
Megvalósult egy régi álom 

„Csillagszemű” Óvodapedagógiai Műhelynapok Mátyusföldön és a Vajdaságban 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának valamint Láng Mária és Molnár Józsefné 

az Európa Jövője Egyesület Csillagszemű táborának alapítói és szervezőinek jóvoltából a 

Ferenczy Ida Csigabiga Óvoda óvodapedagógusai, határon túli látogatásokon vehetnek és 

vettek részt  

A Csiperó kétévente megrendezésre kerülő Csillagszemű táborába, már 25 éve rendszeresen 

érkeznek Erdélyből, Ukrajnából, Szlovákiából, Vajdaságból határon túli magyar anyanyelvű 

óvónők. A Csigabiga óvoda óvodapedagógusai, és a meghívott előadók az érkezők gyakorlati 

munkájához adnak szakmai módszertani segítséget. 

Évek óta invitálja a rendezvény résztvevőit Dr. Szőke Anna kishegyesi nyugalmazott 

óvópedagógus, népművelő, néprajzkutató, az általa szervezett szakmai és továbbképzési 

napokra illetve meghívással élt, még Racskó Pál Királyrév leköszönt polgármestere is. 

A felvidéki utazásra júniusban, a vajdaságira októberben kerül sor. 

Beszámoló: Királyrév 2019. június 27-29. 

Az elmúlt évek szakmai műhelymunkájában résztvevő óvodapedagógusok közül hatan 

részesültek az első külhoni óvodalátogatásban.  

A csütörtöki munkaidő letelte után került sor az indulásra. 

A délutáni érkezést követően a tallósi lovardából kocsikázva jutottunk el a település új 

színfoltjához, a turistáknak és fényképészeknek is kiváló látványosságot és lehetőséget 

biztosító levendulaföldre. A növénytelepítésről, gondozásról, felhasználásról nyújtott 

információkban, és az esszenciális olajok illatában gazdag beszámoló után a Cölöpös Tallósi 

Vizimalom történetével ismerkedtünk meg, majd este Alsószeli csendes, rendezett utcácskáit 

jártuk be. 

A korán reggel induló szakmai napnak a királyrévi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és 

Óvoda adott otthont. A 8 órakor kezdődő anyanyelvi tevékenységre az óvoda épületében 

került sor, amelyre a környező települések óvodapedagógusai és tanítói is meghívást kaptak. 

Érdekes volt látni, hallani az egy vagy a két nyelvet ismerő és használó gyerekek folyamatos 

differenciálását.  

Az egy csoportos óvodában egy rövid pihenő és tízóraiztatás után a külső világ tevékeny 

megismerése keretén belül a szelektív hulladékgyűjtés életkornak megfelelő feldolgozása 

történt, interaktív tábla és közvetlen tapasztalás útján. A bemutató foglalkozásokat követően, 

az intézmény bejárására és a látottak megbeszélésére került sor. 

A felújított intézmény kis létszámú, de nagyon jól felszerelt, a környező települések magyar 

ajkú gyermekei számára is biztosítani tudja a nevelést, oktatást. A korszerűen felszerelt 

óvodai csoportszoba és a tantermek mindegyike interaktív táblával rendelkezik. A tanulók 

oktatását, fejlesztését a legkorszerűbb számítógépek használata segíti. Az európai unió 

szabványának megfelelő udvari játékok mellett műfüves sportpálya biztosítja az egészséges 

életmód alakítását. 



A frissen megválasztott polgármester köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy számára is 

nagyon fontos a településen élő gyermekek magyarságának megőrzése, ezért elődjéhez 

hasonlóan Ő is meg tesz mindent az intézmény megtartása és fejlesztése érdekében. 

Megtapasztalhattuk, hogy milyen nehéz az anyaországon kívül a magyarság identitástudatát, 

az anyanyelvet fenntartani, megőrizni. 

A délutáni műhelymunka programját Nagy Annamária pszichológus előadása nyitotta. A téma 

felvetés határokon innen és határokon túl is aktuális volt. A pedagógusok kiégését és a 

konfliktuskezelés problémáit és megoldásait elemezte az előadás. A konkrét példák és esetek 

megbeszélése mellett, gyakorlati tevékenységeket is végeztünk, szituációs és szerep 

játékokkal, valamint egyéni és csoport relaxációval szélesítve tudásunkat. A jó hangulatú 

beszélgetésnek a Deáki templom időpontra egyeztetett látogatása vetett véget. 

Szlovákia legrégebbi műemlékében a kéttornyú román stílusú templomban, idegenvezetőnk, 

Pozsonyi Jenőné, nyugalmazott tanítónő volt. Minden apró részletre kitérő izgalmas, 

fiatalosan lendületes előadása során említést tett a nagy magyar királyokról, szentekről, a 

Szent Korona festmény történetéről és természetesen a bencések által a 13. században 

használt szertartáskönyvről, melyben a Halotti beszéd is olvasható. 

A Felvidék legnagyobb hagyományőrző fesztiválja az Alsószeli Jurtanapok. Az egykori 

folyómeder helyén az évek során folyamatosan alakított fesztiválnak a község 15 éve ad 

helyet. Az elkészült jurták, sátrak és egyéb látványelemek teszik egyedivé az érdeklődők és a 

mára hagyományosan családi, baráti társaságok közös ünneplését.  

A helyi és a környékbeli pedagógusok innen sem hiányozhatnak. Az Ő irányításukkal 

működik a „Gyermekudvar” interaktív játszótér. A kézműves foglalkozások mellett taktilis 

észlelésre, régi mesterségek kipróbálására, ringatóra, a „végtelen” vászon megfestésére 

szalmavár használatára is van lehetőség. A fazekas mesterség kipróbálása mellett, 

terményképeket készítettünk. Az est hátralévő idejében a színpadon fellépő Varsa 

néptánccsoport korcsoportonkénti bemutatóiban gyönyörködtünk és a fesztivál pezsgésébe 

vegyültünk. 

A zárónap délelőttjén, Mézes Rudolf a Csemadok Galántai Területi Választmány titkára, 

a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetség elnökének vendégei voltunk, testvérvárosunk Galánta, 

felújítás alatt álló Eszterházy kastélyában. Az épületben található Kodály Zoltán városunk 

nagy szülöttének 2018-ban átadott emlékszobája is. Az épület hasznosításáról és az 

Eszterházy család történelmi jelentőségéről mesélt Takács Zsolt alpolgármester, a polgári 

társulás elnöke. 

A közösen elköltött ebéd mellett került sor a műhelynapok zárására, a szakmai tapasztalatok 

kicserélésére, a tartalmas vendéglátás megköszönésére és a 2020-ban Kecskeméten 

megrendezésre kerülő XVI: Európa Jövője Gyermek és Ifjúsági találkozóra való meghívás 

átadására. 

Kecskemét, 2019. július 10. 

 

 

 

Gömöri Ágnes, Kurilláné Páncél Csilla 

„Csillagszemű” Táborvezetők 
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