
hangzik a Bolyaiban. 

„Egy osztálykönyvben annyi rajz,
Szó, kép, mosoly, kedv, élt öröm -
Ha tág világba majd kirajz,
Ragyoghat minden délkörön!
Egy osztálykönyvben él e fény,
Mint jelbeszédben játszi láz -
S hányféle élmény, vélemény,
Mi együttléten átcikáz!”
Kovács András Ferenc – Osztálykönyv 

(részlet)

– Egykori tanítványaival kapcsolat-
ban áll? Kik azok, akik „nem felejtik el” 
a tanítójukat?

– Nagyon felemelő és boldogító ér-
zés azt tapasztalni, hogy sok év múl-
tán is visszajárnak egykori tanítványa-
im. Időnként visszakívánkoznak a régi 
padjukba, sóhajtózva, nagy nehezen be-
gyúrják lábaikat a padba, elméláznak az 
idő múlásán, végignézik a szemléltető 

falitáblákat, egy-egy helyesírási sza-
bályon elidőzve, felemlegetve kedves, 
humoros jeleneteket. Megható volt szá-
momra az első bolyais generációm ké-
rése, hogy ballagásuk előtti napon, 
2016-ban tartsak nekik osztályfőnöki 
órát. Tizenkét líceumi osztályban lévén 
szétszórva az egykori osztályom, nem 
lehetett könnyű egyeztetni közösen az 
óra időpontját. De a vágy, a szeretet visz-
szahozta őket régi kuckójukba. Amint 
Gáspárik Márton fogalmazott felszóla-
lásában „Tanci, ebben az osztályban van 
valami megmagyarázhatatlan kémia!”

– Ha említene volt tanítványokat, akik-
nek visszajelzéseire ma is szívesen em-
lékszik….

– Kedves meghívást kaptam Német-
országból és a távoli Amerikából. Nem 
semmi. Az öreg diákjaim köréből sokan 
informatikusok, közgazdászok, orvo-
sok, asszisztensek, de a foglalkozások 
palettáján szerepelnek cégvezetők, po-
litikusok, igazgatók is, akik nagylel-
kűen támogatták azokat a versenyeket, 
amelyeken egykor ők is részt vettek. És 
nem utolsósorban vannak edzők, spor-
tolók, pl. a híres Szőcs Bernadette aszta-
liteniszező. A legfrissebb találkozásom 
nemrég volt, egykori fi ú diákom esküvő-
jén voltam. Hát ennyire ragaszkodnak 
egyesek! Persze van, akiről semmi in-
formációm sincs, de ez nem jelent sem-
mit, csak azt, hogy a szeretet örök.

– Nehéz-e abbahagyni a tanítást? 
Érez-e késztetést magában arra, hogy 
folytassa?

– A tanítást tágabb értelemben soha 
nem lehet abbahagyni. Ezt a művésze-
tet átviszem az örökkévalóságba. Abba-
hagyni azt, ami évtizedeken át betöltöt-
te életedet, az mérhetetlen fájdalommal 
jár. Ezt már érzem. Persze mindig van 
mit csinálni a családban is, végre töb-
bet lehetünk együtt, sokat olvashatok, 
utazhatok, ezek a biztatások remekül 
hangzanak. Van élet a Bolyai falain 
kívül is, hangzott el nemrég. Engem 
mégis végtelen szomorúsággal tölt el 
a szakítás, hisz nekem a Bolyai volt az 
életem. Minden kezdet egyszer véget 
ér. Aki egyszer belépett az osztály falai 
közé, annak tudnia kell, hogy a termet 
előbb-utóbb el kell hagynia. Állítólag 
az ember megérzi, mikor jön el a búcsú 
pillanata, mikor kellene abbahagyni. 

Elbizonytalanodva mondom, hogy ér-
zéseim csaltak, semmit sem jeleztek e 
felől, csak az éveim száma fi gyelmez-
tetett, hogy a leköszönés ideje elérke-
zett. Elbúcsúztam az utolsó generáci-
ómtól is… ballagtak a negyedikeseim, 
ballagtam én is hazafelé. A kis batyu-
ban pogácsa, irón és a diákjaimnak írt 
búcsúlevelem, a padokon emlékkönyv 
és osztályalbum.  Csodaszép, érzelem-
telített napok voltak az utolsó héten. 
Kérdezték szülők, hogyan csinálom 
ezt a varázslatot, hogy a gyerekek ér-
tem minden megtesznek, túlméretezett 
házi feladatokat megírnak, matekpéldá-
kat vagy házi olvasmányokat megolda-
nak… Nem tudom, én egyszerűen csak 

tettem a dolgom, élvezettel tanítottam, 
olykor rendhagyóan, a megérzéseimre 
hagyatkozva. De azért igyekeztem ér-
deklődést keltő, izgalmas órákat tartani, 
és az auditív vagy vizuális élményeket 
egyenesen a gyerek szívébe repíteni, 
majd hagyni, hogy ott gyümölcsözze-
nek. Kedvet adni bármilyen tevékeny-
séghez csak az adhat, akinek magának 
is kedve van hozzá. Kétségkívül, ha a 
tanítás öröm forrása a pedagógus szá-
mára, előbb-utóbb azzá változik a ta-
nulás a diákok számára is.  Számom-
ra is az volt, az örökkévalóságba nyúló 
örömforrás. Ebből merítettem 44 éven 
át, az ég akarata szerint. Mert „Előbb 
Isten elé kerül minden, ami téged ér.”

Az interjú első része augusztus–szeptem-
beri lapszámunkban jelent meg.

ANTAL ERIKA 
antalerika@yahoo.com 

Sokan kérdezték, hogyan, 
miként csinálom, milyen 
csodabogarak az enyé-
im, hogy versenyeken túl-
szárnyalják saját magu-
kat? Dehogy azok, csak 
megtanultak tanulni és 
kitartóan gyakorolni.

Füveskönyvhöz hason-
ló, melynek szövege-
it magyarórákon rögtö-
nözték kisdiákjaim, olyan 
időkben, amikor még nem 
fertőzte meg őket az in-
ternet, és az online közös-
ségi portálok nem is lé-
teztek a számukra. 
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É l

Nagyapa ú gy vá gta a fá t
a kisbaltá val, mint az isten.
Nekem baltá hoz nem szabad nyú lni. 
Mé g csak kisbicská m sincsen. 

Nagyanya té sztá t gyú rt, tojá st 
kavart cukorral, fé nylő  tá lban. 
É n semmihez sem nyú lhatok, 
hogy el ne gö rbü ljö n a vá llam. 

Nagyapa ré ztankkal a há tá n 
a sző lő t permetezte nyá ron. 
Nekem a tő ké k kö zé  menni 
tilos, de ú gyis ö sszejá rom! 

Nagyanya horgolt, varrt, kö tö tt, 
damaszt dolgokat hí mezett. 
Nekem azt kell beté ve fú jni, 
hosszú  vagy rö vid é kezet 

a nyí l, a nyú l, a nyá l, a nyé l. 
Az ember bujdokolva é l.

Urak
Mikor az utcá n vé gigné zek, 
beszé lgetnek az ablakok. 
Nyí lnak, csukó dnak, tá blá ikon 
az é gbolt fé nye á tragyog. 

Lá bam alatt kopog a já rda, 
ruganyos aszfalt, kockakő . 
A já rdaszé len ké t platá nfa 
kitá rt á gakkal é gre nő . 

A té rkö zé pen bronzruhá ban 
kő hö z ragasztott, hő s urak. 
Bá mulom ő ket, hallgató zom, 
há tha valamit mondanak.

magánterület

• 
FA

RK
AS

 IL
O

N
A 

JA
N

K
A

Nagyapa ú gy vá gta a fá t a kisbaltá val, mint az isten

LÁSZLÓ NOÉMI 
nocsek@gmail.com

Nehezen
Apa nem kiabá l. 
Ujjá t nyú jtja nekem. 
Megfogom. Nem 
szorí tja a kezem.

Apa ló bá l, emel, ló gat é s forgat.
Fö lé pí ti a kockavá rat, 
megkeresi az elgurult golyó kat. 

Apa magas. Ha itt van, 
é n is magas vagyok. 
Amikor elmegy, 
nehezen telnek a napok.
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Diákok Országos Tanácsának arra a 
kérésére reagált, hogy az iskolák a 
decentralizáció elve alapján önállóan 
dönthessenek az online oktatásra való 
áttérésről a 6 ezreléket meghaladó fer-
tőzöttségi rátájú településeken. Vála-
szában a miniszter emlékeztetett: az 
oktatási és az egészségügyi tárca kö-
zös rendelete megadja a jogalapot arra, 
hogy egy iskola a fertőzöttségi rátá-
tól függetlenül térhessen át az online 
tanrendre, ha a tanintézetben objektív 
okokból nem szavatolható az egész-
ségügyi szabályok betartása. „Erről 
az iskola igazgatótanácsa és az egész-
ségügyi igazgatóság közösen dönt” 
– közölte Cîmpeanu. Emlékeztetett, 
hogy a rendelet nem az egyes iskolák 
működését, hanem az oktatás egészé-
nek lebonyolítását szabályozza, és nem 
az érintett felek konzultálása nyomán, 
hanem szakértői vélemények alapján 
dolgozták ki. „Megértjük a Diákok 
Országos Tanácsának aggodalmát, de 
biztosítjuk őket arról, hogy a hatósá-
gok az iskolák és a tanulók érdekében 
hozzák meg döntéseiket” – tette hozzá.

Szabadnapot kérhet 
a távoktatásra ítélt diák egyik 
szülője 
Romániában fi zetett szabadnapokat 
igényelhet a szülők egyike, ha 12 év 
alatti gyermeke a koronavírus-járvány 
miatt távoktatásra kényszerül. Az el-
fogadott sürgősségi kormányrendelet 
alkalmazásához szükséges – minisz-
teri rendeletben utólag pontosított – 
tudnivalókat már ismertették. A kor-
mány korábban úgy döntött, hogy az 
iskolák a fertőzési rátától függetlenül 
nyitva maradhatnak mindaddig, amíg 
az osztályközösségben meg nem je-
lenik a fertőzés. Az országban azon-
ban a járvány minden korábbinál több 
megbetegedést okozó negyedik hullá-
ma miatt már több mint tízezer osz-
tályban költöztették át az internetre az 
oktatást, miután október elsejéig csak-
nem 13 ezer diák és több mint 4300 
tanár fertőződött meg. A kormány 
korábban elfogadott sürgősségi ren-
delete szerint a 12 év alatti, iskolába 
vagy óvodába beíratott gyermek (vagy 
a 26 évnél nem idősebb, állami gon-
dozásban lévő fogyatékkal élő fi atal) 

távoktatásra kényszerülése idején jo-
gosult a szülők egyike fi zetett szabad-
napokra, amennyiben a szülők egyike 
sincs szabadságon, munkakörük nem 
teszi lehetővé, hogy otthonról dolgoz-
zanak. A gyermekkel otthon maradó 
szülő a fi zetése 75 százalékára, de az 
átlagbér 75 százalékát nem meghaladó 
„táppénzre” jogosult, amit az állami 
költségvetésből utólag (30 napon be-
lül) térít meg a megyei foglalkoztatási 
ügynökség a munkáltatónak. Azokat a 
cégeket, amelyek megtagadják ezt a jo-
got a munkavállalótól, alkalmazottan-
ként 1000 lejtől 2000 lejig terjedő, de 
20 ezer lejt nem meghaladó összegre 
bírságolhatják.

Ötven helyszínen indult el 
a délutáni oktatási program
Szeptember végétől ötven helyszínen 
indult el a délutáni oktatási program a 
romániai magyar tagozatos iskolákban 
az új tanévben – közölte a programot 
lebonyolító Iskola Alapítvány. A Ro-
mániai Magyar Demokrata Szövetség 
(RMDSZ) által létrehozott alapítvány 
szerint a délutáni oktatási program az 
elmúlt években bebizonyította létjogo-
sultságát, így egyre nagyobb az érdek-
lődés a szülők részéről. Az elemi isko-
lásoknak szánt program a szórványban 
működik és a tanórák utáni időszakot 
fedi le. A diákok meleg ebédet kapnak, 
szakképzett oktatók segítségével az is-
kolában készítik el a házi feladatokat, 
továbbá készségfejlesztő játékok, kre-
atív és szórakoztató tevékenységek so-
rán kovácsolódnak közösséggé. Éppen 
ezért sok szülő számára fontos szem-
pont, hogy az Iskola Alapítvány dél-
utáni programja igénybe vehető a ma-
gyar tagozattal rendelkező iskolákban 
– áll az alapítvány közleményében. 
A 2021–2022-es tanévben szeptember 
27-től indult a program tizenkét er-
délyi megyében és Bukarestben. Ösz-
szesen 50 helyszínen fog működni a 
délutáni oktatás, az előző tanévhez ké-
pest új helyszínnek számít Cegőtelke 
(Beszterce-Naszód megye), Felsőbánya 
(Máramaros megye), Újszentes (Temes 
megye) és Szászfenes (Kolozs megye). 
A program a magyar kormány Nemzet-
politikai Államtitkárságának támoga-
tásával valósult meg.

Karantén idején, de az 
igazgatótanács kérésére is 
bezárhatnak az iskolák
Romániában az adott település fertőzési 
rátájától függetlenül nyitva maradhatnak 
az iskolák, az oktatást csak azokban az 
osztályokban, illetve tanintézményekben 
kell az internetre költöztetni, amelyekben 
koronavírus-fertőzést diagnosztizálnak – 
döntött az országos járványügyi operatív 
törzs (CNSU). A CNSU ajánlása alap-
ján az iskolákban a diákokat és oktató-
kat rendszeresen tesztelik, erre a célra 
nem invazív (nyálból vett mintát hasz-
náló) antigéngyorsteszteket használnak, 
melyekhez Sorin Cîmpeanu oktatási mi-
niszter szerint nem szükséges megszerez-
ni a szülők beleegyezését. A tárcavezető 
az iskolák nyitva tartásának járványügyi 
kockázatával kapcsolatos aggályokra az-
zal reagált: „nem a gyerekek felelősek a 
beoltatlan szülők, nagyszülők egészségé-
ért, hanem éppen fordítva”. A járvány ne-
gyedik hulláma során immár másodszor 
lazították az iskolákra vonatkozó szabá-
lyozást, hogy ahol csak lehet, elkerüljék a 
távoktatás bevezetését. A múlt tanévben 
már egyezrelékes fertőzési ráta felett kor-
látozták az óralátogatást az iskolákban. 
Augusztusban a hatóságok úgy döntöttek, 
hogy a tanulók mindaddig bejárhatnak az 
iskolákba, amíg az adott településen el 
nem éri a hat ezreléket azoknak az ará-
nya, akik a megelőző két hétben fertőző-
döttek meg koronavírussal. 
Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter a 
mostani, új rendelkezés kapcsán leszö-
gezte, az iskolák működését illetően két 
világos szabály van. Az egyik kimond-
ja, hogy ha egy osztályban igazolnak 
egy koronavírusos megbetegedést, fel 
kell függeszteni a jelenléti oktatást az 
adott osztályban. A másik szabály sze-
rint, ha egy iskolában az osztályok leg-
alább felében felfüggesztik a jelenléti 
oktatást, a tanintézetnek is át kell térnie 
az online tanrendre. Míg előbbi esetben 
nincs szükség a megyei vészhelyzeti 
bizottság összehívására, utóbbi esetben 
a testületnek kell meghoznia a döntést.
A tanügyminiszter arról is beszámolt, 
hogy a jogszabályok jelenleg is lehe-
tővé teszik, hogy egy iskola igazgató-
tanácsa az egészségügyi igazgatósá-
gokkal együtt az online oktatásra való 
áttérésről döntsön. Sorin Cîmpeanu a 
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Uniós támogatásból segítenék 
a román nyelvtanulást
A Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség (RMDSZ) kezdeményezésére 
európai uniós alapokból segítené a ro-
mán kormány a nemzetiségi, ezen belül 
a magyar gyerekek románnyelv-tanu-
lását, amely célra egy 10 millió euró 
összértékű projektet hirdettek meg – 
közölte a romániai magyar érdekvédel-
mi szervezet. Az RMDSZ közleménye 
Hegedüs Csillát, a román európai ala-
pok minisztériumának államtitkárát 
idézte, aki elmondta: minden gyerek-
nek meg kell adni a lehetőséget, hogy 
megtanuljon románul, ez a célja az eu-
rópai alapok és az oktatási minisztéri-
um közös projektjének, amelyet a na-
pokban bocsátottak társadalmi vitára 
a humánerőforrás-fejlesztési operatív 
program keretében. A projekt összér-
téke 10 millió euró, amelyből hatezer 
oktatót képeznek tovább arra, hogy a ro-
mánt idegen nyelvként tanítsák, de lesz-
nek új tankönyvek, román nyelvű játé-
kos telefonos applikációk is, amelyek a 
gyerekek románnyelv-tanulását segítik. 
„Mind Székelyföldön, mind Kolozs-
váron és a Partiumban sok gyereknek 
gondot jelent a román nyelv elsajátí-
tása. Azonban ahhoz, hogy mindenki 
otthon érezze magát Erdélyben, fon-
tos, hogy a gyerekeink megfelelő mó-
don tanuljanak meg románul” – mondta 
Hegedüs Csilla. A társadalmi vita után 
a projektet hivatalosan is elindítják, a 
fi nanszírozási szerződés aláírása után 
várják a tanárok jelentkezését, akiket 
meghatározott kritériumrendszer sze-
rint választanak ki. Kallós Zoltán ro-
mániai oktatási államtitkár is hangsú-
lyozta: fontos, hogy a magyar diákok 
megtanuljanak románul, mert jobb jö-
vőt, jobb életet teremthetnek maguknak 
szülőföldjükön és jól fi zetett munká-
hoz juthatnak. „Nem akarjuk, hogy a 
gyerekeink külföldre költözzenek, azt 
akarjuk, hogy itt legyenek közel hoz-
zánk” – mondta az államtitkár. Em-
lékeztetett: a 2011–2012-es tanévtől a 
magyarul tanuló gyerekek számára kü-
lön tantervet vezettek be, amely nagy-
részt jó, de kiderült, hogy sok esetben 
nem megfelelően alkalmazzák, ezért 
akarnak továbbképzéseket szervezni a 
pedagógusok számára.

Jelentősen megnövelik 
az ösztöndíjak összegét 
A közoktatásban nyújtott ösztöndíjak 
minimális szintjét megszabó határozatot 
fogadott el a kormány. Sorin Cîmpeanu 
oktatási miniszter a kabinet ülése után 
elmondta, a határozat értelmében a tel-
jesítmény-ösztöndíj minimális összege 
a jelenlegi 100 lejről 500 lejre nő, az ér-
demösztöndíjé pedig 100 lejről 200 lej-
re emelkedik. Az új szabályozás szerint 
ugyanakkor ezeket a 9,50-nél nagyobb 
félévi átlagot elért tanulók kaphatják 
meg. Eddig a 8,50-es átlag volt az alsó 
határ. „Az online tanítás, illetve a félévi 
dolgozatok elmaradása miatt az ered-
mények nagymértékben torzultak, így 
a 2020–2021-es tanévre a romániai di-
ákok 50%-a érdemi ösztöndíjra lett vol-
na jogosult” – magyarázta az Agerpres 
szerint Cîmpeanu. A miniszter szerint a 
2020–2021-es tanévben 553 000 tanuló-
nak volt 8,50-nél magasabb tanulmányi 
átlaga, 347 000 diáknak az általánosa 
pedig meghaladta a 9,50-et. Az új össze-
gek a 2021–2022-es tanév január 10-én 
kezdődő második félévétől érvényesek.

Más rendeltetést kaphatnak 
a kihasználatlan iskolaépületek
Döntőházként fogadta el a szenátus azt a 
törvénytervezetet, amely lehetővé teszi az 
önkormányzatok számára a használaton 
kívüli, egykori iskolaépületek rendelteté-
sének átminősítését. „Jelenleg Romániá-
ban több olyan ingatlan létezik, amelyben 
valamilyen okból kifolyólag már nem zaj-
lik oktatás, és bürokratikus okok miatt az 
épületek üresen állnak. A szabályozáson 
változtattunk, így ezentúl az önkormány-
zatok különböző közösségi célokra is fel-
használhatják az ingatlanokat” – idézte 
az RMDSZ közleménye Turos Lóránd 
Szatmár megyei szenátort, az RMDSZ 
szenátusi frakcióvezetőjét. A közlemény 
szerint a jogszabály lehetővé teszi az ön-
kormányzatok számára, hogy azokban 
az épületekben, amelyekben több mint 3 
éve nem zajlik oktatási tevékenység, új 
rendeltetést határozzanak meg. Az eddi-
gi szabályozások értelmében az önkor-
mányzati tulajdonban lévő, nem használt 
ingatlanok rendeltetésének átminősítésé-
ért oktatási minisztériumi beleegyezés-
re volt szükség. „Az oktatási rendszer 
nyilvántartásában számos olyan épület 

szerepel, amelyben nem zajlik oktatás, 
néhányuk romokban áll, és nem biztonsá-
gos. Jellemzően vidéken vannak olyan in-
gatlanok, amelyekben az elnéptelenedés 
miatt megszűnt az oktatás, több éve üre-
sen állnak és az önkormányzatoknak, mi-
nisztériumi beleegyezés nélkül, nincs le-
hetőségük ezeket más célra felhasználni” 
– mutatott rá Novák Csaba-Zoltán Ma-
ros megyei szenátor, a szenátus tanügyi 
bizottságának alelnöke is. Császár Ká-
roly Maros megyei szenátor, a szenátus 
közigazgatási bizottságának elnöke úgy 
vélte, fontos, hogy az önkormányzatok 
maguk dönthessék el, hogy milyen ren-
deltetést adnak azoknak az ingatlanok-
nak, amelyek kihasználatlanul állnak, és 
ne legyen szükség minisztériumi bele-
egyezésre, amely számtalan esetben bü-
rokratikus okok miatt megakadályozza az 
átminősítés folyamatát. Kovács Irén Szi-
lágy megyei szenátor, a szenátus tanügyi 
bizottságának tagja arra hívta fel a fi gyel-
met, hogy a szabályozás azt is előírja: ha 
a diákok létszáma megnő, és újra szükség 
van az ingatlanra oktatási intézményként, 
a polgármesteri hivatalnak gondoskod-
nia kell róla, hogy megfeleljen a célnak. 
A jogszabály az államelnöki kihirdetést 
követően léphet hatályba.

Uniós támogatással 
az iskolaelhagyás ellen 
Európai alapokból, 36 millió euró-
val támogatja az európai alapok mi-
nisztériuma az iskolaelhagyás mérté-
kének csökkentését, a PhD-hallgatók 
kutatásait, a vállalkozói szférával való 
szorosabb együttműködés megerősí-
tését. A terveket nyilvános közvitá-
ra bocsátották – közölte az RMDSZ. 
„A korai iskolaelhagyás komoly prob-
lémát jelent az országnak, ezért min-
den rendelkezésünkre álló eszközzel 
támogatnunk kell a gyerekek tovább-
tanulását, hiszen hosszú távon ez segíti 
a fi atalokat abban, hogy könnyebben 
találjanak munkát, hogy könnyebben 
tudjanak boldogulni itthon. Támogatni 
fogjuk a pedagógusok képzését, hogy 
elsajátítsák a nem formális oktatás esz-
közeit” – idézte a közlemény Hegedüs 
Csillát, az európai alapok minisztéri-
umának államtitkárát..

P. M.




