Törökbálint
ö ndlló kezdemé nqezé sb
A fa, melyet 1990-ben Törökbálinton a testvé ftelepú lé si kapcsolat megpecsé telé sé reültettek, id vel szé pen meger södött é S koronáján ú jabb é s ú jabb
ágacskák fejl dnek. ATörökbálint é s a Stuttgart közelé ben fekv Srissen között immár nyolc é ve tartó, pé ldaé rté k együttm ködé s is é vr l é vre, egyre több területre terjed k1, Ro]f Karzr süsseni polgármester szava-

ivai é lve, az együttm ködé s fájának gyümölcsei közé
ma már nem csak a ké t települé sen vé gbement, ké zzel
fogható változásokat soí olhatjuk, hanem azt a megú iulást is, mely az emberek gondoikodásában kóvetkezett be, Ez els sorban egymás höIcsönös megé rté sót, az
ú j ú ánli foqé honqsáqot ielenti, s mára szinte magától é rtet d vé vált.
Süssen é s Törökbálint kapcsolata nem a vé ]etlen
m ve. Gyökerei l94ó-ig nyú lnak vjssza, amikor a kitelepitesi inté zkedesek io.itán a sVáb lakosság töob
mint fele hagyta el ké nyszer sé gb l Törökbálintot
é s települt Süssenbe, ahol ú j é letet kezdhetett, A
Magyarországon maradtakhoz f z d rokoni é s é rzelmi szálakat azonban sem az 1d , sem a ké nyszer
nem szakí totta SZé t, A hetvenes é vek vé gé negqházi
kezd,emé ng ezé sre az öku menizmus egyé ben kezd dött
ei a partnerkapcsolat, amikor a ké t települé s egyháZi
hí vei meglátogatták egymást, EZt köVet en a
,,Lendvaq Kdrolq Fé rfikórus" é s a ,,Liederkranz Germania"
vetté k fel egymással a kapcsolatot é s öruendeztetté k
meg zené jükkel né met é s magyar közönsé güket, A
nyolcvanas é vek vé gi politikai enyhülé snek köszönhet en egyre határozottabban jelentkezett az igé ny
az addig inkább csak eset}eges m köd kapcsolat
j

megpecsé te]é sé re,
,,Bár ma már csak elvótve, né pviseletbe ijltözött,

b szoknuás,
templonba iqqehv öreL né nih szálából hallhatjuh a heltli né met

dialektust,

a

hagqamántlok ápolása é s továbbadása a í jatal
- mondja Turai István

nemzedé kek számára is fontos feladat"

-

Süssen

sokrót

kapcsolat

polgármester, Ré sze ennek a süsseni kapcsolat is,
melynek közé ppontiában l99l ta az általános iskolák
közötti cereprogramoft állnak, A né met nyelüanulás lehet sé gé n felül az iskola tanszereket é s taneszközöket
is kap Né metországból- P,z együttm ködé snek köszönhet en mód nyí lik pedagógiai tapasztalatcseré re
is, amely id vel óvodapedagógusok cseré jé re is kiterjedt. A helyi nemzetisé gi óvodában í gy ma már egy
né metolszági vendé góvón is foglakozik a gyerekekkel. Ez ké s bb megfelei hátteret é S utánpótláSt biztosí t majd a Zimándg Igná(,
Iskola számára,
amelyben ké ttannyelv nemzetisé
gi
oktatás
folyik,
^ItaIánOs

Tartalrnas é s haté kontl nevelé s

- (Bú ilatok ki a cip tökb i|)
hangzik el a né metnyelv fe]szó]í tás a dé lel tti sé ta
után, amelyet cip jé t levetve szemrebbené s né lkül
követ egy egé sz gyereksereg, Szemlátomást nem sok
nehé zsé gük támad óvón iük megé rté sekor.Köszönhet mindez a törökbálinti Né met Nemzetisé qi Óvoda hat
1elkes nevel jé nek, akik az inté zmé ny hetvenöt kis növendé ké ta ké tnyelv sé gjegyé ben nevelik, oktatják,
A szül k köré ben nagy né pszer sé gnekörvend óvodát 1997 szé n az országban els ké nt a helyi né met kisebbsé gi önkormányzat hozta lé tle, s tartia fenn ma is,
Sokat tesznek ezzel a nyelvtanuiás, a helyi hagyományok ápolása é s a felnövekv nemzedé kek identitástudatának formálása é rdeké ben, ,,Mivel a csa]ádok
,,Zieht eure Schuhe aus"

többsé gé ben a szül k ma már nem beszé lik a nemzetisé gi nyelvet, a kis porontyok ng elvtuáis né IftiLl é rkeznek az

óvodába, ahol vegyes é letkorú csoportokba kerülnek,

Í gy nyelvileg 1s heterogé n közössé gek jönnek lé tre, melyek a tapasztalatok szeí int serkent hatással vannak a

né met nyelvtanulásra, hiszen a gyerekek egymástól is
könnyen é s szinte é szrevé t]enül tanuinak, akár játé k
közben is," - mondja Monczné Casser
Máfia, aZ óvoda vezet je, Kezdetben szoktatáské nt csak a gondozási
fázisokban folyik né metüi a kommunikáció, ké s bb már a komoiy

foglalkozásokon is lJdvarhelqi Mónika egy kis asztalnál ülve é ppen a
szí nek é s a festé s miké ntjé t magyarána né hány festé kes kez kisgyereknek, akik közben lelkesen dolgoznak az el ttük fekv rajzlapon- Fehé r

É vaóvon

házat é pí tkockákbó].
Né met ké rdé seireitt-ott elhangzik
egy-egy kósza magyaí vagy né met

válasz, Belé pé sünkre a gyerekek né mileg megszeppenve, az óvón bizA Falumú zeum é § a Pertl vendé gl é pülete
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tatására né metül
,,Guten Tal|"

üdvözö]nek:

ünnepl

gyerekek az óvodában

A nyelvi nevelé sben nagy segí tsé getielent, hogy ta,
Valy sZ óta a teruek Szerint ezután rendszeresen í ánlt

is foglakozik az óvodásokkal, A TöIökbálint-SüSSen köZti hosszú partnerkapcsolat immár a ké t

vendé góvln

települé s óvodá|a számára is meghozta gyümölcsé t,
AZ együttm ködé s kereté ben a törökbálinti óVón k
közül is eljutnak né hányan Süssenbe é s gy ithetnek
tapasztalatot az ottani óvodában. Cseré be sszel ké t
hé ten át egy süsseni óvón vezette a csoportfoglalkozásokat Törökbálinton, amelyre tavasszal ismé t sor
kerül majd, Bár a magyarul beszé l gyerekeket ké t
nyelven nevelik, a süsseni óvón egyedüI is nehé zsé gek né lkül kommunikált VeIük, Bebizonyosodott
ugyanis, hogy már egy óvodás is el ké pes kaparni
rejtett passzí v idegen nyelvtudását, ha nem boldogul
magyarul, Monczné Gasser MáIia azonban joggal é rzi
kevé snek ezeket a í övid vendé glátogatásokat, é s szeretné , ha hosszabb ideig, akár állandóan iS itt tartóZkodna egy né metországi óvón , Sajnos a magyar bé rviszonyok nem jelentenek nagy csábí tást. Süssen
azonban mé gis kárpótolja az inté zmé nl,t számos
könyv- é s játé kszeradománnyal.
A ké t é ve m köd óvoda ma a ré gi bölcsöde é pületé ben található, s arculatában is egyre jobban megfelel a haté kony nemzetisé gi é s nyelvi nevelé s követelmé nyeinek. A tervek között szeí epel ,í llandó kiállí tás
lé tesí té seré gi fé nyké pekb l, illetve a ,,babahonaha" ré gi
sváb haszná]ati tárgyakkal való berendezé se. A helyi
pedaqógiai program hangsú ll,t helyez a szokások é letszerú felelevení té sé re is. Farsanghor pé ldául rendszeresen egy helyi id s sváb né ni tesz eleget az óvoda
meghí vásának farsangi dalokat, velseket taní tva a
gyerekekenek, bemutatva a né met né pviseletet, Az
óvón k a közsé gben gy it munkát fol}tatnak a helyi
vonatkozású tradí ciókról é s igyekeznek azokat továbbadni a gyerekenek, Idegen koncepciók adaptációja
egyé bké nt nem kenyerük.

telt református templom é pí té simunkálataiban - az
akkori süsseni polgármester közvetí té sé nek köszönhet en - württembergi fiatalok is ré szt Vettek. A Falí mú zeum is fontos kapcsolódási pont a ké t települé s
között, amely els sorban egy dunai sváb család otthonát mutatia be, de jutott hely benne a ré gmú lt(í gy
a Süssenbe való kitelepülé s) é s a közelmrilt emlé keinek isA számos civil szervezet - sportegyesületek, kóru,
sok, tánccsoportok - között kialakult együttm ködé st
els sorban a kölcsönös megismerkedé st szolgáló jó
hangulatú közös rendezvé nyek jellemzik. A korábbi
rokoni kapcsolatok mellett, a rendszeres taláIkozások
során ú jabb baráti szálak szöv dtek, amelyek fontos
összetartó erót ielentenek,
De mi lehet va|on a jól m kod kapcsolat titka? ,, A
kezdemé nyezé salulróI jött. Nem arról van tehát sn, hogy az
önkormántrzat ráeróltett wlna a közsé g lakosságára valamitFí iggetlen szenezetefr önáIló kademé ujuesei é s az embei kapcsolatoft tartják fenn az egqüttmí iködé st" - mondja Turai Ist-

ván polgármester, aki a ké pvisel testülettel egyeté rté sben szorgalmazza é s szí vesen támogatja a plojekteket, ,A partnerkapcsolat egyre több fiatal bevonásá,
val, mindenké ppen hozzájárul maid egy nyitottabb
mentalitású , európai gondolkodású nemzedé k felnevelé sé hez. Számukra ngelvtudásuk é s tapasztalataik fol}tán
biztosan kedvez bb lehetósé gek kí nálkoznak maid a
munkaer piacon." - bizakodik Bálint ]ános alpolgármester, S a következ lé pé s?Az együttm ködé st a iöv ben az önkormányzati hivatalok szakmai tapasztalatcseré jé í eis kiterjesztik,

csörg

zoltán

Egqütt Eur pába
látogató lé pten,nyomon a gyümölcsö,
z partnerkapcsolat eredmé nyeire bukkan. A Faluszé pí ,

A törökbálinti

t Egaesület munkáiát

dí csé ripé ldául a süsseni segí t,
. Az ú j, l995-ben felszen-

sé ggel ú jjáé pí tettÖregtemet

Az óvoda beszentelé se
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