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Negyven é ves a szlovák é s román  v n  ké pzé s

A'lessedik sámuel F shola Pedaqóqiai F lshrlai K6r Nemzet|
sé gi Tanszike - a ,,Hinni, s^eretni, dol4o?fli' je]mondat ie,
€yé ben - második alka]ommal rendezte meg Nemze,
t jsé gi ÓVodapedagógusok szakma j Konferenciáját, A
mostani találkozónak különleges id szer sé get adott
hog} negyven é Wel ezel tl adták ki az els  szlovák é s
román óVodapedagógus diplomákat,

AZ esemé nyt megtisztelté k mindazon szervezetek, in,
té zmé nyek é s szemé lyek, szlovák é s romám óVodapeda-
gógusok, amelyek, ilietve akik számára fontos a nemze-
tisé ei óvodák ügye Megielent, é s valamií é le szerep_"t
válla]t rnagára mások mellett Szdí árs Mihályné  dr,
é s lr PdtdU ]stván a rendezvé nynek otthont ádó f isko-
la f jcazgatóia, illetve rektorai d,. Vdiú  Gabriella, a ki-
sebbsé ci iogok országgy Ié si biztosának mUnkatársai
Csipka Rozá|ia, a Nemzeti Etnikai é s Kisebbsé gi Hivatal
elnökhelyettese; F ZiÍ  jános, az országos szlovák Ón-
kormányzat valamint Kr95zfí  Traián, a Román oí szágos
Önkormányzat elnókei; Krds?láfl ]stván f tanácsos (oM
KKKF) dr Zlatjca Havlikll.á iEa4ató (DZS M§ Szlová-
kia), stefan Ddiio sZIoVák f konzul Pop Már]a Teodóra
lomán konzul Dr: Crloqlt Sándor szar.,,asi alpolgármes
ter é s MólU.í í  Tiboí  a srarvasi Szlovák Önkormányzat el
nöke.

A plenáris ülé sen nyolc el adó szerepelt. Csipka Ro

zálja a kisebbsé gi í els oktatás lehet sé geinek é s fel-
adatainak, az elmú lt é vtizedben bekövetkezett változá-
sairól szólt Szakács Mihályné  dr aZ óvodapedagógu-
soknak a nemzet]sé gj identitástudat kialakí tásában be-
töltölt szeí epé r l taftott el adást. pí tülií  Antal, a NEKH
f osztá]yvez€lóje a legutóbbi ötven é vet tekintette át a
kisebbsé gi oktátási iocok szempontiából. Noú i[ Erzsé -
bel szlovák evangé likls lelké sz a val]ási nevelé s é s a
nemzetisé gi identilástudat kapcso]atát elemezte D,1

D?s./i?/Atlild, a Pé csi Egyetem 1llyé s Gyula F iskolai Ka-
rának tanszé kvezet je (Szekszárd) pedig a né met nem-
Zetlsé ci óVóké pzé s iöV jé t Vázolta fel Mintegy ennek el-
lenponlozásaké nt hangzott el Mgl ondreiVpseli losonci
igazgató beszámolóia a szlovákiában, illetve az ú ividé ki
Dr Bnri Frre,jl, f jskolai tanár táié koztatóia a Jugoszlávi-
ában folyó magyar nemzetjsé gi óvodapedagógus-ké p-
Zé sról, A pienáris ülé S ei adásait L,í tlotszú iAnna PhD.
Tánszé kvezet  Záfta aki a negyvené ves nemzetisé gi
óVodapedaeógus ké pzé sr l emlé kezett meg

Ezt követ en szlovák é s román szekciókra vá]tak szé t
a ré sztvev k El bbiben Horn0/anl ilr UJlli Erzsé bet,
Krí szkn lstván Anna khí fiovd é s dr Kornelia R?s&!itol,lí ,
ú í óbblban C?.eqlé di é  dr. culzó Mária, Lucí etia Fluierds é s
oti/a[án Fl.jrd tartott el adást a hazai nemzetisé €i kultú -
í a é s óVodaügy e€ves ké ldé seir l,

A nemzetisé gi ké pzé s iubileuma Szarvason

Halru,li?/t1 jános Gyórgy |l664-1742) é 5Tessedih sámlr-
el Jl742-1820) nevej szorosan köt dnek SZa.Vás törté
neté hez Harruckern a tör k elleni háború ké saRákó-
czi-szabadságharc után kapta meg áz elné ptelenedett
Bé ké s megye nagy ré szé nek tulaidoniogát, í gy a szinte
lakatlan szaruast is Felhí Vására l722-ben é rkeztek
Szarvasra az e]s  telepesek. F ké nt felVidé ki evangé li-
kus szlovákok é rkeztek, akiket különböz  gazdasági
kedvezmé nyekkel Valamini a szabad vállásgyakorlat
í gé reté Vel é des€etett ide, A lakosság sZáma l732-ben
400, 1]73-bm 5095 Volt, s többsé güket továbbra is a
szlovák beVándorlók jelentetté k,

Tessedik sámue] több mjnt í é ] é vszázadon át m kö-
dött szaNason 17ó7-ben Vá]asztotlák meg á he]yi
evangé likus segé dlelké sznek ]tt kezdte mee a iobbágy-
sáe é lelé nek í negkönnyí ié sé re a mez gazdaság elma,

Lentvarszki Anna,

2002. február lr-é n sakmái tanácskozást tártották szaNa-
son,.z el adásokból válogattu n k é s adí nk körre szerkesztett
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radottságának feiszámolására irányüló tevé kenysé gé l
\4"g . ,,ó,/;l,ór t llándo"n g",d"<"g, é €ev<Á€ügy
ké rdé sekke] Foglalkozott AZ istenliszteletek nyelve ter-
,ie\zPlp\Pn d ._ o\oL Vo'l 'A<,odik, ón€lPlí a.o , rnl
könyvé ben í gy Vallott erl l] ,,A szláv nyelvet melyet Po-
zsonyban é s Erlangenben Iitt fol},tatta egyetemi tanul-
mányaitl maidnem egé szen elfeledtem ké n}te]en vol-
tam szaNason, mint hitjelölt, ú ií a tanulni, s e€yházi
beszé deimet melyeket va€y magyal Vagy né met nyel-
Ven dolgoztám ki naey fáradsággal fordí tottaí n szlávra,
é s ú gy tanlltarn be kön],"r' né ]kü]," 178ó-88 között é pi
tette az eVángé ]ikus ótemplomol, maid l79I,ben -
mjndössze né gy hónap alatt - iskolát szefuezett é s é pí ,
tett, EZ left Európa egyik legelsó gyakorlati gazdasáei
iskoláia, me]yben szakosí tott oktatás fol}t, Vallásra é s
nemzetjsé gre Való tekintet né lkül vette fel aZ ifiakat.
Né metülé s magyarul í rt könyveiben a pé ]dáit a szarvasi
szlovákoké leté b l Vetette, mez gazdasági iskolájába az
jtteni sz]ovákok gyerekei iáftak,

Tessedik egyle nagyobb sú lyt helyezett a nevel k



felké szültsé eé re fu els  kezdemé -
nyez ie volt a taní tóké pzé snek, é s
iskoiájában kónyvtárat hozott lé tre.
Az á]tala alapí tott isko]ában, ma
mú zeum mú ködik. Az é pületben
l 8ó0, l 959-ic, kisebb kimaradásokkal
taní tóké pzé s folyt l895-ben a tani
tóké pz  mellé  gyakorlóiskolát is
szerveztek A taní tóké pz  l907,ben
vált ki a €imnáziurn kötelé ké ból s
lett önállóvá

A tessediki szlovák hagyományok
me€ rzé se, a pedagóguské pzé s e] Z-
mé nyei, a bé ké s megyei szlovákság
nagy lé tszáma dönt  té nyez  Volt aZ
l95g-ben a szarvasi óvóké pz_ás meg,
alapí tásánál, é s a nemzetisé gi okLa,
tás beindí tásánáI js,
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é s í gy a szlovák szak 2397o_os a lo-
mán szak 2ó7'l"-os hal]gatói ernelke,
dé st mUtar, Ebben az é Vtizedben öt-
venhárom sziovák, é s huszonné gy
román pedagógus kapta meg diplo-
máját, s kezdhette meg munkáiát.

A harmadik é vtizedben Volt a szIo-
Vák nyelVteí ületen dip]omáva] ren,
delkez  óVodapedagógusok js ráiöt-
tek, hogy tennjú k kell valamit nem_
zetisé gük nyelvé nek oktatásáé n, Ek-
kor Vé gzett az inté Zmé ny edd]Fi tör-
té neté nek ]estöbb szlovák nernzeti-
sé gi óVodapedagógusa (ól f )

A negyedjk é \tjzed abszolú t é dé k_
ben a legmagasabb vé gz s ha]lgatój
lé tszámot rnutatia (89 f ) A reális
elemzé sné l azonban be kel] ismeF

Bé ké s megye soknemzetisé g  ter let Volt, s ma js
az, szlovákok, románok, szerbek né metek é s romák
é lnek 1tt Viszony]ag nagy lé tszámban, szí Vesen tartóz,
kodnak iit hiszen nemzelisé gi lé tük tudatuk nyelvük,
szú kebb é rte]emben vett kultú ráiuk megmaradásál
biztosí tottnak látiák

E né pcsoportokhoz tartozó gyermekek nyelvj fei-
leszté se, nemzetisé €i kultú ráiuk er sí té se fontos fel-
adat. Ezt a feladatot látták é s látják el a megye k lön,
böZ  oktatási inté zmé nyei, többek köZött á Tessedik
sárnuel F iskolá nemzetisé gj tanszé ke is

A Tessedik sámuel F iskola Pedagógiai F iskolai
Karán illetve annak iogel dieiben már l959 óta folyik
szlovák é s román óVodapedagógus ké pzé s (l972-ig
dé lszláV nyelvi oktatása is zailott) Azóta f jskolánkon
a ké t akkreditált (sz]ovák é s román) nemzetisé gi óVo,
dapeda€ó€us ké pzé s, ónálló szakké nt m ködik,

2001-ben ünnepeliük e]s  djplomáink kiadásának
40. emlé künnepé t Ez az é Vforduló ké sztet bennünket
arra, hogy felkutássük az eddje vé €zett 27l sz]ovák é s
73 román szakos óVodapedagógust é s elké szí tsük pá,
]yaköVet , helyzetfe]mé r  beVálás Vizsgálatunkat.

Tekintsük át f iskola nemZetisé gi diplomások lé t,
számának alakulását né ey idóhatárra l961-197I,
197l l980, l981_1990, l99]-200l , osztvaI

Né ga é r]tized ad t i

AZ els  é vtized a nemzelisé gi oktatás szemszögé b l
kritikus polilikai id szak Volt, A nemzetisé gi családok
a nye]V átörökí Lé sé t már nem tudták megvalósí tani. A
szü] k a ké t háború  köZött a nemzetisé güké rl elszen-
Vedett sé re]mek következté ben jobbnak látták ha
gyermekeik nem tanUliák me€ a nemzetisé g] nyelvet.
csak kevesen vállálkoztak a nemzetisé gi oktatásban
Való ré szvé telre Az jskolák nemzetisé gi oktatása is
zsákUtcába iütott, Ebben az é Vlizedben ezé rt mind,
össze huszonhárom szlovák, é s kilenc román nemzeti_
sé gi óvodapedagógus szerzett diplornát,

A második é vtizedben felé bredt az é rdeki dé s a
nemzetisé gi oklatás iránt, A nemzetisé ci alap- é s kö-
zé pisko]ai oktatásnak sokan jti látták beteliesüIé sé t.

nünk, hogy ennek aZ Erdé Iyb l je]entkez  nappáli ta_
gozatos ha]lgatók sZámának gyors nóVekedé se Volt az
oka Ebben a szakászban több a román nemzetisé €i
nappali óVodapedagógus hallgató, mint az el zó é Vtj_
zed nappali é s levelez s hall€atóinak együltes ]é tszá_
ma.

A nemzetisé gi pedaq auskópzé s aktualitása

A negyvené Ves é vforduló ké sztet bennünket arra, hogy
felkutassuk az eddig vé €Zett 27l szlovák_ é s 73 rornán_
szakos óVodapedagógust, s elké szí tsük pályaköVet ,
helyzetfelmé ró beválás-vizsgá]atunkat A munkához si-
került elnyerni a Magyarországi Nemzeti é s Etnikai Ki-
sebbsé eeké rt Közalapí tvány anyagi é s erkólcsi támoga-
lását A feltán eredmé nyeket tapasztalatokat hasznosÍ -
tani kí Vánjuk, beé pí tjük a nemzetisé gi óvodapedagó€Us
é s a 2002 februáiától Szarvason is beindu]t - szlovák
nemzetisé gi taní tóké pzé s programiába

A nemzetisé gi pedagógr.]ské pzé s napjaink fontos
té nyez je lelt. Egyre fontosabb s?erephez iutnak a
nyeivileg is iól ké pzett óvodapedagógusok, miVel
csaknem minden nemzetisé gi nyelvcsoportra a r]em-
zetjsé gi nyelV, az identitástüdat a nemzetisé g] kultú ra
csökkené se, illetve elt né se jellemz , A kisebbsé gi
csoportoknál is a magyar nyelV használata Vált általá,
nossá é s az anyanyelV másodlagos szerepbe szoru]t.
Megsz nt a kisebbsé gi nyelV- é s kultú ra családokon
belüli átörökl dé sé nek autoí natjzmusa az oktatási
inté zmé nyek - fóké nt az óVodák é s általános iskolák
ké nytelenek tehát á család ilyen irányú  feladatát is
magukra Válla]ni, Az óvodapedagógusokra taní iókra
hárul a családi nyelv he]yettesí té se, a szlovák é s ro_
mán nyelvi családi környezet pótolása Ezé É  mUnká-
juk egyre meghatározóbb a nemzetisé gi nyelv ápolá-
sában taní tásában é s a hagyományok átórökí té sé
ben Sok esetben a gyermekek az óVodapedagógusok-
tól tanulják meg az els  szlovák, í omán szót az els 
nemzetisé gi Versiké t, dalocskát Nemzetisé €i óVoda-
peda€ógusnak lenni olyan hivatás, mely pótolhatat-
lan a nemzetisé gi nyelv meg rzé sé ben, a kisebbsé ei
tudat er södé sé ben,
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