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A szórványban is fontos a jó szomszédság
Immár kétéves a Szamosújvári 

Magyar Tannyelvű Elméleti Líce-
um, amely ősztől a Kemény Zsig-

mond Elméleti Líceum nevet veszi fel. 
A 2016 őszén a Kolozs megyei telepü-
lésen felavatott szórványkollégiumot 
a Téka Alapítvány építtette a magyar 
kormány támogatásával a helyi pol-
gármesteri hivatal biztosította telken.

A Mezőség oktatási zászlóshajója

Az alapítvány már 2000-től bekap-
csolódott a mezőségi szórványok-
tatási projektbe, kollégiumi ellátást 
biztosítva a válaszúti Kallós Zoltán 
Szórványkollégiumból és a környe-
ző, csak elemi tagozatos iskolákkal 
rendelkező falvak 5–12. osztályos di-
ákjainak. Az ő nevelésük során kris-
tályosodott ki az ötlet, hogy a szór-
ványoktatás egyik eredményes mód-
ja az önálló oktatási intézményből és 
kollégiumból álló iskolaközpontok 
kiépítése. Úgy érhetünk el jelentős 
eredményeket az asszimiláció meg-
fékezésében, ha sokkal erősebb is-
kolákat, magasabb minőségű okta-
tást tudunk felmutatni, mint az átla-
gos többségi intézmények.

Már az alapötlet az volt, hogy olyan 
iskolát létesítsünk, amely a Mezőség 
régiójának oktatási zászlóshajója, 
reprezentatív iskolája lehet. Hitvallá-
sunk is az, hogy iskolánk a híd sze-
repét vállalja, átmenti a régióból ér-
kező sokszínűséget, értékes egésszé 
formálja azt, és felelősségteljes, kre-
atívan gondolkodó, nemzeti öntudat-
tal rendelkező egyéneket nevel, akik 
a kapott értékrendszer mentén meg-
találják helyüket globalizálódó társa-
dalmunkban.

Fontos, hogy egy gyerek se „tűnjön el”

Mindennapjainkban szem előtt tart-
juk, hogy tevékenységünk alapelve 
a Mezőség sokszínűségének értéke-
sítése, az igényes munka, az egyé-
ni képességekre való összpontosítás, 
illetve az iskolán kívüli tevékenysé-
gek révén való nevelés. Másik alapel-
vünk, hogy nem szabad gyereket el-
hozni olyan falvakból, ahol működik 
még iskola, hisz bármilyen közhely 
is, a templom és iskola megtartó ere-
je vitathatatlan. A vegyesházasságok 
aránya Szamosújváron és környékén 
is növekszik, a környék elöregedő és 
románosodó falvaiban egyre keve-
sebb a magyar szó. A magyar isko-

la mint oktatási alternatíva nem egy-
értelmű minden vegyes nyelvű csa-
ládban. Ezért a magyar pedagógu-
sok összefogása nagyon fontos, hogy 
egyetlen gyerek se „tűnjön el” az ok-
tatási ciklusok között, ne szippantsa 
be őket a közelséggel kecsegtető ro-
mán iskola. A fentiekre építve szüle-
tett meg a szamosújvári magyar tan-
nyelvű elméleti líceum tanítóiban a 
szomszédoló projekt ötlete, az, hogy 
hívjuk be az iskolába a helybeli óvo-
dásokat, a környékbeli elemistákat, 
hogy a kicsik barátkozzanak velünk, 
az épülettel és főleg az itt tanuló gye-
rekekkel. Persze ennek keretet ad-
tunk: körforgásban szerveztük az 
alkalmakat, iskolánk elemi osztá-
lyai kéthavonta egy alkalommal kö-
zös tevékenységet szerveztek vala-
mely partnerrel. Idén a szamosújvári 
Sünike és Elvarázsolt házikó óvodá-
val „szövetkeztünk”, ahova a jöven-
dőbeli elemistáink járnak, illetve a 
válaszúti, ördöngösfüzesi és visai 
elemisták, akik 5. osztálytól válnak 
iskolánk tanulóivá. S nem utolsó-
sorban a vegyes tannyelvű intézmé-
nyekben néhol egyedüli magyarként 
dolgozó kollégáinknak szakmai és 
morális támaszt nyújtani – ez is fon-
tos szempont volt.

Temesvári ötlet kamatozik 
a Mezőségen

Az ötlet a temesvári Bartók Béla Lí-
ceum 5–8. osztályai Kultúrpéntek 
nevű projektjének átgondolt válto-
zata. Szeptember–októberben is-
merkedtünk, illetve szüreti báloz-
tunk közösen. Az iskolai szüreti bál-
ra az első osztály hívta meg az El-
varázsolt házikó óvoda kicsinyeit. 
A visai gyerekek a sószobába is el-
látogattak az előkészítősökkel, míg a 
harmadikosok a válaszútiakkal kö-
zösen ünnepelték a magyar népmese 
napját a Kallós-múzeum tematikus 
foglalkozásával. November–decem-
berben sok adventi készülődés zaj-
lott közösen, apró, kézműves tárgyak 
cseréltek gazdát, sok közös karácso-
nyi ének hangzott el. A Téka Alapít-
vány betlehemes rendezvénye is fon-
tos találkozási alkalom volt, amikor 
a környékbeli falvak eredeti betlehe-
meseit láthatjuk színpadon. Január–
február a farsang jegyében zajlott. 
A negyedikesek a Sünike óvoda ap-
róságait vonták be az iskolai farsan-
gi mulatságba, együtt készítve a ki-

szebábot, együtt táncolva, kolompol-
va űzték el a telet. Március–április a 
100 iskolai nap jegyében zajlott, lévén 
ez az oktatási alternatíva „ünnepe”. 
A 100 napos ünnepségre meghívást 
kaptak a partnerek is. Május–június 
a kirándulások időszaka volt. A har-
madikosok meglátogatták a visai és 
ördöngösfüzesi partnereket, akiknek 
előadták Bosnyák Viktória A sirály a 
király című könyve alapján készült 
színdarabjukat. Az összevont osztá-
lyokban tanuló gyerekek nagy hatás-
sal voltak a harmadikosokra, a szi-
multán oktatás fogalma is új volt szá-
mukra. „Milyen jó, hogy mi külön osz-
tályokba járhatunk, nem kell együtt 
legyen minden gyerek az órán!” – fo-
galmazta meg egyik kislány. Ennek 
ellenére természetesen a szimultán 
oktatás előnyeit is el kell ismernünk.

A kislány, aki magyar iskolába 
akar járni

Kollégák értékelése szerint – ame-
lyet tanév végén egy Google-kérdőív 
segítségével összesítettem –, hasz-
nosnak bizonyult a szomszédolós 
projekt. A 23 együttműködő kollé-

ga közül 13 töltötte ki a kérdőívet, 
mindenikük úgy vélekedett, hogy 
szükség van az együttműködésre. 
Saját aktivitásukat az 1-től 5-ig ter-
jedő skálán különböző módon íté-
lik meg, legtöbben 3-asra és 4-esre 
taksálták. Negatív tapasztalatként 
az időhiányt és kommunikációs ne-
hézségeket sorolták fel, illetve azt, 
hogy a kezdeti szervezési időszak-
ban nem mindenik kolléga szerzett 
tudomást első kézből a projekt lét-
rejöttéről. Tiszteletre méltó, hogy 
mindezek ellenére mindenki a leg-
jobb tudása szerint részt vett a prog-
ramban, hozzáadta saját értékét, öt-
letét, elképzelését. A pozitív tapasz-
talatokat a következőképpen fogal-
mazták meg a résztvevők: „mindig 
kellemes volt a hangulat, amit a gye-
rekek és a tanítónők teremtettek”. 
Vagy: „az együttműködés pozitív ho-
zadéka, hogy a kislányom csoport-
társa a szamosújvári iskola megláto-
gatása után megkérte szüleit, hogy a 
magyar iskolába írassák”. Az együtt-
működés lehetőséget nyújtott ismer-
kedésre, közös játékra az iskolások-
kal, ez kellemes élményt jelentett 
az óvodások számára. Az is a pro-

jekt tanulsága, hogy a gyerekeknek 
jót tesz, ha kizökkentjük őket a cso-
port falai közül és betekintést nyer-
hetnek az iskolai életbe. A pedagó-
gusok és az óvodás, iskolás gyere-
kek a projekt során ismerkedtek, ba-
rátkoztak, játszottak, kommunikál-
tak. Tetszett, hogy különböző osz-
tályokba járó gyerekekkel tartottuk 
a tevékenységeket, változatosak vol-
tak a többféle helyszínen szervezett 
programok. Természetesen minden 
különleges tevékenység többletkölt-
séggel jár, ezt számunkra az iskola 
háttérintézményeként működő Téka 
Alapítvány biztosította. Köszönet il-
leti a szomszédoló projektben részt 
vevő hat intézmény 23 pedagógu-
sát, hogy együttműködhettünk. Re-
méljük, jövőre zökkenőmentesebb, 
jobban működő kommunikációval, 
még színesebb ötletekkel, tartalma-
sabb együttlétekkel zárjuk a máso-
dik szomszédolós évet.

FODOR EMŐKE

A szerző a Szamosújvári Magyar 
Tannyelvű Elméleti Líceum
pedagógusa

Az Egyesült Államokban nagy lesz a 
tétje a novemberben tartandó félidős 
– az elnöki ciklus félidejében tartan-
dó – választásoknak, amikor teljes 
egészében újraválasztják a 435 tagú 
képviselőházat, és 35 szenátor újra-
választásával megújítják a 100 tagú 
szenátus csaknem egyharmadát is. 
Donald Trump amerikai elnök orosz 
ügyekkel foglalkozó jogászcsapatá-
nak vezetője, Rudolph Giuliani fo-
galmazta meg talán a legplasztiku-
sabban a tétet. Augusztus elsején az 
északkeleti New Hampshire állam-
ban egy választási nagygyűlésen így 
fogalmazott: lesz-e alkotmányos eljá-
rás az elnök eltávolítására, vagy sem, 
ez a tét. Vagyis ha a demokratáknak 
sikerülne a képviselőházban többsé-
get szerezniük, akkor nagy valószí-
nűséggel megindíttatnák az elnök al-
kotmányos felmentésére irányuló el-
járást (impeachment).

A legtöbb stratéga és elemző sze-
rint a novemberi választás eredmé-
nyét az dönti majd el, hogy hányan 
mennek el voksolni, és kire sza-

vaznak az egyelőre nem elkötele-
zett polgárok. Az elmúlt hónapok-
ban mindkét párt erőteljesen moz-
gósította híveit, de a felmérések ar-
ról tanúskodnak, hogy eléggé nagy 
a két párt között ingadozó, a voksá-
ról még nem döntött szavazók ará-
nya. A The Hill című lap minapi, az 
MTI által ismertetett elemzése sze-
rint a mostani félidős választás vár-
hatóan minden korábbinál drágább-
nak ígérkezik: a politikai pártok és 
az őket, illetve egyes jelölteket se-
gítő különböző csoportok több mint 
egymilliárd dollár értékben vásárol-
tak televíziós hirdetéseket már hó-
napokkal a novemberi megméreté-
sek előtt. Ez az adat nem tartalmaz-
za a kormányzóválasztásokra köl-
tött reklámok költségeit, mivel azok-
ról az érintetteknek nem kell elszá-
molást küldeniük a Szövetségi Vá-
lasztási Bizottságnak. 39 államban 
választanak kormányzókat, és a két 
párt mintegy 340 millió dollárt külö-
nített el televíziós hirdetésekre. „Va-
lószínűleg ez lesz az Egyesült Álla-

mok történelmének legdrágább fél-
idős választása” – fogalmazott a The 
Hill. Az izgatott politikai légkör és 
a kampányra költött jelentős sum-
ma ellenére is mindkét pártnak van 
oka aggodalomra a saját jövőjét ille-
tően. Megosztott mind a Republiká-
nus Párt, mind a Demokrata Párt, és 
elemzők szerint a választások után 
mindkettőnek döntenie kell: mer-
re tovább?

A republikánus táborban vita fo-
lyik arról, hogy mégis kinek a párt-
ja a Nagy Öreg Párt (GOP), ahogyan 
a Republikánus Pártot becézik. Do-
nald Trump pártja lett ez? Vagy a ré-
gi pártelité? Tény, hogy a félidős vá-
lasztások előtti előválasztásokon 
– amikor arról döntöttek, hogy kik 
szerepelnek a párt jelöltjeként ősz-
szel a választási listán – néhány ki-
vételtől eltekintve azok a republiká-
nus jelöltek arattak győzelmet, aki-
ket Donald Trump elnök biztosított 
a támogatásáról, akár a pártelit el-
lenében is. A Demokrata Pártban je-
lentős változások indultak meg, de 

elemzők szerint a sok fiatal és a po-
litikában abszolút járatlan női jelöl-
tek, akiknek némelyike közelebb-
ről nem részletezett „demokratikus 
szocializmust” szeretne megvalósí-
tani az országban, éppen hogy elri-
aszthatja a szavazókat. Ezzel össze-
függésben az elemzők rámutattak, 
hogy Barack Obama volt elnök, aki a 
múlt héten 81 demokrata párti jelöl-
tet biztosított támogatásáról, a poli-
tikában teljesen újonc kandidátusok 
egyikét sem támogatta.

A történelem tanulságai szerint 
a félidős választásokon általában 
az ellenzékben lévő politikai erő 
arat győzelmet, a hatalmon lévő el-
nök pártja ugyanis többnyire meg-
szenvedi a napi politikai döntése-
ket. Csakhogy a republikánus el-
nök népszerűsége lassan, de folya-
matosan erősödik, Donald Trump a 
személyét övező botrányok ellené-
re is növekvő elfogadottságnak ör-
vend. Az amerikai gazdaság nagyon 
jó helyzetben van: a munkanélkü-
liség jelentősen csökkent, a gazda-

ság második negyedévi növekedési 
üteme a bruttó nemzeti össztermék 
(GDP) több mint négy százaléka volt, 
szaporodnak a munkahelyteremtő 
külföldi befektetések is. A The Wall 
Street Journal című lap elemzése 
szerint a választók úgy érzik: az or-
szág helyzete lassan javul.

A Donald Trump személyét érintő 
megannyi bírálat okán azonban nem 
kevesen úgy vélik: demokrata pár-
ti győzelemhullám várható novem-
berben. Erre jelzések lehetnek az 
augusztusban tartandó előválasztá-
sok: augusztus 7-én öt tagállamban 
(Kansas, Missouri, Michigan, Wa-
shington és Ohio) voltak előválasztá-
sok, augusztus 14-én Minnesotában 
és Wisconsinban voksolnak majd, au-
gusztus 28-án pedig az arizonai és a 
floridai polgárok járulnak az urnák 
elé. A novemberi választások szem-
pontjából elemzők a legfontosabbnak 
az ohiói, a wisconsini és az arizonai 
előválasztások eredményeit tartják.
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