
Nagy Gergely, szent a szentek között

Nagy Szent Gergely (540 körül – 604) nem csak 
korában volt a nép pápája. Az utókor a nagy mel-
léknévvel illette, és 1969 óta két helyen szerepel a 
liturgikus naptárban. Az első szerzetes-pápát 590. 
szeptember 3-án szentelték püspökké. A naptár-
reform óta ezen a napon ünnepeljük. 1969 előtt 
temetése napján, március 12-én emlékeztek meg 
róla, mint a tudósok, tanítók, tanárok, tanulók, 
diákok, iskolák védőszentjéről. A középkorban 
a Gergely-nap iskolai ünnep volt, gyermekpüs-
pök-választással. A név népszerűsége miatt 
március 12-én is ünneplik. Az utolsó római és első 
középkori pápát liturgikus reformjai és a nevéhez 
kötött gregorián zene tette halhatatlanná. Az 
általa felvett cím, az Isten szolgáinak szolgája, 
ma is használatos. Korának egyik legnagyobb 

hatású vezetője volt. Az antik kultúrán nevelke-
dett rómaiak utolsó nemzedékéhez tartozik. Az 
egyházatyának, „Isten konzuljának” szellemisége 
Európa mai arculatát is formálta. Édesanyját és két 
testvérét szintén a szentek közé emelték, ezért 
szokták mondani Gergely pápáról, hogy szent 
a szentek között. Patronátusa alá tartoznak a 
kóristák, kórusiskolák, énekesek, zenészek, 
kőművesek, gombkötők, paszomántosok, 
építészek. Sikeres gazdaságpolitikája mellett 
gazdag a liturgikus és irodalmi hagyatéka. 854 
levél maradt fenn tőle. A középkor legolvasottabb 
szerzője volt. Egyházi íróként írópultnál, pápaként 
liturgikus ruhában, egyszerű tiarával ábrázolják. 
Jelképei között szerepel a nyitott könyv és az írás-
tekercs. (Molnár Melinda)
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A megváltozott óvodai szabá-
lyok közül a távolságtartást 
és a közös játék hiányát volt 

a legnehezebb betartani, bár ru-
galmasak voltak a gyerekek, furcsa 
volt számukra, hogy tilos a közös 
játék, amikor az óvoda pontosan az 
együttműködésről, a megosztásról 
és a közös játékról szól. „Nyáron 
kevés gyerek járt be az óvodákba, 
ezért nagyobb volt a tér, könnyeb-

ben lehetett tartani az előírt 
távolságot, az alkalmazot-
taknak is könnyebb volt 
betartatni a szabályokat, 
de a mostani tanévkezdés-
re nem tudom, hogyan lesz 
ez megoldható. Ráadásul 
nyáron nagyobb gyerekek 

jöttek, akik már azelőtt jártak 
óvodába, és más óvodából is köny-
nyebb volt átvenni őket, ha a szülők 
igényt tartottak az óvodai program-
ra” – magyarázta lapunknak Kovács 
Júlia, a Maros megyei magyar óvo-
dákért felelős szaktanfelügyelő az 
óvónők nyári tapasztalatairól.

Kevés gyerekkel könnyebb volt

Gráger Éva Zita, a marosvásárhelyi 
Stefánia óvoda óvónője is dolgozott 
a nyáron. Elmesélte, volt olyan nap 
is, hogy 10–12 felnőtt volt beoszt-
va, és alig volt pár gyerek. Három 
csoport volt nyáron az óvodában, 
ahova 15 gyerek jöhetett összesen, 
de ebből átlagban hat-hét kicsi járt 
naponta. „Amikor én voltam be-
osztva négy volt a legtöbb, az én 

csoportomban két gyerek volt. Au-
tomatikusan jöttek, ültek le az asz-
talkáikhoz, kis kosárba ki voltak 
téve játékok, csak olyanok, amelye-
ket könnyen tudtunk fertőtleníteni, 
majd színeztünk, beszélgettünk. 
Az udvarra is kimentünk, a gyere-
kek mentek a többi gyerekhez, pró-
bálták megfogni egymást, mi meg 
szóltunk, hogy ne menjenek közel 
egymáshoz, de egy négyéves gye-
reknél ez nagyon nehéz. S ez csak 
négy gyerek volt, mi lesz, amikor 
tizennyolcan leszünk a csoport-

ban?”– tette fel az egyelőre költői-
nek tűnő kérdést a pedagógus.

Ha egy pici gyerek botladozik, 
hogy ne fogjuk meg a kezét?

A gyerekek csoportokba való elosz-
lása minden intézmény sajátos esete, 
mert mindenhol más a terem mérete, 
négyzetméterben és köbméterben 
egyaránt. Az intézményvezetőknek 
a vezetőtanáccsal közösen jól meg 
kell tervezniük, hogy hány gyere-
ket tudnak fogadni, hogyan tudnak 

megfelelni az előírt szabályoknak, 
amelyeket megfogalmazott a minisz-
térium a módszertani mutatókban. 
Közös döntés alapján minden in-
tézménynek le kell írnia és meg kell 
majd indokolnia, hogy miért döntött 
úgy, ahogy. A szülőkkel egyeztetni 
kell, kezdés előtt össze kell hívni 
az udvarra egy közös szülői talál-
kozót, ahol tájékoztatni kell őket a 
szabályokról és arról, hogy miként 
mondják el ezeket a gyereknek – 
fejtette ki Kovács Júlia szaktanfel-
ügyelő. „Vannak előírások, amelyek 
leírhatók a lapra, és a lap megbírja, 
de nem biztos, hogy az emberi szív 
is megbírja ezeket. Ha egy pici gye-
rek botladozik, hogy ne fogjuk meg 
a kezét? A gyakorlatban vannak 
megvalósíthatatlan dolgok” – fűzte 
hozzá személyes véleményét a szak-
tanfelügyelő, aki azt tanácsolta az 
óvónőknek, hogy amennyiben lehet 

igényelni támogatást például az ön-
kormányzattól, ne maszkot kérjenek, 
hanem átlátszó műanyagból készült 
arcvédőt, hogy látsszon a pedagó-
gus arca, hiszen maszkban azt sem 
lehet látni, ha valakihez hozzászól 
az ember. „A felelősség hatalmas a 
szülő és a pedagógus részéről is, de 
jelenleg nincs más megoldás, ki kell 
várni, hogy mi történik. Az viszont 
biztos, hogy a gyerekeknek nagyon 
nagy szükségük van arra, hogy óvo-
dában, iskolában legyenek. Az arany 
középutat kell megtalálni, azaz kicsit 
a szívre is hallgatunk, és arra is, ami 
a lapon van, kompromisszumos meg-
oldást kell találnunk” – osztotta meg 
velünk a tanévkezdéssel kapcsolatos 
gondolatait Kovács Júlia, a Maros 
megyei magyar óvodákért felelős 
szaktanfelügyelő.

Megtalálni  az arany középutat
Hatalmas kihívás az óvodák számára, hogy megfeleljenek az új módszertani szabályoknak

Viszlát, kézfogás? A felelősség 
hatalmas a szülő és a pedagógus 
részéről is, de jelenleg nincs más 
megoldás
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• Június végétől kinyithattak az óvodák, és nyári program szerint fogadhatták a 
gyerekeket, akiknek a felügyeletét nem tudták megoldani a szülők. Az előírt sza-
bályok közül a legnagyobb gondot a távolságtartás okozta, de a legtöbb gyerek 
rugalmasan kezelte a változást. Az új tanév azonban nem pár gyerekkel kezdődik 
el, hanem sokkal többel, ezért hatalmas kihívást jelent az óvodák számára, hogy a 
szabályoknak megfeleljenek. Arany középutat keresnek a pedagógusok.
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