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Elõszó
Az iskola múltját csak úgy tudjuk reálisan értékelni, megérteni, ha megismerjük
azokat a történelmi körülményeket, melyek befolyásolták sorsát, szellemiségét. Az
iskolában folyó oktató-nevelõ munka mindig meghatározott társadalmi cél, igény
érdekében történt és történik. Minél gyorsabb a társadalmi fejlõdés annál gyakoribb
az oktatás reformja.
Hiteles adatokon alapuló, de nem tudományos igényû munka elkészítése volt a
célom.
A kétegyházi iskola és a román nyelvû oktatás történetének megírásával az volt a
célom, hogy emléket állítsak a több mint 220 éves román anyanyelvû oktatásnak,
valamint, hogy bemutassam a 60 évvel ezelõtti újraindulásával járó nehézségeket, a
román identitásukhoz ragaszkodó azt megõrizni akaró emberek küzdelmét a román
iskola ügyéért.
A kétegyházi románok számára az iskola mindig több volt, mint egy oktatási intézmény,
az anyanyelv, a kultúra, hagyomány életben tartója, az összetartozás tudat hordozója.
Szülõrõl gyermekre hagyományozódott az iskola iránti elkötelezettség, ez biztosította
a kontinuitást. Generációk nevelkedtek fel családias légkörben, hiszen itt az emberek
ismerték, tisztelték egymást.
A kétegyházi román nyelvû oktatás története két jellegzetesen elkülönülõ szakaszra
osztható. Az elsõ szakasz a kezdetektõl 1793-tól a helyi román ortodox egyház által
szervezett, felekezeti oktatás irányított és az 1930-as megszûnéséig tartott. A második
szakasz 1945 utáni újjászervezõdésétõl a Román Tanítási Nyelvû Általános Iskola
megalakulásától 1949-2013. Ez idõszak alatt megteremtették a tárgyi feltételeit az
oktatásnak, megépültek az új iskolaépületek, és kibontakozott a tartalmas, színes
nevelõ-oktató munka.
A XX. elsõ évtizedei nehezítették a magyarországi nemzetiségi oktatást, de ilyen
körülmények között is mindig akadtak odaadó pedagógusok, szülõk az iskolát
szívügyüknek tekintõ tanárok, akik nevelték az ifjú nemzedéket, sokak számára igazi
alma-materré vált. Azt szeretném, ha az utánunk jövõ generációk megõriznék,
fáklyvívõként tovább vinnék az elõdök törekvését, a létrehozott értékeket, azok
szellemiségét.
Fontos, hogy megismerjék mit jelentett az elmúlt 60 év az itt tanuló gyerekek
fejlõdésében. Biztonságérzést adhat, büszkeséggel tölthett el mindenkit, hogy õ
személyesen is részese lehetett ennek az értékekben gazdag idõszaknak.
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A képek alapján események, momentumok villanak fel az iskola múltjából. Aki kezébe
veszi a könyvet rácsodálkozhat saját iskolás évei emlékeire, bepillanthat hajdan volt
diákok, pedagógusok életébe. Érzékelteti az iskolaügy, oktatás társadalmi fontosságát
az anyanyelv megõrzéséért folytatott állandó küzdelmet, amely a kisebbségi,
nemzetiségi létbõl fakad. Az olvasó, aki fellapozza a könyvet megtalálja benne a
mindennapi élet lüktetését, az ünnepek szinességét, a benne résztvevõ, ezeket
megvalósító tanárokkal, tanulókkal, szülõkkel. A képek arról vallanak, hogy az állandó
változás, fejlõdés mögött mindig a pedagógus munkája állt, melynek részese lehettem
magam is negyven éven át. Az õ kultúrájuk, hivatástudatuk vitte elõre az iskola
oktatásügyét, adta át az anyanyelv, kultúra szeretetét, tartotta ébren a román
identitástudatot.
Az iskolai román nyelvû oktatás azért nagyon fontos, hogy újabb generációk
szervezett keretek között átvehessék, átörökíthessék elõdeiktõl mindazt, ami számukra
fontos, értékes. Az iskola, lehetõvé teszi a közösségi együttlétet, a tevékenységek
rendszerét, a közösség tagjaira jellemzõ nyelv használatát, a szokások megélését, az
identitás megõrzését.
Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik lehetõvé tették e könyv
megjelentetését.

A kétegyházi román nyelvû oktatást az ortodox egyház szervezte 1793-ban
6
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Az intézmény struktúrája, mûködése
Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
VIII évfolyamos nappali közös igazgatású,
többcélú oktatási intézmény homogén közegû,
mert az iskola minden tanulóját érinti
Igazgató
ig.h. óvónõ-tagintézmény vezetõ
Iskola
1949. szept. 1. szervezõdött újjá
a román oktatás
Román Tanítási Nyelvû Általános Iskola
1998. kétnyelvûvé vált a román iskola
Román Nemzetiségi Általános Iskola
és Óvoda
2 épületben mûködik

alsótagozat
4 osztály
1-2-3-4
a tanítókkal
3 napközis
csoport
alsós
munkaközösség
szakkör

felsõtagozat
4 osztály
5-6-7-8
osztfõk.
szaktanárok

Óvoda
1971. szept.1-én került igazgatásilag
a román iskolához. (A 159/1969.MK.
15.MM. sz. rendelet a nemzetiségi óvodák
újjászervezésérõl.)
I. és III. sz. Óvoda (a II.sz. Óvodát
2004-ben megszûntették, összevonták
az I. sz. óvodával. 2008-ban a III.sz.
Óvodát is megszûntették,
összevonták az I sz. Óvodával)
Óvodai csoportok: kis, középsõ
és nagycsoport
és a csoportban dolgozó óvónõk.
Tevékenységek, foglalkozások, játék, séta
intézményi étkeztetés
Dajkák

1 tanulószoba

osztfõi mkg.
szakkörök
GYIVI felelõs
DÖK segítõ tanár
intézményi étkeztetés
Napközis Ebédlõ 3 konyhai alkalmazott

Az intézmény alapdokumentumai

Alapító okirat
Szervezeti és Mûködési Szabályzat (SZMSZ)
Intézményi Minõségbiztosítási Program
Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai programja
Kollektív Szerzõdés
Munka- és Tûzvédelmi Szabályzat
Személyi anyagok
Jegyzõkönyvek
Irattár, leltár
Továbbképzési terv
Iskola
Nemzeti Alapprogram (NAT)
Kerettanterv
Pedagógiai program
Nevelési program, Helyi tanterv
Munkaközösségek terve
Tantárgyfelosztás, órarend
Tantárgyak tanmenetei
Helyettesítési naplók,
foglalkozási naplók
Tanulói törzskönyvek
Tanulói nyílvántartás: diákigazolványok,
bizonyítványok
Házirend

Óvoda
Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja
Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai
nevelésének irányelvei
Kétegyházi R.N.Á.I. és Óvoda
Pedagógiai programja
Az Óvoda, mint tagintézmény
helyi Nevelési programja
Az ig.h. óvónõ éves pedagógiai
mûködési terve
Munkaközösségek terve
Haladási, mulasztási napló
Egyéni fejlõdés, fejlesztés dokumentumai
A gyermekcsoport éves nevelési terve
Felvételi, mulasztási napló
Házirend

Az intézmény fenntartója 2012-ig: Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata.
2012-tõl fenntartói jogváltás történt: Országos Román Nemzetiségi Önkormányzat

Ü g y v i t e l – iskolatitkár, 2 technikai dolgozó – hivatalsegéd
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A kétegyházi román iskola
220 éves története
I. rész
1793–1930
1. szakasz: 1793–1811
A román anyanyelvû, egyházi oktatás beindítása
A magyarországi román nyelvû egyházi oktatás megszervezése, beindítása
Kétegyházán
Az 1777. augusztus 22-én Mária Terézia által kiadott a magyarországi oktatásügy
átfogó szabályozását jelentõ Ratio Educationist, amely elismerte a nemzetiségek
anyanyelvi oktatását. Ennek alapján alakulhattak meg a román anyanyelvû iskolák. A
törvény szakított a latin nyelv addigi használatával és elismerte a magyar, német,
szlovák, horvát, szerb és román nyelv használatát az oktatásban.
Részlet a Ratio Educationisból:
„Az ifjak széleskörû nevelése és a tudományok oktatása egyetlen célra összpontosul:
fejlõdõ lelküket egyre inkább töltse el az erények szeretete, éretté bontakozzanak ki
természettõl kapott jó képességeik, fokozosatosan finomodjék megismerõ tehetségük,
tiszteletre méltó tör vények szellemében formálódjék akaratuk; azokban a
tudományokban pedig kimûveltessenek, melyek késõbb kinek-kinek hasznára és
segítségére lehetnek; végeredményben tehát, hogy az egész oktatás-nevelés
meghatorozott egységes szervezeti rendje érvényesüljön mindenütt az országban és
e jelen szabályzat jótékony hatása mindenkihez egyenlõképpen eljusson.”
1780-ban megjelent az elsõ állami népiskolai Rendtartás.
– „A tanítványok, padonként egymás után, amint rendet szab a tanító menjenek ki
az iskolából.
– Egyike a másikat ne taszigálja, sem a padokat valaki által ne hágja vagy ugrálja.
– A tanulók páronként, halkan és tisztességesen menjenek az oskolábul, az utcákon
ne tartózkodjanak, játékot ne ûzzenek, ne kiáltozzanak, egymást ne keressék, vagy
háborgasák, sem egyéb csínt ne tegyenek.”
1781-ben II. József aláírta az un. „türelmi rendeletet”, melyben biztosította a
protestánsok és görögkeletiek szabad vallásgyakorlatát, a templom- és iskolaállítási
jogát.
1792. november 28-án a király jóváhagyta az erdélyi országgyûlésnek a négy
bevett vallás szabadságát és egyenlõségét, valamint a görögkeletiek szabad
vallásgyakorlatát kimondó törvényt.
1793-ban a román ortodox egyház megszervezte és fenntartotta a kétegyházi
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gyerekek román nyelvû felekezeti oktatását. Az elsõ tanító Ioan Pop Olteanu volt.
A tanító ránk maradt fizetési könyvébõl tudjuk „a községi elõjáróság fogadta fel Ion
Pop Oltean magisztert tanítónak, hogy addig is amíg meg nem érkezik a felsõbb utasítás,
szerzõdést kötöttek a tanítóval, mely szerint 30 Ft készpénz fizetése legyen.”
Ebben az idõben megalakult iskolák egy tanítóval bíró osztatlan népiskolák voltak.
Kezdetben a tanulás írás, olvasás, számolás és egyházi énekek megtanulására
korlátozódott. Az egyház papja felügyelte a törvények betartását és a tanító munkáját
ellenõrizte.
2. szakasz: 1811–1868
A nevelési-oktatási feltételek stabilizálása
Az ortodox egyház1811-ben házat béreltek az iskola számára, 1820-ban az egyház
az ortodox román lakosság anyagi hozzájárulásával iskolát építtetett, ekkor 34 tanulója
volt, 1852-ben 68 tanulója volt.
Az Aradon 1812-ben megnyílt román nyelvû ortodox tanítóképzõben egyre több
kétegyházi román anyanyelvû tanító nyert képesítést, akik hazatérve a helyi iskolában
nevelték-oktatták a gyermekeket, köztük Sipos Demetriu 1818-ban, Abrudán Nicolae
1826-ban, Bálint Petru 1856-ban, Suciu Ecaterina 1882-ben szerzett tanítói oklevelet.
3. szakasz: 1868–1879
Intézményesülés, az oktatás korszerûsítése
Az 1867-es kiegyezés után az új nemzetiségi törvény az 1868. évi IX. tc. szentesítette
a görögkeleti román és szerb egyházak autónómiáját. Egyéni autonómiát adott, a
polgári életben mindenki szabadon használhatta anyanyelvét és szervezhette meg
állampolgári jogon nemzeti kulturális egyleteit, szabadon létesíthetett iskolákat,
intézményeket.
Az 1868-as Eötvös féle XXXVIII. (38).tv. Népiskolai törvény kötelezõvé tette a 6-12
éves gyerekek iskoláztatását, megteremtve a modern nemzetiségi oktatás alapjait.
Elsõ (1.) § „Minden szülõ, vagy gyám, kötelesek gyermekeiket vagy gyámoltjaikat
nyilvános iskolába járatni, életidejök 6-ik évének betöltésétõl egész a 12-ik illetõleg
a 15-ik év betöltéséig.”
Tizedik (10.) § „Népoktatási nyilvános tanintézeteket a törvény által megszokott
módon állíthatnak és fenntarthatnak a hazánkban létezõ hitfelekezetek, társulatok,
községek és az állam.”
1868. évi XLIV (44.) törvénycikk a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában
Tizenhetedik (17.) § „A közoktatás sikere a közmûvelõdés és közjólét szempontjából
az államnak legfõbb célja lévén, köteles gondoskodni arról, hogy a hon bármely
nemzetiségû nagyobb tömegben együtt élõ polgárai az általok lakott vidékek közelében
anyanyelvökön képezhessék magokat.”
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Huszonhatodik (26.) § „A községeknek, egyházaknak jogukban áll saját erõkkel
tanodát felállítani.”
A megnövekedett tanuló létszám miatt, 1876-ban megépült Kétegyházán az ortodox templom közelében a második román nyelvû iskola, melyet 1898-ban újjá kellett
építeni. Ekkor már 418 gyermek járt iskolába. 1896–1911 között, más adatok szerint
1922-ig az ortodox egyház leányiskolát is mûködtetett. Itt tanítottak Ecaterina Suciu,
Sofia Sabãu, Sofia Dumitrescu, Elena Murgu, Ecaterina Taºici, Aurelia Cîmpian ºi Maria
Purghea. Sokat tettek az iskoláért Michail Ardelean lelkész, tanító és Petru Chirilescu
presbiter és tanfelügyelõ. 1879-ben megalapították az iskolai könyvtárat, ehhez
pénzadománnyal járultak hozzá Petru Suciu ügyvéd, Alexiu Popovici jegyzõ, Ioan Iosif
Ardelean lelkész, Stefan Gros gazdálkodó, valamint a román lakosság módosabb
tagjai, valamint Szekér Károly uradalmi prefektus.
Gróf Almássy Kálmán alapítványai:
– Görögkeleti román szegény iskolások alapítványa 1870. február 1-én 500 Ft
értékû állami értékpapírban, melynek kamataiból minden iskolaév kezdetén az iskolába
járó szegény gyerekeket ruházták fel.
– 1871. február 1-én a helyi görögkeleti román lelkészek és tanítók alapítványa.
1785.- Ft értékben hozta létre kamataiból minden évben támogatást kaptak a helyi
görögkeleti lelkészek és tanítók.
1872-ben intézményes formában, az Arad Megyei Esperességek Felekezeti
Iskoláinak és Tanítóinak Egyesületének tagja volt a kétegyházi iskola és tanítói,
irányítása alatt mindig más-más településeken továbbképzéseket, konferenciákat
tartottak az iskolában és az ortodox templomban a tanítók részére. Legfontosabb
célja a népoktatás jobbítása, szakmai, módszertani tapasztalatcsere, bemutató
tanítások, elõadások, referátumok tartása és a tanítók anyagi helyzetének javítása.
Kétegyháza 1882-ben, 1896-ban és 1912-ben adott helyszínt ilyen típusú szakmai
továbbképzésnek, az összejövetel házigazdája Traian Tabic, Stefan Dolga tanítók voltak.
Az ortodox egyház felismerte azt, hogy papok, tanítók részt vállalhatnának a helyi
folklór, néprajzi, történelmi anyag összegyûjtésében, közlésében. 1859-ben Andrei
Saguna körlevélben rendelte el a gyûjtést. Ennek nyomán született meg román nyelven
Ioan Iosif Ardelean lelkész tanító gyûjtésében Kétegyháza Monográfiája 1893-ban.

22. § (1) „A községi elemi népiskolai tanító fegyelmi vétséget követ el
– ha a magyar nyelv tanítását elhanyagolja,
- ha államellenes irányt követ,
- államellenes iránynak tekintendõ különösen minden cselekedet, amely az állam alkotmánya,
nemzeti jellege, egysége, különállása vagy területi épsége, továbbá az állam nyelvének
törvényben meghatározott alkalmazása és az állam címere, jelvénye és zászlója ellen
irányul.”
A törvény a pedagógusok és tanulók anyagi helyzetének javítását a magyar nemzet
eszméhez való hûség követelményéhez kötötték. Ez kedvezõtlen következményekkel
járt a nemzetiségekre köztük a románokra is, mivel a tanítók fizetésemelését a
felekezeti iskolák – ahol anyanyelven tanítottak a nemzetiségi (román) tanulók –
saját erõbõl nem tudták biztosítani. Ezért államsegélyhez kellett folyamodniuk, amit
viszont a magyar tanításban elért eredményekhez kötötték. Ez a törvény a felekezeti
tanítókból „funkcionáriusokat” csinált, fizetésük is kevesebb volt, mint a magyar
iskolában tanítóknak.
1903-ban a kétegyházi felekezeti iskola tanítója Barabás György nem tudta
teljesíteni a törvényben elõírt követelményeket, a hatóságok felszólították, hogy nyújtsa
be nyugdíjazási kérelmét, 1904-ben nyugdíjazták.
A tankönyv használatát is szigorították az addig használt román nyelvû könyveket
véleményeztetni jóváhagyatni kellett a minisztérium által, ha nem feleltek meg akkor
betiltották használatukat, helyette a magyar nyomtatásban megjelent könyveket kellett
használni. Szigorú szankció járt azoknak, akik azt nem tartották be. 1910-ben Stefan
Dolga a kétegyházi felekezeti iskola tanítója kapott büntetést.

5. szakasz: 1918–1930
Az oktatás ellehetetlenítése, megszüntetése
1920 után a román nyelvû oktatást egyre inkább ellehetetlenítették.
Megszakításokkal mûködött, majd 1930-ban megszüntették. A román iskola tanulói a
magyar iskolában tanulhattak, ahol a hittant taníthatták román nyelven az ortodox
papok, Borza János és Miskucza Péter, akik lelkiekben és hitükben is erõsítették a
román identitástudatot.

4. szakasz: 1879–1918
A nemzetiségek (románok) anyanyelvû oktatásának szûkítése
Az 1879. XVIII. Trefort féle törvény a magyar nyelv kötelezõ oktatásáról. 4. § „A
magyar nyelv az összes bárminemû nyilvános népiskolában köteles tantárgyak közé
ezennel felvétetik.” A nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól és a községi és
hitfelekezeti néptanítók járandóságáról rendelkezik.
Az 1907. évi XXVII. törvény 17. §-a Lex Apponyi a nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól
és a községi és hitfelekezeti néptanítók járandóságáról rendelkezett.
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II. rész
1946–2013
Román anyanyelvû és kétnyelvû oktatás Kétegyházán
A magyarországi román nemzetiségi oktatás helyzete 1945-tõl 2012-ig
A II. világháború után gyengültek a hazai nemzetiségek poziciói, a kitelepítések és
egyes nemzetiségekkel szemben folytatott diszkriminációs politika miatt. A koaliciós
idõk után folytatott nemzetiségi politika lehetetlenné tette a nemzetiségi iskolák
számára a nemzeti szellemben való nevelést. Ehhez sem a társadalom politikai
filozófiája, melynek értelmében a nemzetiségi kérdést megoldottnak tekintették, sem
a tananyag struktúrája nem volt alkalmas. A két világháború közötti közoktatási modellek
közül kettõ maradt meg, a tannyelvû és a nyelvoktató iskolatípus. Petrusán György
elemzései alapján, az 1946-tól létrehozott 8 osztályos állami iskolák ugyan biztosították
az anyanyelven való oktatás szervezeti kereteit, de ennek tartalma nem volt alkalmas
alapvetõ funkciójának teljesítésére: az anyanyelv megõrzésére, irodalmi szintre történõ
emelésére, valamint a nemzeti tudat fejlesztésére, ébrentartására. A II. világháború
utáni években a hazai nemzetiségek oktatása lényegében hagyományok nélkül kezdõdött
meg, különösen igaz ez a hazai románságra. Csupán a klasszikus értelemben vett
magyar és a tiszta nemzetiségi anyanyelvi oktatás modellje alapján indulhatott el, s
ennek megfelelõen alakult ki egész szerkezete és tartalma, anélkül, hogy figyelembe
vehette volna sajátos helyzetét és speciális igényeit. Márpedig egy nyelvországi típusú
nemzetiségi tanítással nem oldhatók meg kellõen egy nyelvországon kívüli, tehát sok
tekintetben rendhagyó helyzetû etnikumok sajátos mûvelõdési, nevelési feladatai. A
problémák abból adódnak, hogy a tulajdonképpeni anyanyelvi oktatáshoz sohasem
voltak meg maradéktalanul sem a nyelvi feltételek, sem az ismeretek alkalmazási
lehetõségei az iskolán kívül. Semmilyen tudatos iskolai oktatás nem képes önmagában
helyes irányba téríteni a társadalom ösztönös nyelvi-kulturális folyamatait. Abban az
idõben sem (’60-as évekig) amikor a nemzetiségi közösségekben még általános volt
az anyanyelv, a hagyományos kultúra és az etnikai tudat spontán öröklõdése, hiszen
az anyanyelv funkcióját egy tájnyelvi változat töltötte be. A gazdasági-társadalmi
változások következtében fellépõ vegyes házasságok, erõteljes magyar kulturális hatás,
asszimilációs jelenségek miatt napjainkig tovább csökkentek a hagyományos anyanyelvi
oktatás feltételei. Ezért az anyanyelv eszközszerepének korlátozását a tanítási nyelvû
iskolák egyes tantárgyainál szükségszerûvé tett megoldásoknak tekintjük. Ezzel
magyarázták az oktatás irányítói azt, az 1960-ban hozott döntésüket, amellyel a
tannyelvû iskolák kétnyelvû iskolákká történõ átalakításával több évszázados
hagyományt szakítottak meg. Tehát azóta a magyarországi nemzetiségek nem
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rendelkeznek anyanyelvû iskolákkal. A kétnyelvûvé átalakított oktatási intézmények
nem tudják betölteni funkcióikat, a nyelvoktató iskolák pedig a meglévõ nyelvismeret
szintentartására sem alkalmasak. A nemzetiségi közoktatás állapota azért sem felel
meg nemzetiségpolitikai célkitûzéseinknek, mert:
– nem tudja elérni a nemzetiségi köznyelv megfelelõ színvonalú elsajátítását
– nem nyújt kellõ ismeretet múltjuk, kultúrájuk sajátos vonásairól, az önismeret
hiánya pedig kihatással van a nemzetiséghez való viszonyulásra
– nem tudja igazán felkelteni s tartóssá tenni a kisebbségi nyelven való mûvelõdés
és rendszeres nyelvhasználat igényét.
E gondok tették szükségessé a hazai nemzetiségi közoktatás újragondolását, a
lehetséges fejlesztési irányok megjelölését. A románságot képviselõ szakemberek azon
a véleményen vannak, hogy a visszatérés a tiszta anyanyelvû oktatáshoz nem
lehetséges, de nem is célszerû, mert ennek sem nyelvi, sem tárgyi és személyi feltételei
nem adottak. A hazai román iskolarendszertõl nem lehet elvárni a román nyelv, kultúra
térvesztéseinek teljes helyreállítását. Hatékonysága mégis kifogásolható, mivel
lehetõségeit nem elég tudatosan használja fel a tényleges feladatok érdekében. A
hazai román jelleget kellene erõsíteni, az etnikai önismereten alapuló öntudat
kialakítására. A nyelv általánosabb alkalmazásához szükséges praktikus lexikális elemek,
fordulatok, nyelvtani szerkezetek tudatosítására van szükség. A társalgásra, a
nyelvhelyességre kell helyezni a hangsúlyt. Az 1993-ban megjelent törvény során a
Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium Kisebbségi Fõosztálya által elkészített
nemzetiségi és etnikai kisebbségek oktatásáról szóló tervezett a következõkben
határozza meg a román nyelv tanításának céljait:
– a tanulók bizonyos mennyiségû szókincsének kialakítása IV. évfolyam és a VIII.
évfolyam befejezéséig
– az írás, olvasás elsajátítása
– a társalgási készség kifejlesztése
– a román nyelv tudatos használata a mindennapos érintkezésben
– a hazai román irodalmi és képzõmûvészeti alkotások megismerése
– a hazai román nemzeti kisebbség történetének megismerése
– a romániai népköltészet, irodalom, képzõmûvészet, zeneirodalom alkotásainak
megismerése
– Románia földrajzának, történelmének vázlatos ismerete.
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Az 1945 után újra szervezõdõ
román anyanyelvi oktatás Kétegyházán
1. szakasz: 1946–1949
Román nyelvû tagozat indítása a magyar iskola keretén belül
A magyarországi oktatás átszervezését a 6650/1945. ME. sz. rendeletben mondta
ki az általános iskola megalakítását.
A II. világháború után a magyarországi románoknak néhány egyházi iskolájuk volt,
de a legtöbb helyen, így Kétegyházán sem mûködhetett önálló román nyelvû iskola. A
gyerekek a magyar nyelvû iskolában tanulhattak román nyelven vallási ismereteket,
hittant. 1946/47-es tanévtõl a helyi magyar tannyelvû általános iskolában indulhatott
be román nyelv oktatása. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 10030/1945. ME. sz.
rendelete a nemzetiségekhez tartozó tanulók oktatása tárgyában kimondta „Azokban
a népiskolákban, általános iskolákban, ahol a jelenlegi oktatás megváltoztatására
irányuló kívánság merül fel, legalább 10 tanuló szülõjének kérésére, titkos szavazással
dönthettek abban a tekintetben, hogy gyermekeik számára anyanyelven folyó oktatást
kívánnak-e vagy az anyanyelvet csupán külön tantárgyként tanulják.Ahol 20 egy
nemzetiséghez tartozó tanuló jelentkezett, nemzetiségi tanítási nyelvû népiskola
megindítását kellett engedélyezni.” Az 1946-ban kiadott végrehajtási utasítás szerint
a kormányzat köteles volt a nemzetiségi tanítási nyelvû iskoláztatás lehetõségérõl
gondoskodni. Közvetlenül a háború után a hivatali, társadalmi zaklatástól, megtorlástól
való félelmükben a szülõk nem merték kezdeményezni a román nemzetiségi tanítási
nyelvû iskolák létesítését. Ez a jogos igény csak 1949-ben valósulhatott meg. A 330/
1946. ME.sz. rendelet és az ezzel kapcsolatban kiadott 1200/1946. VKM. sz.
végrehajtási utasítás és az egész nemzetiségi iskolaügy újjászevezését jelentette. A
kormányzat köteles volt a nemzetiségi tanítási nyelvû iskolahálózatról gondoskodni,
ahol az egy nemzetiséghez tartozó tanköteles gyermek volt. E rendelet alapján lehetett
beíndítani a magyar iskola keretén belül a román nyelvet tagozatként.
A két világháború között leépült sok helyen megszûnt a román nemzetiségi oktatás.
Ezzel is magyarázható, hogy 1945 után nehezen indult be a román nyelvû oktatás.
Gondot jelentett az, hogy a román nemzetiségi települések értelmiség, tanítók nélkül
maradtak. A román oktatás beindulásakor a kétegyházi magyar általános iskola
Erdélybõl áttelepült románul tudó magyar anyanyelvû tanítókra támaszkodhatott, akiknek
az utókor is köszönettel tartozik. Az általános iskola kiépítésének egyik legnagyobb
problémája a szakrendszerû oktatás, a szakos tanárok hiánya volt. Ezen a pedagógiai
fõiskolák létesítése mellett a tanítók nyári, gyorsított tanfolyamú átképzésével próbáltak
segíteni. A 8930/1947. Kormány sz. rendelet intézkedett arról, hogy a tanítókat
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kétéves – nyári szünetben tartott – hathetes tanfolyamon szakos tanárokká képezzék,
akik az általános iskola felsõtagozatán taníthatnak.
Az újjászervezett iskolákat hamarosan új tantervvel látták el. A 156000/1947.
VK.H. rendelet a nemzetiségi tanítási nyelvû népiskolák vagy általános iskolák
tantervének életbeléptetésérõl intézkedik: „A nemzetiségi tanítási nyelvû népiskolákban
vagy általános iskolákban az 1947/48. iskolai évtõl kezdõdõen a Vallás és
Közoktatásügyi Minisztérium hivatalos lapjában közzétett tanterv szerint kell tanítani.
Abban a magyar tanítási nyelvû népiskolában vagy általános iskolában, amelyben a
nemzetiségi nyelvet tantárgyként tanítják, a nemzetiségi nyelvet ettõl az évtõl kezdõdõen
a vallás és közoktatási minisztérium lapjában közzétett tanterv szerint kell tanítani. A
rendelet függelékében a nemzetiségi tanítási nyelveû általános iskolák így határozták
meg: „A magyar tanítási nyelvû általános iskola feladata, hogy a tanulót egységes,
alapvetõ, nemzeti mûveltséghez juttassa, minden irányú tovább nevelésre és
önnevelésre képessé tegye és közösségi életünk tudatos és erkölcsös tagjává nevelje.
A nemzetiségi tanítási nyelvû népiskola, általános iskola ezt a feladatát a tanulók
nemzetiségének állandó figyelembevételével, a tanítási anyagnak a tanulók anyanyelvén
való megtanításával és a magyar nyelvnek szóbeli és írásbeli elsajátításával végzi el.”
Ez a szám közölte az új tantervet tantárgyakra lebontva. A tanítás anyaga általában
azonos volt a magyar iskolák tanítási anyagával. Néhány tárgy esetében azonban
speciális feladatok megoldását is javasolta. A történelem tantárgy esetében pl.
megismerkedtek annak a népnek a történetével, amelybõl a hazai nemzetiség
származik, földrajzi ismereteket szereztek arról a szomszéd államról, ahonnan õseik
származtak, annak népi hagyományaival, népdal kincseivel. A nemzetiségi anyanyelv
tantervét anyanyelvként lebontva külön határozták meg. Mindezek mellett magyar
nyelvet és irodalmat is tanultak, mely tantárgy célját így határozták meg: „Cél: a
magyar nyelv megszerettetése és oly mértékben való elsajáttítása, hogy a nem magyar
anyanyanyelvû tanulók gondolataikat a mindennapi érintkezésben szóban és írásban
kitudják fejezni, magyar nyelvi tudásuk révén közvetlen kapcsolatba kerüljenek a magyar
mûvelõdéssel és a magyarsággal.
A végrehajtás során történõ visszaélések elkerülése érdekében látott napvilágot
az újabb, 2100/1948. V.K.M. számú rendelete, amely arról intézkedett, hogy az egyes
községekben bizottságok vizsgálják felül a szülõk nemzetiségi iskolatelepítési igényét,
majd azt terjesszék fel a minisztériumhoz. E bizottságok ellenõrizték, hogy a beíratás
szabályszerûen zajlott-e le. Mind erre igen nagy szükség volt, hiszen akkor, amikor új
nemzetiségi iskolákat akart a kormányzat létrehozni, számolni kellett a nemzetiségi
lakosság között élõ igen erõs „negatív” hagyományokkal is, a már évtizedek során
kialakult megszokottsággal (magyarosítás) de a lakosságcsere, a kitelepítés és a
diszkrimináció okozta traumákkal, tudati magatartásbeli törésekkel is. Ebben az idõben
hazánk még nem volt mentes a nemzetiségellenes politikai koncepcióktól sem.
Az 1949. évi V. sz. tvr. kimondta: a vallás oktatás az iskolákban nem kötelezõ.
1949 után a magyarországi iskolarendszer egészében kötelezõvé tették az orosz
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nyelv oktatását, ennek elsõdlegesen politikai indítékai voltak. Az elõzmények hiányoztak:
sem nyelvtanárok, sem oktatási eszközök nem álltak rendelkezésre. Tanfolyami uton
gyorsított átkézéssel próbálták biztosítani a megfelelõ tanári létszámot. A nemzetiségi
egyenjogúságot és a nemzetiségi jogokat a Magyar Népköztársaság 1949. évi
alkotmánya garantálta.
Ebben az évben Kovács József tanító vezette az elsõ, Batár Béla tanító a második
és harmadik osztályokat. A tanulók száma, akik a román tagozatba jártak 50 fõ volt.
Ebben a tanévben Batár Béla tanító eltávozott és helyét Tordai Edit tanítónõ foglalta
el. 1947-ben a két tanerõs tagozatot négy tanerõre növelték Tankó Béla tanítóval
Antalfi Margit tanítónõ személyével. A román tagozat nevelõi gárdához csatlakozott
ebben az ében Lajtay Józsefné tanítónõ. 1947-ben Szekán Zsófia kétegyházi románként
Szamosújváron (Gherla) a tanítóképzõben tanítói képesító oklevelet szerez. 1947.
december 1-tõl 1949. november 29-ig a kétegyházi magyar állami általános iskola
román tagozatában tanít. Szerzõdéssel alkalmazták addig, ameddig oklevelét sikerült
honosítani. A honosítás után kinevezésre kerül. Jelentõs szerepe volt abban, hogy
1949-ben megalakulhatott a Román Tanítási Nyelvû Általános Iskola. 1949. december
1-i hatállyal a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium a gyulai román kollégium
mellékhivatású nevelési teendõinek ellátásával bízza meg. Békés vármegye
Tanfelügyelõjének 698/1947. sz. leirata alapján Kétegyháza községhez tartozó
Farkashalom, Paprét, Kakucspuszta, Botospuszta körzetében „vándor iskolát” szervez.
A képviselõ testületnek kell biztosítani a vándoriskola helyiségét, berendezését, fûtését,
takarítását, lakásul szolgáló helyiséget. Még ugyanebben a tanévben a kakucspusztai
iskolában Grósz György képesítés nélküli tanító, a Petõfi telepen Gerõ Károly és
felesége kezdték fakultatív jelleggel a román nyelv tanítását.
Ugyan ebben az évben az iskolák államosítása után a község közepén az ortodox
templom közelében és tulajdonában lévõ egykori román iskola épületét kultúrotthonná
alakították át.
1948-ban az egyházi iskolák államosításával megalakulhattak a román tanítási
nyelvû állami iskolák. Az oktatást kiterjesztették 12 évrõl 14 évre és a 6 osztály
helyett kötelezõ lett a 8 osztály, tehát 1-8 osztályúvá alakultak az iskolák. A végrehajtás
során történõ visszaélések elkerülése érdekében látott napvilágot az újabb, 2100/
1948. V.K.M. sz. rendelete, amely arról intézkedett, hogy egyes községekben
bizottságok vizsgálják felül a szülõk jogos nemzetiségi iskolatelepítési igényét, majd
azt terjesszék fel a minisztériumhoz. E bizottságok ellenõrizték, hogy a beíratás
szabályszerûen zajlott-e le. Minderre szükség volt, hiszen akkor amikor új nemzetiségi
iskolákat akart a kormányzat létrehozni számolni kellett a nemzetiségi lakosságot az
elõzõ évtizedekben ért negatív megnyílvánulásokkal, számolni kellett az évtizedek
során kialakult megszokottsággal, magyarosítási kísérettel, diszkriminációval. Ebben
az idõben még jelentkezett bizonyos nemzetiség ellenes magatartás.
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2.szakasz: 1949-1961
Román anyanyelven történõ oktatás önálló intézményben
Román Tanítási Nyelvû Általános Iskola megalapítása Kétegyházán 1949.
szeptember 1.
Szervezési hiányosságok és tanteremhiány miatt a nevelõ-oktató munka az önálló
intézményben 1950. szeptember 1-jén kezdõdött meg 72 tanulóval az Úttörõ u. 89.
sz. alatt - akik mindnyájan román anyanyelvûek voltak és beszélték a nyelvet - összevont
csoporttal Aszalós Árpád igazgató vezetésével, Németh Zoltán és Németh Zoltánné
tanítóval.
1. osztály: Abrudán Mária, Árszintye Katalin, Cerneu István, Ciumpilla Ilona, Mokán
Mária, Nedeu Mihály, Faur Mihály, Isztin Péter, Patka Mária, Sztán György
2. osztály: Csumpilla Anna, Ciobán Flóra, Durmici Mária, Grosz Anna, Gulyás Tivadar,
Hodozsó József, Mokán Flóra, Szarka György, Sztezsán Péter, Vigyikán Anna
3. osztály: Arsinte Péter, Abrudán Mihály, Crisán Ilona, Cerneu Zsófia, Cioca Mihály,
Hodozsó György, Isztin Zsófia, Jova Anna, Mészáros Zsófia, Mészáros Mária, Nicula
György, Rotyis Anna
4. osztály: Bodorló Anna, Ciumpila Anna, Brândas Mária, Dobi Ilona, Hodozsó
Gábor, Jova Flóra, Kocsis Mihály, Murãºan Viktória, Rotyis János, Rotyis Mária, Szabó
György, Szabó Zsófi, Vigyikán Flóra, Vigyikán Flóra, Tripon Flóra
A felsõ tagozat tanárai Németh Zoltán és Pethõ Zoltán akik az V-VI. osztályban a
következõ tanulókat tanították:
5. osztály: Árdeleán János, Árdeleán Mária, Bandula Mária, Berbekár Demeter,
Brindás Anna, Csobán György, Csobán István, Csumpilla Mária, Hodosó László, Jepure
István, Marosán Tivadar, Mészáros János, Nikula Ilona, Ottlakán István, Szarka Mária,
Szelezsán Mária,
6. osztály: Ambrus János, Bálint Anna, Bandula Zsófia, Csobán Péter, Grósz György,
Kozma János, Miskucza Teódora, Nedea Mária, Veres Flóra.
Az iskola csupán egy tanteremmel rendelkezett, a hiányzó, de szükséges tantermet
a magyar iskola bocsátotta rendelkezésre. Az 1950-es években az iskola tanulói
otthonról hozták magukkal az anyanyelv ismeretét,kivétel nélkül román anyanyelvûek
voltak, jól beszélték a tájnyelvet. Ez az iskolai oktatás során állandó problémát jelentett
a felügyelõk hol elfogadták, hol ellenezték az otthonról hozott anyanyelv használatát.
Ime egy idézet egy 1953. szeptember 24-én tartott nevelési értekezlet
jegyzõkönyvébõl:”A nevelõ munkájának javítása érdekében igéretet tesz arra, hogy
csak az irodalmi nyelv beszéltetésére veszi irányt és már az elsõ osztályos tanulóknál
igyekszik kinevelni a tanulókat a helyi beszéd megszokottságából. Az iskola mindig
kicsi létszámmal mûködött, ez lehetõséget teremtett a nevelõknek arra, hogy
fegyelmezett, jó magatartású gyermekközösséget neveljenek. Az iskola beindításának
elsõ éveiben nagy volt a fluktuáció a pedagógusok állományában, 1951-ben Pethõ
Zoltán eltávozott az iskolából, helyére az eleki román iskolából a kétegyházi román
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iskolába Sebesi László és Sebesi Lászlóné kerültek. Sebesiné Szekán Zsófia I-IV. o.
tanította összevontan, Sebesi László, Turcu Máriusz és Aszalos Árpád pedig az V-VI-VII.
osztályt tanította. 1952-ben a Sebesi házaspárt áthelyezték a Petõfi telepi iskolába
igazgató tanítónak, ahol román nyelvet is tanítottak 1964-ig. A tanulócsoportok száma
4, nyolcadik osztály nem volt. Az iskola szinte fenállásától kezdve beiskolázási
gondokkal küzködött. A mezõgazdasági szezonmukák idején elég magas volt a
hiányzások száma „otthoni munkába állítás” címén voltak távol az iskolától és e miatt
volt lemorzsolódás is. A szükõs tanteremgondokon 1951-ben bõvítéssel igyekeztek
segíteni. A helyi Tanács a 120-22/1-1951. hivatkozási szám alatt pótköltségvetést
és tervrajzot nyújtott be a megyei pénzügyi osztályhoz június 14-én, hogy a tanítás
szeptember 1-én beindulhassaon. Az iskola igazgatója, Aszalos Árpád augusztus 16án írt levelében sürgeti a pénz folyósítását, mert az iskola csak egy tanteremmel
rendelkezik, de legalább négyre lenne szükség. A tanulók elhelyezése nincs biztosítva.
A helyi magyar iskola sem rendelkezett tartalék tanteremmel. Az ideiglenes átadásátvételi jegyzõkönyv 1951. november 22-én történt meg. A szükséges anyagokat a
megyei tanács, a községi tanács biztosította, de felhasználták az eleki általános iskola
bontásából kikerült anyagot is. Az iskola az ötvenes években alapvetõ felszereltségi
tárgyakkal sem rendelkezett. Székely János szakfelügyelõ megállapította, hogy nincs
mértani rajzeszköze az iskolának. (1951.április 13-án kelt jegyzõkönyv). Az 1951.
szeptember 17-én kelt levél tanúsága szerint szükség volt 4 db kályhára, 4 db
nagyméretû elsõpadra, 4 db ugyanilyen hátsópadra, 1 db táblára, 1 db asztalra, 1 db
földgömbre és térképre. A könyvtár gyengén felszerelt, fizikai szertár van, de
sportfelszerelések egyáltalán nincsenek. Az 1950-es években készült jegyzõkönyvekbõl
megállapítható, hogy a nevelõk maguk készítették a szemléltetõeszközöket. A
pedagógusok mellett a szülõk is tevékenykedtek azon, hogy az iskola szebb és jobban
felszerelt legyen. 1952-ben az „Építjük, szépítjük” mozgalomban elért eredményért a
megyei tanács oklevéllel tûntette ki az iskola szülõi munkaközösségét. Az 1951/52es tanévben a tanulók létszáma 93 fõ, 1-7. osztályig folyt a tanítás.
A felügyelõi látogatás jegyzõkönyve tükrözi az ötvenes évek politikájának elvárását
a pedagógusokkal szemben, sürgették „a magyar nevelõk demokratikus átképzését
az új idõk szellemében való lelki beállítását.” A tantermek díszítése kifejezte a Magyar
Népköztársaság jellegét, annak nemzetiségi politikáját, valamint kapcsolatát a
Szovjetunióval.
A román nyelvû oktatás beindítása több szempontból volt nagyon fontos, nem csak
az iskoláztatási kötelezettség teljesítése miatt, hanem a kétegyházi románság
kisebbségi létének, anyanyelvének, hagyományainak intézményes keretek között való
kibontakoztatásának megélésének lehetõsége miatt.
Az iskola tanulói kivétel nélkül román anyanyelvûek voltak, otthonról, a családból
hozták magukkal az anyanyelv ismeretét, jól beszélték a tájnyelvet. A hazai román
közösségek az oktatás beindításakor nem rendelkeztek megfelelõen képzett
pedagógusokkal, ezért a tanítók az elsõ években Romániából, fõleg Erdélybõl áttelepült
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magyar anyanyelvû, de román nyelvet ismerõ tanítók voltak. Ilyen pedagógusok voltak
Aszalós Árpád, Turák Kálmán, Turcu Máriusz, Turcu Máriuszné, Antalfy Margit. Kétegyházi
születésû volt Sebesiné Szekán Zsófia. 1948 és 1950 között az iskolákban hét (7)
jeggyel történt az osztályzás, 1950-tõl áttértek a ma is használatos öt (5) jegyû
osztályozásra.
1951-ben megalakult az iskola úttörõszervezete, melynek neve Gheorghe Gheorghiu
Dej Úttörõcsapat. 1957-ben az úttörõszervezet új nevet vett fel az 1914. számú
Bartók Béla Úttörõcsapat az 1990-es demokratikus társadalmi-politikai változásig
mûködött.
Az 1951. évi 15. sz. tvr. a tankötelezettségrõl és az általános iskoláról kimondja,
hogy „Tankötelezettség 6-14 évig. Az általános iskola ingyenes, csak az állam
tarthatja fenn.” A törvény részletezte az oktatást sújtó mulasztásokat, az általános
iskola fejlesztésének elmaradását, a pedagógusok kiszolgáltatottságát. Ez a
megállapítás a helyi iskolára vonatkozóan is elmondható. A pedagógusok állományában
nagy volt a fluktuáció. A településen az emberek hagyományos paraszti gazdálkodást
folytattak, ahol szükség volt minden dolgos kézre, a családon belül lévõ gyerekekre
is, ezért a szezonmunkák idején elég magas volt a hiányzók száma. A szülõk azzal
magyarázták a hiányzást, hogy otthon is segíteni kell a családi munkát.
Idézet a Román Tanítási Nyelvû Általános Iskola nevelõtestületének 1953.
szeptember 24-én tartott nevelési értekezletének jegyzõkönyvébõl:
„Aszalos Árpád igazgató beszámolót tart az O.M. 852/853-65/1953. sz.
utasításából az 1953/54. tanév fõ feladatairól, valamint az ifjúsági szervezetek
munkájának megjavításáról. Ezután a nevelõtestület tagjai beszámolnak osztályaik
eredményeirõl és hiányosságairól, majd határozatot hoznak a nevelõi munka megjavítása
érdekében.
– a füzet és könyvellátottság megjavítására beszerzik és megrendelik a hiányzó
mennyiséget
– az ifjúsági szervezet munkájának megjavítása érdekében f.hó 25-én bemutató
úttörõ foglalkozásokat tartanak
– a világrészek térképeinek beszerzését megejtjük, amennyiben a beszerzés
akadályba ütközne, úgy a rajzot tanító nevelõk ideiglenes világrészi térképet rajzolnak
– a mulasztások elleni küzdelem terén az eddig jól bevált módszereket még
fokozottabb mértékben alkalmazzuk (a tanulók otthoni meglátogatása, felszólítása),
minden esetben igazolást kell kérni a hiányzásról a tanulótól
– riadólánc (mulasztási) megszervezése és a mulasztó tanuló meglátogatása
– versenyt kell szervezni a mulasztás csökkentésérõl, a fegyelem betartásáért
Bevezették a napos rendszert, minden reggel fél nyolckor egy nevelõnek kellett
ellátni az ügyeletet és ki kellett építeni a 10 perces szünetekben a felügyeletet. Az
igazgató felhívta a nevelõk figyelmét, hogy a szünetekben szervezett játékokkal
foglalkoztassák a tanulókat. Követeljék meg a nevelõk, hogy csengetéskor a tanulók
fegyelmezett sorokban vonuljanak be és ki a tanterembõl és tartság be az ülésrendet.
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Minden reggel órák elõtt zászlófelvonást kellett legyen és az utolsó óra után pedig
zászlólevonás. Az utolsó óra után a nevelõnek ki kellett kisérni a hazamenõ osztályokat
a sarokig, az alsó tagozatos nevelõnek a Kossuth utca sarkáig.
Az úttörõ rendezvényeket a magyar iskolával együtt tartották. A vasárnap délelõtti
foglalkozások anyagáról gondoskodni kellett.
1954-ben tanterembõvítéssel 4 tanulócsoport délelõtt tanulhatott, 2 délután. A
szakos ellátottság javult, minden tantárgyat szaktanárok tanítottak, akik a magyarországi
román közösség háború utáni generációjának elsõ diplomás pedagógus értelmiségi
tagjai voltak (Popucza Péter, Nedró Mihály, Petrusán György, Farkas Piroska, Rusz
Hortenzia), a Mocsári és Balcescu kollégiumban kezdték meg tanulmányaikat.
Az 1954/55-ös iskolai évben az alábbi tantárgyfelosztás alapján tanítottak:
1. Aszalos Árpád igazgató VI-VII-VIII. osztályban történelem: 7 óra
VII-VIII. osztály testnevelés:
4 óra
összesen:
11óra kötelezõ 12 ó.
2. Rusz Hortenzia ig.h.

V-VI-VII. osztály földrajz:
V osztály számtan:
VIII osztály osztályfõnöki
összesen:

10 óra
6 óra
1 óra
17 óra kötelezõ 16 ó

3. Turák Kálmán nevelõ

VIII. osztály ember élete:
I-VIII. osztály ének:
V-VIII. osztály karének
VIII osztály alkotmánytan:
VII osztály állattan:
VI osztály növénytan:
V osztály élettelen természet:
VI osztály osztályfõnöki:
összesen:

2 óra
7 óra
2 óra
2 óra
2 óra
2 óra
2 óra
1 óra
20 óra kötelezõ 23 ó

4. Petruzsán György

VI. osztály számtan:
VI-VII osztály mértan
V-VI. osztály testnevelés:
V-VIII. osztály rajz
II-III-IV. osztály rajz
V osztály osztályfõnök:
összesen:

3 óra
4 óra
4 óra
7 óra
2 óra
1 óra
21 óra kötelezõ 23 ó

22

5. Popucza Péter

VII-VIII. osztály számtan
VIII osztály mértan
VII-VIII osztály fizika:
VIII osztály kémia
VII osztály osztályfõnöki
összesen:

6 óra
2 óra
5 óra
3 óra
1 óra
17 óra kötelezõ 23 ó

6. Turcu Máriusz
7. Turcu Máriuszné
8. Székely János
9. Árgyelán Ilona

V-VIII. osztály román ny. és i.
V-VIII. osztály magyar ny. és i.
I-II. osztály
II-IV. osztály

21 óra kötelezõ 22
21óra kötelezõ 22 ó
29 óra kötelezõ 25 ó
28óra kötelezõ 25 ó

A hazai általános iskolai nemzetiségi tanárképzés 1951-ben indult meg — elõtte a
Mocsári és a Bãlcescu kollégiumban tanultak — ez tette lehetõvé, hogy a hazai
románságból kinevelõdött egy új értelmiségi réteg, közöttük a helyi közösségbõl a
magyarországi román lakta településekrõl származó diplomával rendelkezõ szakos
tanárok. Az oktatás tárgyi, anyagi feltételei fokozatosan javultak, a tanulók
elhelyezésére szolgáló új tantermek létesültek. Nehézséget jelentett az oktató-nevelõ
munkában a nem megfelelõ tankönyvellátás, ezt tankönyvpótló jegyzetekkel hidalták
át.
1954. tavaszától újra átalakítási, bõvítési munkálatok folytak az iskola épületében
egy nagy tantermet, két kisebb teremmé alakítottak át, így négy tanulócsoport tanulhatott
délelõtt, de így is két tanulócsoportnak még mindig délután tartották meg az óráit. A
tantermek mellett szertárat, nevelõi szobát is kialakítottak, valamint beüvegezték a
nyitott folyósot. A szükséges építési anyag 75 %-át társadalmi fejlesztés útján szerezték
be vállalatoktól. A Tanács 10,000 Ft-ot adott a munkálatokra, az igazgató levélben
kérte a Járási Oktatási Csoportot, hogy a felújítási összeghez 4000 Ft-ot a községi
Tanács házipénztárába utalja át. Ez év végén tornaünnepélyt rendeztek sportversennyel
egybekapcsolva. 1954. október 2-án kelt jegyzõkönyv rögzíti az iskola igazgatóságának
átadásáról ill. átvételérõl szóló megállapodást. Aszalos Árpád átadja Turcu Máriusz
átveszi az alábbiakat:
m Az iskola iktatókönyvét és irattárát 429/1954 számmal, elintézetlen ügy nincs.
m Az iskola leltári naplóját 110 sorszámmal és 594 darabszámmal
m Az iskola költségvetését és annak felhasználására vonatkozó feljegyzéseket
m Az iskola 5 db bélyegzõjét
Az 1955-ös tanévben az új igazgató kéri a nevelõtestületet, hogy a tanulmányi
eredmények javítása érdekében vezessék be minden tantárgyból a gyengébb, rászoruló
tanulók naponkénti egy óra korrepetálását, valamint a tanulópárok szervezését, sûrûn
látogassák meg és ellenõrizzék a tanulók délutánonkénti foglalkozását, illetve
foglalkoztatását, családi körülményeit. Az eddigi munkát a nevelõtestület kiértékelte
és a következõ javaslatokat tette:
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– a naponkénti korrepetálásokat minden nevelõ, akinek tantárgyából egyes tanulók
gyenge elõmenetelt mutatnak feltétlen bevezetik
– osztályonként megszervezik a tanulópárokat
– a gyengébb tanulók minél többszöri leellenõrzése az otthoni munkában
– a szakmai és egy osztályban tanító nevelõk hetenkénti értekezletének
maradéktalan megtartása
– a nevelõk üres órákon fõként az osztályfõnökök órákon való hospitálása
1955-ben került az iskolába Antalfy Margit tanítõnõ, 1956. május 11-én az Oktatási
Minisztérium Nemzetiségi Osztálya által végzett iskolalátogatás során megállapították,
hogy a tanítónõ jó nevelõ, szeretik a gyerekek és a szülõk. Kormányhatározattal a
1014/1958. gyakorlati foglalkozás címû tárgyat vezetnek be az iskolába.
Az 1963-as tanévtõl Brindásné Ottlakán Aranka, Vidáné Árgyelán Mária, Nedró
Mihály, Poptyilikán János, mint elsõ generációs kétegyházi román értelmiségiek kezdik
meg nevelõ-oktató munkájukat iskolánkban.
Nikuláné Brindás Mária, Zombainé Szarka Mária, Kovácsné Mokán Kornélia pedig
az elsõk, akik az iskola volt tanulói, mint tanárok térnek vissza szülõfalujukba,
iskolájukba pedagógusként. Felnõtt egy generáció, akik stabil szakmai hátteret
biztosítottak az iskola mûködéséhez.
1954/55-ös tanévre a következõ felszerelések kiegészítését kérték: matematika,
biológia, földrajz, magyar nyelv, történelem, orosz nyelv, ének-zene. Idõnként problémát
jelentett a tankönyvellátás is. 1954-ben a legnagyobb termet két kisebb teremmé
változtatták, így négy tanulócsoport tanulhatott délelõtt, kettõ délután. A megnövekedett
tanulói létszám egészségtelenné, körszerûtlenné tette a meglévõ termeket. 1956ban csak október hónaptól tudtak könyvet biztosítani az alsótagozatos tanulóknak. A
következõ év kezdetére nem jelentek meg a nemzetiségi tantervek sem. Ugyanebben
a tanévben gondot jelentett a történelem tanítása, a tankönyv román nyelvû, de
nyelvezete, stílusa nem volt megfelelõ, ezért a táblai vázlat használata mellett döntöttek.
Az is nehézséget okozott, hogy az iskola nem kapta meg a történelem tanításához
szükséges útmutatót. Az 1956-os októberi események miatt az iskola egy hónapig
zárva tartott, de ehhez a tûzelõhiány is hozzájárult.
1957. január 14-én megkezdõdött a tanítás, összevont oktatást indítottak be,
majd február 4-tõl váltott rendszerû foglalkozásokat tartottak tüzelõhiány miatt.
1957/58-as tanévben a felsõtagozat részére átmeneti tanterv kialakítása vált
szükségessé. Megjelentek a nemzetiségi óratervek és készültek az új tankönyvek (5.
osztály nyelvtankönyv, 5-6. osztály földrajz, 8. osztály történelem). Az orosz nyelv
tanítása a tanmenet „Á” és „B” változata szerint történt. Az erkölcsi nevelésre külön
tervet dolgoztak ki. Az alsó tagozatban is új tanterv szerint folyt az oktatás, új tankönyvek
is érkeztek. A felsõtagozati új tankönyvek az 58/59-es tanév kezdetén még nem
érkeztek meg, tankönyvpótló jegyzetekkel hidalták át a hiányt. 1957. november 18án az iskola vezetése két tanterem építését kérte a községi tanácstól. Az 1958/59es évet tanteremhiánnyal kezdték, ui. 3 tantermet leválasztottak szolgálati lakás céljára.
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A tanulók létszámnövekedése miatt állandóan tanteremhiánnyal küzdött az iskola, a
feltételek az 1958-ban felépített új iskolaépület átadásával javultak.
Ezért váltott rendszerû oktatás folyt, de közben már megkezdték az új iskola
építrését és 1958 december 16-án megtörtént az új iskola mûszaki átadása az
Úttörõ u. 83. sz. alatt, melyen résztvett Benke Valéria Mûvelõdésügyi Miniszter. A volt
Almássy kastély termében ünnepi mûsort adtak a gyulai N. Balcescu Román Gimnázium
énekkara, valamint a helyi román és magyar iskola tanulói. Az új iskola 4 tantermes
volt, világos, tágas, korszerû. Ügyeltek a rendbentartására, váltócipõ-rendszert vezettek
be. Ebben a tanévben Székely Jánost áthelyezték Elek községbe, helyette két képesítés
nélküli nevelõ Kis Mária és Budai János érkezett, aki késõbb a Gyulai Nicale Balcescu
Román Gimnázium igazgatója lett. 1959-ben Nedró Mihály, Farkas Piroska, Juhász
Éva és Radics Mária került az iskolába. Ebben az idõben az iskola tantestülete kivette
részét a társadalmi munkából, támogatói voltak a község közmûvelõdésének, sokat
tettek a hagyományok ápolásáért.
1959. szeptember 1-jén 4 tantermes új iskola átadására került sor. 188
tanulóval, 8 tanulócsoporttal, 11 nevelõvel folyt az oktatás.
1961. évi III. törvény a Magyar Népköztársaság oktatási rendszerérõl. A törvény
átfogó reform igényével jelentkezett, az iskolarendszer konszolidációjára való törekvés
és a gyakorlati élethez való erõltetett közelítés. „Váljék szorosabbá az iskolák kapcsolata
az élettel, a gyakorlattal, a tanulással. Minden iskolatípus készítse elõ tanulóit a
termelõmunkában való részvételére.” Ezt a törvényt 1965-ben az MSZMP politikai
bizottság határozatban módosította. Bebizonyosodott, hogy a gyakorlati élethez való
erõszakolt közelítés nem váltotta be a hozzáfûzött reményeket. Az iskolában „gyakorlati
foglalkozás” c. tárgyat kellett bevezetni. Az iskolában a tanulók tavasztól õszig
meghatározott órakeretben a gyakorlókertben tanulták meg a kerti munkák
munkafolyamatait. Télen a fiúk egyszerû asztalos, valamint javító-szerelõ munkát
végeztek, a lányok kézimunkáztak, fõzni, befõzni tanultak, valamint háztartási ismereteket
sajátítottak el. A késõbbi években technika tantárgy lett a neve. Az anyagok, eszközök
csak részben álltak rendelkezésre a pedagógus leleményességén múlott hogyan
valósítják meg a követelményeket. A pedagógusok igyekeztek kedvet csinálni ezekhez
a foglalkozásokhoz egy közvetlenebb, kötetlenebb beosztással, ösztönzéssel. A
megtermelt növények értékesítésébõl közös programokat, kirándulásokat szerveztek.
3. szakasz: 1961–1990.
Az anyanyelvi oktatás kétnyelvûvé alakítása
1961. évi III. törvény 2. §-a kimondja, hogy a nemzetiségi tanítási nyelvû
általános és középiskolákat kétnyelvû iskolákká kell alakítani, vagyis az anyanyelvû
oktatásról át kellett térni a kétnyelvû oktatásra. A kétnyelvûvé alakítás azt jelentette,
hogy nem volt kötelezõ minden tantárgyat román anyanyelven tanítani.
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Magyar nyelven tanították: magyar nyelv és irodalom, számtan-mértan, fizika,
kémiaélõvilág, gyakorlati foglalkozás, rajz, ének, testnevelés, az osztályfõnöki órák
felét.
Román nyelven tanították: román nyelv és irodalom, környezetismeret,
lakóhelyismeret, földrajz, történelem.
Az iskola oktató-nevelõ munkáját segítették 1963-tól Brindás Györgyné, Vida
Mihályné, Poptyilikán János, 1964-tõl Isztin Györgyné. Ebben a tanévben a
tanulócsoportok száma 9-re emelkedett, mert az iskolában megszer vezték a
napköziotthont, melynek vezetésével Poptyilikán János tanítót bízták meg, aki a
Botospusztai tanyasi iskolából került intézményünkbe. 1965-tõl Nikula Györgyné és
1966-tól Mokán Péterné. A jobb szakos ellátottság érdekében az iskolai
pártalapszervezet javaslatára a két iskola tanárai áttanítással segítették a hatékonyabb
oktató-nevelõ munkát, megvalósult a kooperáció a két iskola között. 1963/64-es
tanévben az oktató-nevelõ munkát a nemzetiségi iskolák részére kiadott átmeneti
óraterv szerint végezték a 150/1963. utasítás alapján.
Az új tanterv szerint tanították a magyar írást 2. és 4. osztályban, a magyar
fogalmazást 3-4. osztályban, környezetismeretet, számtant 1-2. osztályban, magyar
nyelv és irodalmat 5. osztályban, élõvilágot 5-6. osztályban, gyakorlati foglalkozást 16. osztályban, rajzot 2-8. osztályban, ének-zenét 1-3. o. , testnevelést 1-8.osztályikg,
az osztályfõnöki órákat 5-8. osztályig. 1968-ban Turcu Máriuszné nyugállományba
vonult az õ helyére került dr. Nagy Lászlóné és Zombai Károlyné.
Az 1968/69-es tanévben a felsõ tagozatban heti egy órás politchnikai képzés
indult. Ugyanebben az évben tanterv és utasítás írta elõ a „honvédelmi ismeretek”
oktatását, melynek célja a hazafias nevelés erõsítése. Iskolánkban a honvédelmi
felelõs a testnevelés szakos volt. Az iskola rendelkezett kispuskával, légpuskával és
együttmûködött az MHSZ-el. Minden év tavaszán két napos honvédelmi napot kellett
tartani rajverseny keretei között csapatok alakultak. A kastélykertben kijelölt
próbaállomásokon különbözõ ügyességi gyakorlatokat kellett teljesíteni pl.: lövészet,
lajhármászás, kúszás, kislabda dobás, gránáthajítás. Minden állomáson 1-tõl 10-ig
pontozták a rajvezetõk a tanulókat, a nap végén összesített eredményhírdetés volt,
utána játék, szalonnasütés és bográcsozás. Ez az idõ kevésnek bizonyult a feladatok
maradéktalan megoldására. A tanulólétszám növekedése miatt az új iskola tantermei
rövid ideig biztosították az oktatás zavartalan ellátását. Az 1971. február 24-én kelt
szakfelügyelõnek írt levélbõl megállapítható, hogy az iskola 7 tanteremmel és 2
szükségteremmel rendelkezik. Nagy gondot jelentett a napközis tanulók foglalkoztatása.
Az 1970-es körösmenti árvíz idején a községbe kitelepített méhkeréki gyerekek
részére a román iskola tanárai foglalkozásokat tartottak.
1971. szeptember 1-tõl a község három óvodáját igazgatásilag a Román Tanítási
Nyelvû Általános Iskolához csatolták, ezzel a román nemzetiségi nyelv elsajátítását
kívánták biztosítani, valamint választási lehetõséget adni a leendõ elsõ osztályosok
beiskolázásához. Ezt a lépést az 1968-ban megjelent P.B. határozata, majd a 159/
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1969. M.K. 15. MM. sz. rendelet tette lehetõvé, amely a nemzetiségi óvodák
újjászervezését tûzte ki célul.
A pedagógusok továbbképzését az 1969-ben létrejött Nemzetiségi Tanszék végezte,
amely az Országos Pedagógiai Intézet keretein belül alakult meg. Feladata volt a
nevelési-oktatási munka tartalmi kérdéseinek kidolgozása, a tantervek meghatározása,
a kétnyelvûség módszertani, didaktikai problémáinak feltárása, kidolgozása, a
nemzetiségi pedagógusok továbbképzése. Az iskola pedagógusai rendszeresen részt
vettek a különbözõ megyei, járási szakmai továbbképzéseken, amelyek bemutató órákkal
zárultak. A román nemzetiségi iskolák egymás közötti pedagógiai, módszertani
tapasztalatcseréjére, bemutató órákra rendszeresen került sor. Az iskola több ízben
tartott módszertani napokat, bemutató tanításokat. 1971/72-es tanévtõl a Megyei
Tanács Mûvelõdési Osztálya engedélyezte az iskolában az osztott alsó tagozat
mûködését. Az 1972. június 15-i MSZMP KB határozata az állami oktatás helyzetérõl
és fejlesztésének feladatáról. E dokumentum lehetõvé tette az oktatás megújítását,
új tantervek, tankönyvek kidolgozását.
3/a. Megújulás, nyitás 1972–1985
Az MSZMP KB. 1972. június 14-i ülésén határozatot hoz „Az állami oktatás
fejlesztésérõl, feladatairól szóló határozat” címen. Rövid, közép és hosszútávon
meghatározta az alsófokú oktatás-nevelés feladatait 1973. szeptember 1-i hatállyal.
A nemzetiségi oktatásügy 1970 és 1990 között
1972. június 15-i oktatáspolitikai határozat, az MSZMP KB határozata az állami
oktatás helyzetérõl és fejlesztésének feladatairól. Az oktatás korzserûsítését a meglévõ
iskolastruktúra:
– 3 év óvoda
– 8 év általános iskola
– 4 év középiskola
– 3 év szakmunkásképzés
– 3–4 év fõiskola
– 5–6 év egyetem keretei között kívánta elvégezni.
Célul tûzte ki az általános iskolai oktatás fejlesztését, az általános iskolák között
lévõ színvonalbeli különbség csökkentését. Az oktatáspolitikai határozat után új
tantervek, tankönyvek kidolgozása indult meg. A túlterhelés csökkentését javasolták,
ezért megszûntették az átlageredményt. A célkitûzések megvalósításának lehetõségeit
az anyagi feltételek hiánya tovább rontotta. 10/11/1974. sz. Minisztertanácsi
határozat az iskolai testnevelés és sport fejlesztésérõl. 1974/7. sz.törvényerejû
rendelet az alsó és középfokú oktatási és nevelési intézmények vezetésének,
igazgatóinak meghatározott idõre 5 évre szóló ellátásáról. Elõírta a jogszabály azt is,
hogy igazgató csak az lehet, aki a kinevezésének megfelelõ intézménytípusban legalább
öt éve pedagógusként dolgozik.
1978/79-es tanévben bevezetik a 11 napos ciklust, minden második szombat
szabad.
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A nemzetiségi kérdés felfogásában a következõ dokumentumok jelentek meg. Az
1972-ben módosított alkotmány, valamint az MSZMP XI. kongresszusán 1975-ben,
elfogadott programnyilatkozat mutatja, hogy mit jelentett a magyarországi nemzetiségi
kérdésben a múltbeli eredményekre támaszkodó folytonosság, s hogyan jelentkezik
benne a nemzetiségek igényeinek megfelelõen a megújulás. Míg az 1949-es alkotmány
49. §-nak 3. bekezdése sajátos nemzetiségi jogként csak az anyanyelven való
oktatásnak és a nemzetiségi kultúra ápolásának lehetõségét biztosított ’72-es
módosított alkotmány sajátos jogként mindenekelõtt kiemeli a nemzetiségeknek, mint
csoportnak az egyenjogúságát.
Az anyanyelv oktatására, a kultúra ápolására nem csak lehetõséget, hanem
biztosítékot is nyújt: „A Magyar Népköztársaság a területén élõ minden nemzetiségi
számára biztosítja az egyenjogúságot, az anyanyelv használatát, az anyanyelven való
oktatást, saját kultúrája megõrzését, ápolását.” Míg a párt 1948. évi egyesülési
kongresszusán elfogadott programnyilatkozat nemzetiségi pontja csak megvalósítandó
nemzetiségi feladatokról beszél, addig az 1975. évi XI. kongresszus programnyilatkozata
már rámutat a létezõ nemzetiségi jogokra, lényegében az 1968-ban célul kitûzött
feladatok megvalósítására. A Politikai Bizottság 1968. szeptember 17-i határozata
feladatként jelölte meg azt, hogy „meg kell vizsgálni a nemzetiségi óvodák és iskolák
tevékenységét, fel kell számolni a feltárt hiányosságokat. Ennek során intézkedni
kellett az oktatók szakmai-politikai felkészültsége fejlesztésérõl, meg kell vizsgálni,
hogy miként lehetne külön anyagi ösztönzéssel (nyelvpótlék, letelepedési támogatás)
is megjavítani a nemzetiségi iskolák pedagógus ellátását.” A nemzetiségi oktatás
problémáinak megoldására a következõ sürgõs intézkedésekre lett volna szükség:
– a nyelvoktató iskolákban mindenütt heti 4 órára kellett volna felemelni az anyanyelvi
órák számát
– lehetõséget kellett volna biztosítani arra, hogy a nemzetiségek által sürün lakott
területek középiskoláiban második idegen nyelvként a megfelelõ nemzetiségi nyelvet
tanulhassák a tanulók
– a szakfelügyelet megszervezését közvetlenül a megyei tanácsok mûvelõdési
osztályaira kellett volna bízni.
Az intézkedések eredményeként 1968-ban a minisztériumban újra létrejött a
nemzetiségi osztály, amely 1974-ig az egyetlen kizárólag nemzetiségi ügyekkel
foglalkozó állami szerv volt. 1975-ben az oktatási miniszter – véleményezõ és
javaslattevõ tanácsadó testületként – Nemzetiségi Oktatási Bizottságot hozott létre,
a nemzetiségi oktatás összehangolt irányításának elõsegítése érdekében. A bizottság
feladatai körébe elsõsorban a nemzetiségi oktatásügy helyzetének figyelemmel
kísérése, valamint a nemzetiségi oktatásügy fejlesztése, továbbá az általános
oktatáspolitikai feladatok sajátos alkalmazására vonatkozó javaslatok kidolgozása
tartozott.
1969-ben létrejött az Országos Pedagógiai Intézet Nemzetiségi Tanszéke. Feladata
a nemzetiségi nevelési-oktatási munka tartalmi kérdéseinek kidolgozása, a tantervek
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meghatározása, a kétnyelvûség módszertani és didaktikai problémáinak feltárása,
megoldásuk kidolgozása, valamint a nemzetiségi pedagógusok továbbképzése lett. A
nemzetiségi oktatás eddig ismertetett állami irányító-ellenõrzó mechanizmusát
hasznosan igyekezett kiegészíteni a társadalmi szervezetek tanácsadó, véleményezõ
tevékenysége, ui. ’69 óta mind a négy nemzetiségi szövetségben oktatási bizottságok
mûködtek. E mellett ’73-ban a Magyar Pedagógiai Társaság keretében Nemzetiségi
Szakosztály alakult. A két minisztérium, az Oktatási Minisztérium, Kulturális Minisztérium
újabb egyesítése után Oktatási Minisztérium lett a neve és megalakult a Nemzetiségi
Önálló Osztály, amely különbözõ társadalmi szervekkel, tanácsokkal, nemzetiségi
szövetségekkel együttmûködve végezte az elméleti és gyakorlati feladatokat. 1026/
1976. sz. minisztertanácsi határozat az 1962-ben megalakult a Pedagógiai Tudományos
Intézet és a Központi Pedagógus Továbbképzõ Intézet jogutódaként az Országos
Pedagógia Intézet. Feladata maradt az iskolai alapdokumentumok (tanterv, nevelési
program) kidolgozása, a szakfelügyelõk szakmai munkájának irányítása, a pedagógus
továbbképzés biztosítása, részvétel a pedagógiai kutatásokban. 1978. május 2-3-án
nemzetiségi pedagógusok országos konferenciáját tartották.
Az oktatás korszerûsítését a meglévõ iskolastruktúra keretei között kívánta elvégezni,
az általános iskolák között lévõ színvonal beli külömbségek csökkentését. Az új
dokomentum a nevelés hatékonyságának emelését célozta. Ezek bevezetésére
osztályonként felmenõ rendszerben került sor, az új tantervek tanmenetek kidolgozása,
új tankönyvek megjelenése idõigényes elnyúló folyamat volt. Az általános iskolai
tananyagcsökkentéssel, a tanulói túlterhelés mérséklésével kapcsolatos
dokumentumok, az új rendtartás, a különbözõ kérdésekben kiadott miniszteri rendeletek
és állásfoglalások együttesen az iskolai élet megújítását tartalmazzák. A túlterhelés
csökkentéseként megszûntették az átlageredmény kiszámítását. A tananyagcsökkentés
és ahhoz fûzõdõ oktatási feladatok megvalósításával együtt kiemelkedõ szerepet
kell, kapjon a világnézeti, erkölcsi, politikai nevelés a nevelõk munkájában. A
tananyagcsökkentés, a tanulói túlterhelésének tapasztalatai: a tananyagcsökkentéssel
a nevelõk egyetértettek, a gyakorlatban megvalósították. A tanulói tevékenykedtetés,
az önállóságra, az aktivitásra nevelés egyre jobban kibontakozott. A nevelõk szívesen
alkalmazták a differenciált és csoportos foglalkoztatást. Miniszteri utasítás szerint az
5. osztályos tanulókat szeptemberben nem lehetet érdemjegyekkel minõsíteni. Ügyelni
kellett az írásbeli és szóbeli ellenõrzések helyes arányának kialakítására és a házi
feladat korlátozására. A szaktárgyi tanmenetek készítésében a megyei
munkaközösségek által kidolgozott tanmenetek szolgáltak támpontul a saját tanmenet
elkészítésében. A tanulói túlterhelés csökkentésére az iskolában az 1973/74-es
tanévben a következõ módon került sor:
– hétfõre a tanulók nem kaptak házi feladatot, hétköznapokon ezeket korlátozottan,
differenciáltan kapták a tanulók,
– a túlterhelés csökkentése érdekében az írásbeli és szóbeli ellenõrzés helyes
arányának kialakítására kellett törekedni,
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– az otthoni tanulási idõ csökkentése, az anyag órán történõ elsajáttítatásával
– olyan munkarend és órarend összeállítása, amely elõsegíti a tanulói túlterhelés
csökkentését, jó és eredményes módszerek általánossá tételével, tapasztalatcsere
bemutatótanítás útján,
– a szülõket bevonjuk a gyermekotthoni elfoglaltságának csökkentése érdekében,
– olyan szakköröket indítunk, amelyek elõsegítik a tehetségek kibontakozását,
– a rászorulók részére korrepetálást kell tartani, figyelmet kell fordítani a fizikai
dolgozók gyermekeire
Fontos feladat a problémamegoldó gondolkodás továbbfejlesztése, a tervszerûbb
folyamatos gyakorlás, a korszerû eszközök hatékonyabb alkalmazása, a szöveges
feladatoknál az adatok kiemelése. Az írásmódszertani útmutatóban foglaltak pontosabb
megvalósítása, az órávégi háromperces másolás célszerû felhasználása, folyamatos
hibajavítás, az önellenõrzõ, önértékelõ képesség fejlesztése. Az olvasóvá nevelés
érdekében fontos volt a tankönyvön kívüli szövegek olvastatása, az önálló
szövegfeldolgozó jártasság kialakításához fontos a szövegfeldolgozás lépéseinek,
fokozatainak betartása. Fontos volt még a kifejezõkészség és az összefüggõ
beszédrenevelés továbbfejlesztése.
Fejleszteni a közösségi, társadalmi problémák iránti érdeklõdést és alakítani a
megoldásukban való aktív részvétel képességét. Tudatos tevékenység kellett legyen a
személyiségformálás.
Tervszerûen fejleszteni kellett az iskolának a társintézményekkel — mûvelõdési
ház, könyvtár, magyar iskola, óvoda — való kapcsolatot. Biztosítani kellett, hogy a
gyerekek mind nagyobb számban az óvodából kerüljenek az iskolába. Gondot kellett
fordítani a tanulmányi eredménytelenség miatt lemorzsolódottakra és a tankötelesek
iskoláztatására, valamint a felmentettek, osztályozatlanok osztályozóvizsgáira.
1973 szeptemberében életbe lépett az új Rendtartás, a nevelõk helyeselték a
benne lefektetett jogokat és kötelességeket, véleménynyilvánítást, javaslattételt, amely
hozzájárult az iskolai élet demokratizmusának továbbfejlesztéséhez. Az új Rendtartás
kibõvíti az iskolának a társintézményekkel való kapcsolatait. A nevelési értekezletek
pedagógiai hatékonyságának fokozására két tanítás nélküli munkanapot ír elõ a
Rendtartás. A kirándulásokkal kapcsolatban meghatározza, hogy a felsõtagozatosok
részére kétnapos, az alsótagozatosoknak egynapos kirándulás szervezhetõ. A napközi
otthoni felvételeknél és a napközis csoportok szer vezésénél újdonság, hogy
túljelentkezés esetén társadalmi bizottságot kell alakítani annak érdekében, hogy
valóban rászoruló tanulók kerüljenek be a napközibe. Változtak a keretszámok is, a
napközi otthoni csoportban 20-nál kevesebb és 40-nél több nem lehetett a tanulók
létszáma. Szeptembertõl Napközi foglalkozási terv naplót kellett rendszeresíteni az
iskolában.
A napközi otthonban végzett látogatások arról gyõzték meg a felügyelõt, hogy a
tananyag csökkentés a tanári módszerek fejlõdésének hatására ténylegesen csökkent
a tanulói túlterhelés, nõtt a gyermekek szabadideje. A napközi otthonban végzett
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eredményes munka annak is volt köszönhetõ, hogy a napközi otthon vezetõ és a
nevelõk kapcsolata szorosabbá vált és a módszerek egységesek voltak.
A 101/1973. M.K. 1/MM.sz. utasítás alapján az iskolának el kellett készíteni a
„Munkaerõ gazdálkodási tervét” az utasítás 2. §-ban részletezett szempontok alapján.
Cél a személyi feltételek optimális biztosítása, arányosabbá tétele, a túlórák
csökkentése. A terv a várható tanulói csoportok alakulását osztályonkénti bontásban,
a távozó, érkezõ nevelõk és a nyugdíjasok névsorát tartalmazza. A tanulókról
feljegyzéseket, személyiséglapokat kellett készíteni. Az „Osztályfõnöki feljegyzések” a
tanulók személyiségének fejlesztésérõl címû nyomtatványt vezették be. A hátrányos
helyzetû tanulók száma 13. A tankönyv, tanszersegély, családlátogatás, napköziben
való elhelyezés, korrepetálás, a szocialista brigádok segítsége sem szûntette meg a
hátrányos helyzetet, csak bizonyos mértékig csökkentette azt. A cigány tanulók
tankönyveit, tanszereit az iskola fizette ki. A tanév során kiemelt feladatként szerepelt
a bukások számának csökkentése. Az eredmények alapján 1975/76-os tanévben
sem érte el a bukásmentes iskola címet. A tankötelezettségi törvény végrehajtása
érdekében osztályozó vizsgára kellett kötelezni 3 fõt.
1011/1974. minisztertanácsi határozat az iskolai testnevelés és sport
fejlesztésérõl. Tervszerûen el kell érni, hogy a testnevelés és a sport a tanulók
tevékenységének tudatos és kedvelt programjává válljon, a természetjárás, az atlétika
és a vízisportok tömeges szervezésével segíteni a gyerekek egészséges fejlõdését,
állóképességük fejlesztését. A testnevelés kedvezõbb feltételeinek megteremtéséhez
az iskola igénybe vette a sportegyesület és a vállalatok segítségét a sportlétesítmények
létrehozása érdekében. Az iskolai udvaron két futballkaput, valamint két kosárlabda
palánkot helyzett el a Vízmû Társulat szocialista brigádja. A módosítás során a
testnevelési órák száma heti 3 órára emelkedett, ez kedvezõ fogadtatásra talált a
gyerekek és nevelõk körében. A problémát a tornaterem hiánya jelentette, ezért nem
volt hatékonyak a testenelési órák. Õsszel és télen tanterembe kényszerültek, csak jó
idõ esetén lehetett a szabadban az iskolaudvaron megtartani a testnevelés órákat. A
testnevelési órák alóli felmentések csökkentek az átlag osztályzat eltörlésének
hatására. Az oktatásról szóló határozat utáni években a Járási Hivatal Mûvelõdési
Osztálya körlevélben tájékoztatta az iskolát a korszerû szemléltetõ eszközökkel való
ellátás lehetõségeirõl, melynek során az országgyûlés célirányzott támogatást biztosított
ehhez a helyi tanács is adott anyagi erõforrást. A Mûvelõdési Minisztérium utasítására
adatközlõ lapot kellett kitölteni, melyen a Tanért Vállalat által beszerezhetõ szemléltetõ
eszközök szerepelnek. A szertári alapellátottság és a szemléltetõ eszközök tárolása,
karbantartása, fejlesztése érdekében az iskolában szakfelügyelõi ellenõrzés volt, mely
megállapította, hogy: „A szertárak alapellátottsága nem kielégítõ. A szegényes
felszerelés akadálya az eredményesebb oktató-nevelõ munkának. A legszûkségesebb
eszközökkel sem rendelkezik a magyar, ének, testnevelés, leánygyakorlati, fizika, kémia
szertár. A kémia szertár állománya 25 leltári tétel, a magyar 3, a matematika 22,
fizika 50. A történelem és földrajz szertárak a térképekre korlátozódnak pl. nincs
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földgömb. A fiú gyakorlati foglalkozás mûhelye megfelelõen felszerelt, a kerti munkák
és mûhelygyakorlat kézi szerzámai tekintetében. A biológia szertárban a madarak
tollazat hullik, makettek állati és növényi eredetû keresztmetszete nincsenek. A
szemléltetõ eszközök tárolása szertárban és az osztályokban elhelyezett szekrényben
történik. A kémiai szertárban nincsenek csoportosítva az eszközök, a vegyszerek,
nincs zárható szekrény. A fizika szertárban az eszközök zsúfoltan állapotban vannak.
Az igazgatóhelyettes az elmaradást azzal indokolta, hogy a költségvetésben nincs
biztosítva pénz a szertári állomány fejlesztésére. A II. sz. alapfelszereltségek
nyilvántartása alapján megrendelt anyagok a tanév végére megérkeztek 69202 Ft
értékben központi keretbõl. Az I. sz. tanszerjegyzék alapján 74000 Ft értékû szemléltetõ
eszköz érkezett az iskolába. A Debreceni Tanítóképzõ Fõiskolától Aszalos Árpád
közbenjárására is kapott az iskola oktatási segédanyagot: 16 mm-es hangosfilm vetítõt,
magnót, erõsítõ berendezést, diavetítõt, lemezjátszót, fényképezõgépet és bútorzatot
is. Ezeknek az eszközöknek a leszállítását a Béke Tsz és az ERDÉRT Vállalat segítette.
Az Oktatási Minisztérium 106/ 313/1974. XVIII. sz. intézkedése alapján a Megyei
Tanács VB. Mûv. Osztálya körlevélben hívta fel az iskolák figyelmét, hogy a felsõ
tagozatosok vegyenek részt az õszi betakarítási munkákban. Indok az õszi esõzések
hátráltatták a termés betakarítását. Az iskola tanulói 40 fõvel november 7-én, 8-án a
Béke Termelõszövetkezetben közhasznú társadalmi munkán vettek részt a sárgarépa
és fehérrépa betakarítását segítették. A munka befejezése után a tanulóknak a Tsz
pénzt fizetett, valamint almát kaptak a gyerekek.
A tanterv elõírta, hogy a tanulók anyanyelvi nevelése érdekében a történelem
tárgy tanítása román nyelven.
Az 1975/76-os tanévben felül kellett vizsgálni az iskola Házirendjét és a meglévõ
tiltások helyett – a nemzetiségi jelleg meghagyásával – kedvezõbb Házirendet biztosítani
a tanulók számára figyelembe véve a Rendtartás 28. § MK 6/1973. MM állásfoglalását.
Az Oktatási Miniszter 134/1978. M.K. 16. OM. sz. végrehajtása szabályozta az
általános iskolában a tömegsport órákat. Az utasítás értelmében megszûnt az úttörõ
sport (testnevelõ tanáronkénti heti 4 óra) és a sportszakkör (heti 2 óra). Helyette
egységes tömegsport órát kellett bevezetni az alsó és felsõ tagozatban, ezek
megszervezése, ellenõrzése állami feladat lett.
Az iskolában folyó nevelõ-oktató munka mellett részt kellett venni az országosan
meghírdetett versenyeken, a községi ünnepélyeken és mûsorokat adni. Ilyen kiemelt
ünnep volt 1975-ben hazánk felszabadulásának 30. évfordulójára való felkészülés.
Részt kellett venni „A 30 év 30 óra az iskoláért” mozgalomban, valamint felszabadulási
rajzpályázatokon. A Mûvelõdési Minisztérium Testnevelési Sportosztálya az évforduló
alkalmából „Az erõs, edzett ifjú nemzedékért” mottóval pályázatot hírdetett iskolai
sportünnepélyeken bemutatható harminc perces program tervezésére. Iskolánk nem
küldött be pályamûvet, hanem összeállított, betanított és május hónapban bemutatta
a tanulók által elsajátíttatott gyakorlatokat. Ezek fejlesztették a gyerekek
mozgáskultúráját, összhangban voltak az életkori sajátosságaival, a zene megfelelt a
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korosztályok érdeklõdésének. A program tartalmazott együttes gimnasztikai
szabadgyakorlatokat, kéziszergyakorlatot: labdával, szalaggal, kendõvel. A bemutatót
Árgyelán György tanár állította össze a tantestület a szervezésben és lebonyolításban
segített.
A Mûvelõdési Minisztérium Nemzetiségi Osztálya a MUSZ és a négy nemzetiségi
szövetség (román, délszláv, német, szlovák) a felszabadulás 30. évfordulójára
nyelvmûvelõ és fejlesztõ pályázatot írt ki „A szülõföldem felszabadulásának története”
címmel írásbeli munkát kellett írni a szülõk, ismerõsök elbeszélése alapján. Az iskola
veteránokkal szervezett találkozót és azt jegyezték le.
Gyula város felszabadulásának 30. évfordulójának alkalmából a N. Bãlcescu Román
Gimnázium és Általános Iskola 2798.sz. G. Cosbuc úttörõcsapata „Felszabadulási
Kupa” fiú-leány kézilabda bajnokságot hírdetett a román iskolák tanulói részére. A
találkozó célja a megemlékezés, a román iskolák közötti barátság elmélyítése, az
élményszerû játék. Az iskola leány kézilabdacsapata e verseny során 2. helyezést ért
el.
1975-ben a tanulók román helyesírási és írásbeli kifejezõkészségének megállapítása
érdekében a szakfelügyelõ kérésére megírt felmérést a tanulók a következõ eredményt
érték el: 1.osztály – 84%, 2. osztály – 62%, 3. osztály – 78%, 4. osztály – 79%.
A szakfelügyelõ véleményét úgy foglalta össze, hogy valamennyi osztályban fontos
feladat a jövõben is, hogy képessé tegyék a gyerekeket arra, hogy az elsajátított
nyelvtani ismeretek alkalmazásával gondolataikat szóban és írásban, egyszerû
formában, helyesen, értelmesen és szabatosan fejezzék ki. A tantestület tagjai között
az új könyvek megjelenésénél tankönyvszerkesztõ és bíráló feladatot látott el Isztin
Györgyné és Brindás Györgyné tanítók. Az Országos Pedagógiai Intézet 1976. évben
kérte az alsótagozatos és nyelvi munkaközösségektõl az alsótagozatos könyvek bírálatát.
A nevelõk észrevételeikkel rámutattak a hiányosságokra, az alkalmazás során
elõfordulható nehézségekre. Ezek kiküszöbölésére javaslatokat is tettek. Az új
osztályfõnöki tanterv megvalósulása során 1975/76-os tanévben nagyobb teret kapott
a családi életre való felkészítés, az egészséges és kultúrált életmódra nevelés. Az
1976/77-es tanévet nehezítette, hogy a román tankönyvek késve érkeztek meg.
Szeptember 1-tõl új általános iskolai Rendtartás került bevezetésre, tartalmilag legfõbb
törekvése, hogy az iskolai élet demokratizmusát mind szélesebb körben kiterjessze.
Konkrétan megfogalmazza az iskolai közösségek – nevelõtestület, pedagógus
munkaközösségek, ifjúsági mozgalom, párt és szakszervezet – kötelességeit és jogait.
Az új rendtartás kibõvíti az iskolának a társintézményekkel való kapcsolatait is. 1976.
november hónapban megtartott szakfelügyeleti ellenõrzés célja az új román tanterv
és utasítás végrehajtásának ellenõrzése volt. Martyin György vezetõ szakfelügyelõ
megállapította, hogy a meglátogatott nevelõk nyelvi képesítéssel és többéves szakmai
gyakorlattal rendelkeznek. Valamennyi nevelõ munkáját a minõségre való törekvés
jellemzi. A román nyelvû tárgyak szakos ellátottsága 100 %-os, az iskolai szaktanári
ellátottság 69 %. A tanulók aktivizálása, beszéltetése, a szókincs tervszerû gyarapítása
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szerepet kap. A változatosabb, rendszeresebb szemléltetés terén van még javítani
való. Fontos feladat a helyes irodalmi kifejezés megalapozása. Nagy örömmel
tapasztalta a szakfelügyelõ azt az egyetértést, amely a történelem és földrajz tanítást
illeti.
Az 1977/78-as tanév nevelõ-oktató munkája mellett az évfordulók megünneplése
nagyrészt tanórán kívüli tevékenységben valósult meg. Ilyen évforduló volt az NOSZF
méltó megünneplése, melynek keretén belül tablókat készített minden osztály a
Szovjetunióról, Leninrõl képeket és verseket felhasználva. A „Riadó 77” keretében
szervezett versenyben a kisdobosok és úttörõk adtak számot ismereteikrõl. A felsõs
tanulók résztvettek a Battonyán megrendezett „Népek barátsága” ünnepségen.
Iskolánk tanulói résztvettek a szegedi fõiskolások által rendezett Ady-centenáriumi
estén, ahol Ady románra fordított és megzenésített verseit ismerték meg.
1978-ban 25 évi pedagóguspályán eltöltött munka után nyugállományba vonult
Turák Kálmán, 1979-ben Poptyilikán János. 1978-ban Radnai Ferencné tanítójelölt
került az iskolába, aki két év után a magyar iskolába kérte áthelyezését. 1979-ben
Márk Ilona tanítónõ és Zsondáné Kozma Florentína a napközis csoportot vezette, de
egy év után családi okok miatt eltávozott Svédországba a férje után. Ebben az idõben
a tantestületnek nem volt egyetlen férfi tagja sem, csak nõk tanítottak az iskolában.
Árgyelán György román-orosz szakos pedagógus betegsége miatt keresõképtelen
állapotba került, Kovács Józsefné GYES-en volt. A helyettesítést képesítés nélküli
nevelõvel Mitykó Jánossal, valamint a magyar iskola tanáraival kooperálva oldották
meg.
A 114/1977. MK. 11.OM. sz. utasítás értelmében fokozatos bevezetéssel új
nevelési oktatási ter vet kellett alkalmazni. Az alapelvek és 11 napos ciklus
bevezetésére került sor, valamint az 1978/79-es tanévben került bevezetésre az
Új Nevelési-oktatási Terv.
1978/79-es tanévtõl középtávú tervet kellett készíteni az oktató-nevelõ munkát
a különbözõ nevelési területek szerint kellett megtervezni:
– Értelmi nevelés
A tantervben rögzített törzsanyag elsajátíttatása minden tanulóval, az önálló
ismeretszerzés igényének felkeltése, kiegészítõ anyag biztosítása. El kell sajátíttatni
a helyes tanulás technikáját, alkalmazni a differenciálás és önálló munkáltatás
módszerét. A kötelezõ könyvnélküliek idõarányos elrendezése. Reproduktív
gondolkodást igénylõ kérdések tervezése. A szabályokat, törvényszerûségeket el
kell végeztetni. Az anyanyelv használatát órán kívüli tevékenységben is szorgalmazni
kell.
– Világnézeti nevelés
Kialakítani a tanulókban a dialektikus történelmi materialista világnézet alapjait.
Ismertetni a világ keletkezését az élet eredetét. Vallásos rendezvényeken a gyerekek
a szülõkkel együtt vettek részt, ahhoz, hogy ezeket csökkenteni lehessen vonzóvá,
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szinessé és esztétikailag hatásossá kell tenni az iskolai rendezvényeket és bõvíteni
az iskolán kívüli szórakozási lehetõséget.
– Erkölcsi, politikai, közösségi nevelés
Fejleszteni kellett a szocialista emberre jellemzõ erkölcsi tulajdonságokat a
szocialista hazafiságot, internacionalizmust, a munka és dolgozó ember
megbecsülését a közösségi magatartást. A hazafias érzés és más népek iránti
barátság, testvériség érzését erõsíteni.(levelezés) Az idõsek iránti tisztelet,
megbecsülés érzésének erõsítése. Ismerni a román nép életét és kultúráját,
levelezés beíndítása román és szovjet pajtásokkal.
– Politechnikai nevelés
Megalapozni a tanulók politechnikai mûveltségét. Ismeretek nyújtása a nagyüzemi
termelés legáltalánosabb alapjairól, a termelés szervezésérõl. Társadalmilag
hasznos munka végzése 7-8. osztály számára. „Az egy üzem, egy iskola” mozgalom
adta lehetõség kihasználása tanulók pályaismeretének szélesítésében. Ennek
érdekében rendszeres üzemlátogatások végzése: Gyulai Húskombinát, Sarkadi
Cukorgyár, Orosházi Síküveggyár, Békéscsabai Kötöttárúgyár.
– Esztétikai nevelés
Képessé tenni a tanulókat a szép befogadására, megóvására és megteremtésére.
Tanórán kívüli lehetõséget teremt a múzeumlátogatás és különbözõ kiállítások
megtekintése, valamint a környezet harmónikussá tétele.
– Egészséges életre nevelés
Testileg, szellemileg egészséges, edzett nemzedék nevelése. Tovább folytatni az
„Edzett ifjúságért” tömegsport mozgalmat. Kialakítani a helyes napirendet. A testiszellemi teherbíró képesség, mozgáskultúra, mozgásigény fejlesztése érdekében
különbözõ tanórán kívüli ügyességi versenyek rendezése pl. Télapó kupa. Téli
idõszakban minden szünetben friss levegõn való tartózkodás. A környezet
védelmére való nevelés érdekében a tanterem, udvar, elõkert gondozása,
rendbentartása, a vöröskeresztes aktívák beínditják a „Tiszta, rendes osztály”
mozgalmat.
Az új tankönyvek szerkezete, felépítése, a benne lévõ illusztráció jobban segítette
a tananyag megértését. A román nyelven is megjelent történelem, földrajz, ének könyvek
a tantárgyi ismeretek bõvítésén kívül hozzájárultak a szókincs bõvítéséhez is.
A tanulmányi felügyelõ átfogó látogatásának tapasztalatai az iskolában 1978
június
Az ellenõrzés során megvizsgálta az iskola tartalmi munkáját objektíven befolyásoló
tárgyi feltételeit. Az oktatáspolitikai célok megvalósítását szolgáló általános és tantárgyi
pedagógiai folyamatokat. „Az iskola két épületben van elhelyezve az 1958-ban épült
új iskola egy tanteremmel bõvült, ezáltal megszûnt a váltakozó tanítás. A régebbi
épület a XIX. század utolsó harmadában már iskolai célokat szolgált, korszerûtlen,
ennek ellenére hosszabb távon kell számolni használatával. Az udvarok, a szeneskamra
és a gyakorlókert állapota kifogásolható. Az iskola csak kinti, udvari WC-vel rendelkezik.
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Az iskola szemléltetõ eszközökkel való ellátottsága megfelelõ, megyei keretbõl
megvásárolták az I-II-III. sz. jegyzékben felsorolt eszközökkel.
Az iskola ügyvitele elfogadható az érkezõ és a kimenõ ügyiratok iktatását és kezelését
a Rendtartás elõírásainak megfelelõen végzik. Az iskola vezetése az igazgatási,
munkajogi feladatokat egyeztetéssel és azt követõ korrekcióval látja el. A személyi
anyagok rendezése, pótlása folyamatos. A nevelõkrõl készült alap és kiegészítõ
minõsítés a 132/1968. MK 11. MM sz. utasításban foglaltaknak megfelelõen. Nem
vezetik az 1976-tól elõírt statisztikai törzskönyvet. A túlórák mind az alsó, mind a
felsõ tagozatban arányosan és a pedagógiai szempontok figyelembe vételével kerültek
elosztásra. Az 1978/79-es új tanév beiskolázási feladatainak megvalósításához késve
fogott hozzá a testület, a helyi párt és államiszervek tájékoztatása sem történt meg
idõben.
Az iskolavezetés tervezõ, szervezõ, irányító funkciója mellett fontos helyet foglal el
a pedagógiai folyamatok ellenõrzése és értékelése. Célja, hogy az adott tárgyak
oktatásának helyzetérõl reális képet kapjon a vezetés és a szerzett információk és
tapasztalatok alapján meghatározza a további munka nevelési, szaktárgyi, pedagógiai
és módszertani feladatait. Az ifjúsági szervezet demokratizmusát a kötelezettségek,
jogok összhangja jellemzi. A munkát a testület indirekt módszerrel segíti és irányítja
tág teret biztosítanak a tanulók önálló kezdeményezõ készségének kibontakoztatására.
A különbözõ szintû önkormányzati szervek vezetõi választással nyerték el funkciójukat.
A tanítási órákkal kapcsolatos tapasztalatokról. Az alsó tagozatos nevelõk valamennyi
meglátogatott óráján mind a felkészülésben, mind a módszerek megválasztásában
és alkalmazásában nagyfokú tudatosság érvényesült. Az óravezetés dinamikus, a
tanulók figyelmét, megfigyelését jól átgondolt kérdésekkel irányítja. A munkaeszközök
használata és a manipulativ tevékenység indokolt. A tanulók aktivizálását változatos
foglalkozási formákkal (frontális, egyéni, önálló munkák) biztosítja, a feladatok
gondolkodtatók, problémahelyzet elé állítja a gyerekeket.
Felsõ tagozat matematika 5. osztály – fogalomkialakítása tiszta, világos,
eszközhasználata változatos (lyukas tábla, színes rudak, feladatlapok). Körültekintõ
figyelemmel törekedett a matematikai összefüggések megláttatására, a disztributiv
tulajdonság felismertetése, a manipulativ tevékenység mindegyikét végigkísérte, még
a szabályjátékokét is. Gondot fordított az önálló munkáltatásra és önálló elemzésre.
A problémahelyzetek sora késztette a tanulókat a logikus gondolkodás alkalmazására.
A szabályok, törvényszerûségek megfogalmazását az elkövetkezõkben a tanulók
végezzék el.
A mûvelõdési anyag feldolgozása – a gyermekek életkorát, neveltségi szintjét is
figyelembe vevõ fokozatossággal – az iskolában tantárgyakra bontva, elsõsorban a
tanórákon folyik, s járul hozzá a harmónikus személyiségfejlesztéshez, a szocialista
emberre jellemzõ vonások megalapozásához. A nemzetiségi iskolák tantervérõl és
óratervérõl külön jogszabály fog rendelkezni.
Az iskolának 4 éves ciklusra készült munkaterve van, évenként kiegészítõ melléklet
36

formájában tartalmazza az adott tanévre vonatkozó aktuális feladatokat. Az
alapmunkaterv szerkezeti felépítése, tagoltsága helyes – helyzetelemzés, célok,
feladatok, tevékenységi formák – összhangban vannak az alapvetõ dokumentumokban
meghatározott követelményekkel.
15/1981. MM.sz. r. az iskolán kívüli magán jellegû oktatásról. A mûvelõdési miniszter
rendelete minisztertanácsi felhatalmazás 44/1981. MT.sz. alapján elõírta, hogy a
rendszeres magánoktatás végzéséhez a helyi tanács engedélye szükséges.
1981. novemberében tematikus matematika-fizika szakos szakfelügyelõi látogatás
volt az iskolákban, a következõ megállapítás született: Az iskola szemléltetõ- és
munkaeszközökkel el van látva, melyek szertárakban találhatók, viszont szaktanterem
nem áll rendelkezésre. A tantárgyak tanításához készült demonstrációs eszközökkel
rendelkeznek a történelem tantárgy táblái minden osztályban a tanult kornak
megfelelõen a falon vannak elhelyezve, amit a tanulók órai munkáját és felelését is
szemléletessé teszik. Tablókat, szemléltetõ képeket, magyarázó táblákat a nevelõk is
készítenek. Az audio-vizuális eszközöket kénytelenek a tantermek között hordozni,
mert azok biztonságos elhelyezése csak az irodában lehetséges. A nevelõk az okokozati összefüggések kerestetésével az állandó és következetes indokoltatással, a
miértekre adott válaszokkal valósították meg. Javaslatként elmondta a szakfelügyelõ,
hogy alkalmazni kell a differenciált házi feladatok adását. A gyermekek órai viselkedését
pozitívnak ítélte meg, fegyelmezettek voltak. A látogatott órákat a szakfelügyelõ
korszerûnek ítélte meg, a tanulók felmérésen nyújtott teljesítménye 66,7 %-os volt.
Ebben a tanévben a szülõk igényét figyelembe véve beindították az „új matematika
szülõknek” címû sorozatot. Az iskola biztosította a tanulók számára a rendszeres
korrepetálást.
A tematikus látogatás 1982 évben folytatódott az orosz nyelvoktatással kapcsolatos
didaktikai, nevelési, képzési feladatok végrehajtásának vizsgálatával. Az osztályok
gyenge teljesítményt nyújtottak, ezt a sok kényszerû helyettesítéssel (nem szakszerû),
illetve a hiányok be nem pótlásával magyarázták. A meglátogatott nevelõ a másik
szakjából magasabb képesítés megszerzésére törekszik, ezért sokat van távol. Az
igazgató 1982/83-as tanévben az órarend összeállításánál figyelembe vette a
konzultációs idõpontokat, így az orosz órák az órarendbe a hét elsõ három napján
kerültek megtartásra, viselve az aránytalan óraelosztás következményeit, de
kiküszöbölve a szakszerûtlen helyettesítéseket is. Az alsó tagozat 4. osztályában az
1983/84-es tanévben kerül bevezetésre az orosz nyelv, de az iskolavezetés az új
szemléltetõeszközök beszerzését folyamatosan végzi. Valamint 6. osztályban a földrajz,
technika, ének, élõvilág, 7. osztályban a matematika, 8. osztályban a történelem,
magyar nyelv és irodalom tantárgyat.
Tematikus látogatás volt földrajzból, biológiából és történelembõl, a földrajz
tanítással kapcsolatban megállapította a szakfelügyelõ, hogy a nevelõ felkészült, a
szemléltetõeszközöket hatékonyan használja, a tanulók teljesítménye 71 %-ot mutat.
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A történelem felmérés országos szintû volt, iskolánk 8. osztályában végezte a
tanfelügyelõ, ennek eredménye 75 %-os volt.
Reális szintfelmérés alapján objektív helyzetelemzést kell adni, majd ezek alapján
az iskola valóságos nevelési-oktatási helyzetét kell összevetni az új dokumentudok
által támasztott követelményekkel, célokkal, feladatokkal. Az oktatási feladat egyik
fontos didaktikai alapelve a szemléletesség, szemléltetés, melyre törekedni kell. A
nemzetiségi iskolákban az 1979/80-as tanévben került bevezetésre az új
„Nemzetiségi Oktatási Terv”, ezért a jó felkészülés érdekében a nevelõk ezt
rendszeresen tanulmányozták.
1980-ban Bacsa Ildikó és Borbély Györgyné kerül felvételre, 1981-83 között
Martyin Tivadar és Martyin Tivadarné tanítottak iskolánkban. 1982-ben Botta Mária,
1983-ban Szántó Flóra, 1984-ben Kalcsó Istvánné lett az iskola pedagógusa. Az õ
munkábalépésükkel javult az iskola szakos ellátottsága. 1986-ban Mokány Etelka
üzemmérnök, a technika tanítását vállalta, 1988-ban Szelezsán Péter és Zombai
Attila a napközis csoportot vezette.
Az 1984/85-ös tanévben végzett felügyelõi látogatások tapasztalatai 1-2-3.
osztály
1. osztály román nyelvû óra. Az óravezetés pozitív irányba fejlõdött. Módszeresen
tudatosan tanít, így jó a megvalósítás is. Kellõképpen fejlesztette a nyelvi készségeket
és képességeket, a folyamatos ismétlést alkalmazza, a szemléletesség elvét érvényesíti.
A tanulótevékenységek szervezése kizárta a fegyelmezetlen magatartást, „üresjárat”
a tanítási órán nem volt.
2. osztály környezetismereti óra. Nagyon átgondolt, lelkiismeretes felkészülést,
eredményes megvalósítás történt. Mintaszerû volt az óra rendezése (csoportok
kialakítása, kísérleti eszközök kiosztása, munkafeltételek megteremtése). Az irányítással,
majd az önállóan végzett tanulói kisérletekkel elegendõ tapasztalatok birtokába juttatta
a tanulókat. Jó problémahelyzet elé állította a tanulókat és kitûnõ kérdésekkel
irányította a tevékenységet, így a tanulók szilárd ismeretek birtokába jutottak.
3. osztály környezetismereti óra. Az óra eleji ismétlés az elõzõ órák eredményességét
igazolta. A tananyag feldolgozásához kísérlet bemutatásával elõzetes gyûjtõmunkával,
jó koncentrációval igyekezett konkrét tapasztalatokat biztosítani. Jó lett volna, ha a
kísérlet nem csak a nevelõi bemutatással történik, hanem a tanulók is kísérletezhettek
volna.
Felsõtagozat:
5. osztály román óra. A pedagógus tanítási órájára a tudatosság volt a jellemzõ. A
tanulók kellõen tevékenykedtek és differenciált foglalkoztatásba részesültek. A
számonkérés változatos volt, az új anyagnál is a tanulók együtt tudtak mûködni a
nevelõvel.
Napközi I-II-III:
Az I. csoport a nevelõ fõ célja az elsõ osztály szoktatása és beillesztése a napközis
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csoportba. Ebbe a munkába már bevonta az aktivabb 3. osztályos tanulókat is. A
tanulópárok segítették egymás munkáját, helyesen alakította ki a felelõsi rendszert
az 1. osztály olvasási készségét hangos olvastatással fejlesztette, törekedve a helyes
kiejtésre, hangsúlyozásra, a szöveg megértésére. Fontos feladatnak tekintette az írás
esztétikájának fejlesztését.
III. csoport 5–8. osztály. A legfontosabb feladatot, hogy a tanulók felkészüljenek a
másnapi tanítási órára, teljesítette. A tanuláson, játékon, munkatevékenységen keresztül
jó szokások alakultak ki. A tanulás utáni szabadidõt pihenésre, játékra és a
korosztályokkal való baráti kapcsolat építésére fordították. Meghírdetésre került a
„Kiváló napközis tanuló” és „Kiváló napközis közösség” cím elnyerése. Az ellenõrzés
nagy figyelmet igényelt. A tanulópárok jól segítették egymást. A munkafoglalkozások
során készült anyagokból az iskolai faliújságra kerültek a legjobb anyagok. Kulturális
foglalkozáson vetélkedõt rendeztek. Nagyobb gondot kell fordítani az étkezés és az
ezzel kapcsolatos illemszabályokkal.
Az új oktatási-nevelési terv eredményességét 1984-ben az országos felmérés
részeként történelembõl mérték fel, az eredmény 75 %-os volt. A beinduló járási,
megyei, országos tudományos-technikai szemle elnevezésû szaktárgyi versenyre több
tárgyban is benevezett iskolánk, eljutva az országos döntõbe, melyeket Csillebércen
rendeztek meg.
Az MRDSZ versenyeket, találkozókat szervezett, melyeken az iskolai énekkar,
néptánccsoport bemutatta a kétegyházi románok hagyományait, népdalait, néptáncát,
a kétegyházi táncrendet lunga-mînînþãlu-þîgãneasca-lunga (lassú-aprózó-cigányoslassú).
A 60-as évek közepétõl a szegedi tanárképzõ fõiskolán egyre több kétegyházi
román hallgató szerzett pedagógus diplomát és tért vissza szülõfaluja iskolájába
tanítani, a tantestület tagjai kivétel nélkül kétegyházi román pedagógusok voltak, sõt
nagyrészük az iskola tanulója volt. Brindás Györgyné Ottlakán Aranka, Isztin Györgyné
Gábor Aranka, Nikula Györgyné Brindás Mária, Mokán Péterné Szelezsán Zsófia, dr.
Nagy Lászlóné Sztán Zsófia, Zombai Károlyné Szarka Mária, Kovács Józsefné Mokán
Kornélia, Árgyelán György, Málik Györgyné Szabó Anna, Borbély Demeterné Csobán
Anna, Radnai Ferencné Sipos Katalin, Borbély Györgyné Szántó Mária, Csobánné
Botta Mária, Kalcsó Istvánné Számfira Mária, Ambrus Mária, Szelezsán Erika Dojna,
Szabó Mária, Szántó Flóra, Szelezsán Péter, Zombai Attila, Abrudán Mária, Borbély
Erika.
3/b. szakasz: 1985-1990 szakmai önállóság, demokratizálódás
Az 1985. évi I. sz törvény az oktatásról
A törvény kimondta, hogy a nevelési-oktatási intézmények szakmai tekintetben
önállóak.
A törvény az oktatás egészével foglalkozik. Együtt szabályozta – az óvodától az
egyetemig – a nevelési-oktatási intézmények ügyeit, az iskolaszerkezet felépítésében
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nem kívánt változtatást. Az oktatási törvény fõ törekvése az intézményi önállóságra,
az intézményen belüli demokrácia növelésére irányult. Kimondta, hogy a nevelésioktatási intézmények szakmai tekintetben önállóak. Ez a szakmai önállóság a központi
nevelési programok, nevelési-oktatási tervek, ill. a tantervi irányelvek keretei között
valósulhat meg. Ennek megfelelõen lett a pedagógus joga, hogy megválassza – a
nevelési és oktatási tervek keretein belül – a tananyagot.
13/1986. MM. sz. miniszteri rendelet az alapfokú nevelési-oktatási intézmények
mûködésérõl. A rendelet meghatározta az általános iskola esetében a tanév rendjét,
a tanítási órákat, a tanórán kívüli foglalkozásokat, szakköröket. Szólt a gyermek- és
ifjúságvédelem feladatairól, a mûködési szabályzatról, a tanulókról, a házirendrõl, a
fegyelmi felelõsségrõl, a tanuló kötelességeirõl és a diákkönkormányzatról. A rendelet
kitér az iskolavezetésére, a pedagógusokra, a szakmai munkaközösségekre, szólt a
szülõk jogairól és az iskolatanácsról. Ez utóbbi esetben elõírta, hogy az iskolatanács
létszáma legfeljebb 10–12 fõ lehet. Tagjai az iskolaigaztója, diákönkormányzat
képviselõje, az úttörõcsapat, a szülõi munkaközösség elnöke, a szakszervezet és más
érdekelt szervek választott képviselõje. Az iskolatanács társadalmi irányítója a Hazafias
Népfront helyi bizottsága volt. Elnököt az õ javaslatukra, titkos szavazással választhattak
az iskolatanács tagjai. Az iskolatanácsnak véleményezési és javaslattevési joga volt,
döntési lehetõséget nem kapott.
23/1987. MM. sz. miniszteri rendelet az általános iskolák egyes tanköteles
tanulóinak ingyenes tankönyvellátásáról.
Az 1989-ben megindult társadalmi, politikai átalakulás a nemzeti önérzetet is sértõ,
kötelezõ orosz nyelv – oktatás felszámolását is igényelte. Ezt felismerve jelentette be
1989. június 8-án Glatz Ferenc M. miniszter az orosz nyelvoktatás megszûntetését,
fakultatívvá tételét. Ez az intézkedés az iskolákat és az orosz szakos nyelvtanárokat
hozta nehéz helyzetbe, vállalni kellett egy másik nyelvre való átképzést.
1989. június 8-án Glatz Ferenc Mûvelõdési Miniszter – az orosz nyelvtanárok
átképzési programjáról szólva – bejelentette az orosz nyelv 1949-tõl erõszakolt,
kötelezõvé tett oktatásának megszûntetését és a nyelvtanulás fakultatívá tételét.
1989. december 15-én Glatz Ferenc bejelentette, hogy a Mûvelõdésügyi
Minisztériumban készül az oktatási törvény módosítása, az iskolaalapítási monopólium
felszámolásának terve.
1990. február 5-én Magyarország részérõl Glatz Ferenc, Románia részérõl Andrei
Pleºu kulturális együttmûködésrõl írt alá megállapodást.
Ez a a szakmai önállóság a központi nevelési programok, tervek, tantervi irányelvek
keretei között valósulhat meg. Ennek megfelelõen lett a pedagógus joga, hogy
megválassza tanmenetében a törzs és kiegészítõ tananyag arányát.
Ez a tanév különös jelentõségû volt a hatályba lépõ törvény miatt, el kellett készíteni:
– a Mûködési Szabályzatot
– betartani a tankötelezettséget (a tanulók teljesítményének értékelése érdemjeggyel
történik 2. osztálytól) kiküszöbölni a tanévvesztést
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– a záradékok használata, a kitûnõ tantárgyi osztályzat alkalmazását,
– az elsõ osztályosok fejlettség szerinti beiratását,
– a csoportbontásokat,
– az Úttörõ-tanács megalakítását
1987/88-as tanévben lépett életbe az iskolára jellemzõ sajátos nevelési felfogás
alapján elkészített mûködési szabályzat. Az iskola jól bevált szokásait, hagyományait
tartalmazza és a törvénybõl adódó új feladatokat. A tankötelezettségi törvény
megvalósítása érdekében az iskola vezetése célul tûzte ki a tantárgyi minimum
elsajáttítatását, a tanévvesztés megszûntetését, az idõben való beiskolázást, a 4. és
5. osztályból való átmenet segítését, a korrepetálások hatékonyságának növelését, a
hátrányos helyzetû tanulók felzárkóztatását.
Az 1987/88-as tanévre az alábbi célokat tûzte ki az iskola:
– a tantervi korrekció bevezetése
– az alapkészségek fejlesztése, különös tekintettel az olvasás, írás, beszéd és
numerikus számolásra.
– kiemelt volt az önálló ismeretszerzés módjának a megtanítása.
A tehetséggondozás érdekében a tanulóknak lehetõséget adni az iskolai szakkörökön
való részvételre, mind az iskolai, mind a mûvelõdési házi szakkörökbe. Egyéni
pályázatra való benevezést szorgalmazni, kiegészítõ anyag feldolgoztatása, önálló
kutakodásra, búvárkodásra késztetõ feladatot adni, egyéni beszámolókat, kis
elõadásokat készíteni.
A román nyelv ismeretének alaposabb elsajátítása érdekében csoportbontásokat
eszközöltek az elsõ, az ötödik és hatodik osztályokban. A bontást a nyelvismeret alapján
végezték el. Az „A” csoportba a nyelvet egyáltalán nem, vagy csak kevésbé jól beszélõk
kerültek, a „B” csoportba a nyelvet jól beszélõk. Kedvezõbbé vált az órák légköre, a
tanulókban némileg csökkent az a feszültség, hogy nem tud olyan jól beszélni, mint a
másik társa.
Ebben az évben adták ki az iskola történetében elõször az „Iskola Kiváló Tanulója”
plakettet. Olyan 8. osztályos tanuló kaphatta, akinek az 5. osztálytól kezdve kitûnõ és
példamutató volt a fegyelme, szorgalma és közösségi munkája.
Az iskolában a tantervi korrekciót a követelményrendszer pontosítását részben
önképzés, továbbképzés formájában, részben iskolai munkaközösségi foglalkozáson
oldották meg. Az útmutatóban világos a tanítás anyaga, a törzs és kiegészítõ anyag, a
feldolgozás funkciója és jelöli a minimum követelményeket.
Az anyanyelv ápolása érdekében kiemelt feladat volt a beszédkészség fejlesztése,
a helyi szokások felkutatása, gyûjtése, megõrzése, dalok, táncok megtanítása. Az
anyanyelvi hét nevelési lehetõségeinek kihasználása, a helyi tájház rendszeres
látogatása.
A román szakkör vezetõi a szakköri anyagot úgy állították össze, hogy folyamatosan
készülhettek a román szépolvasási versenyre és a nemzetiségi fesztiválra.
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Az 1985. I. Oktatási törvénybõl fakadóan felmenõ rendszerben lép be az 1986/
87-es tanévben az orosz nyelv új oktatási terv szerinti tanítása.
A 106/1985. MM.sz. utasítás alapján nevelési célú foglalkozásra 14 napot biztosít.
Ezek felhasználása az iskolában a következõképpen oszlott meg: továbbképzésre 1
nap, honvédelmi napra
2 nap (lövészet, kerékpártúra, elméleti gyakorlati feladat),
kirándulásra 3 nap, üzemlátogatásra 2 nap, román húsvétra 1 nap, mezõgazdasági
munkára 3 nap.
1986. március-április-május hónapban végzett átfogó látogatás tapasztalatai:
A munkafegyelem, munkaerkölcs helyzete
Az alsó tagozatban a tanulók többségének munkafegyelme jó. A rájuk bízott
feladatokat, mind a tanítási órán, mind odahaz elvégzik. Mindez köszönhetõ annak,
hogy a tanítási-tanulási folyamat munkára nevelõ hatása megfelelõ. Lelkiismeretes a
pedagógusok felkészültsége, gyermekszeretete, szorgalma, szakmai igényességre való
törekvés jellemzi. Jó az órák elõkészítése, szervezése. Az órakezdés mindig pontos,
de az órák befejezése nem minden esetben. Ennek oka túltervezés, és az egyes
anyagrészek „agyonbeszélése”. Jó a tanórák logikai felépítése a pedagógusok
kérdéskultúrája, a lényeg kiemelése, rögzítésre is nagyobb gondot fordítanak.
Eredményesen használják az írásvetítõt a saját készítésû színkártyákat, magyarázó
rajzot, feladatlapot, munkatankönyvet. Javult a tanulók bevonása az ismeretszerzés
folyamatába, ezt gyakori egyéni munkáltatással több önálló feladatmegoldással,
motiválással a célok, feladatok tudatosításával biztosítják. A tanulók teljesítményének
ellenõrzése, értékelése rendszeres és folyamatos. A házi feladatok ellenõrzése a
tanulók bevonásával, megbeszéléssel, hibajavítással egybekapcsolva történt.
Alapkészségek fejlesztése:
Szóbeli kifejezés fejlesztésére a szókincs bõvítésével megfigyelési feladatokról
történõ szóbeli beszámoltatással, spontán beszédhelyzetek kihasználásával
törekszenek.
Írásbeli kifejezés fejlesztése a fogalmazásokon keresztül valósul meg. A
fogalmazások szerkezete jó, érvényesül a hármas tagolás gyakori a szóismétlés és
vannak mondatszerkesztési hibák.
Olvasás, hangosolvasásnál típushibaként jelentkezik a pontatlanság. A tanulók
jártasak a szövegben való visszakeresésben, de gyakran felületesek csak emlékezésre
hagyatkoznak. Sok gyermeknek okoz problémát a feladat értelmezése, a szövegértés.
Matematika, az órák logikus felépítésûek, a feladatok gazdaságossága jellemzõ,
mert egy feladat többféle fejlesztõ funkciót is szolgál . Több probléma is kihozható
belõle. A szöveges feladatok megoldását jól kialakított algoritmus segíti. Összefüggések
keresésére problémalátásra késztetik a tanulókat a kérdések megfogalmaztatásával.
Környezetismeret, élnek az elõzetesen adott feladatok, megfigyelések lehetõségeivel.
Építenek az otthoni, iskolán kívül szerzett tapasztalatokra. Törekszenek a
lényegkiemelésre, az ismeretek rögzítésére, alkalmazására.
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Rajz, változatosabbak lettek a technikák, gyakoribb a vízfesték, tempera használata.
Javult a térkitöltés, térrendezés, a 3. osztályban, viszont gyakori az 1-2. osztályban a
vonalas elrendezés.
Felzárkóztatás, tehetséggondozás, az iskolavezetés a felzárkózás egyik lehetõségét
a korrepetálásban látja, elsõ osztály hat óra, második osztály négy óra, harmadik
osztály két óra, negyedik osztály két óra. A tanítási órákon a felzárkóztatás elsõsorban
az önálló munkák közben differenciált segítségnyújtással ill. feladatadással történik.
A tanítási órákon nem mindig kapnak a tehetséges tanulók erejükhöz mért feladatot.
Pl.: önálló felkészülés a tanult ismeretek kiegészítése tankönyvön kívüli irodalomból
egyéni beszámolók elõzetes felkészülés alapján.
1987-ben végzett átfogó látogatás orosz nyelvbõl. Két orosz szakos nevelõ tanítja
az oroszt, a kedvezõ személyi és tárgyi feltételek lehetõvé tették a csoportbontást az
5. és 6. osztályokban. Ismerik és alkotó módon megvalósítják az oktatási-nevelési
terv, valamint a tanterv irányelveit. Az alapfelszerelési jegyzéknek megfelelõen a
szaktanárok rendelkezésére áll az új tantervhez megjelent médiarendszer. Ezeket
rendszeresen, célszerûen, eredményesen használják. Az iskolavezetés óraelemzõ,
értékelõ tevékenysége reális. Szakirányú munkájukban jól érzékelhetõ, hogy az
intézmény önállósodásával párhuzamosan nõ az iskolavezetés felelõssége a
nyelvoktatás terén is. Támogatják a nevelõk továbbképzésére irányuló tervezõ munkáját,
rendszeresen látogatják az orosz órákat és éltek a csoportbontás lehetõségével. A
pedagógiai hatásfolyamat eredményességét segítette a szaktanárok demokratikus
vezetési stílusa, a nyugodt bizalmat sugárzó tanórai légkör és a közvetlen
munkakapcsolat a szaktanárok és a tanulók között. Az alsóbb osztályokban az egyéni
és a kórusos munka helyes aránya, verses, játékos mondókák beiktatása, manipuláció
tárgyakkal és eszközökkel. Ajánlatos meghonosítani a rétegzett osztálymunkát,
rendszeres ellenõrzést. A tanulók önértékelõ képességének fejlesztése. A pedagógusok
fontosnak tartják az eredményes tanulási módszerek megtanítását, a tanulás
sorrendiségének elsajáttíttatását. Az egyik pedagógus a részekre bontó tanulási-tanítási
módszert alkalmazta az olvasmányok és a dialógusok feldolgozásában. A szakszerû
eljárás logikai menete minta a tanulók számára. A másik pedagógus a globális tanulási
módszert alkalmazta. A lexika tanításában óra végén eljutnak a ráismerés ill. a
megnevezés szintjéig, a felfedezéses tanulási-tanítási módszert alkalmazzák. A
gyakorlásban a tankönyv és a munkafüzet mindennapi eszköz. A füzeteket rendszeresen
javítják, megjegyzéseket, szöveges értékeléseket fûznek az írásbeli munkához. Iskolai
szinten az írásbeliség grafikai képe szép és elegendõ az írásos munka. Gondot
fordítanak a beszédtevékenység kialakítására és fejlesztésére, ezt elõsegíti a szakszerû
bemutatás, az orosz nyelvi légkör megteremtése. Egy-egy téma feldolgozásában a
kérdés-felelet formában való beszéltetéstõl elvezetik a tanulókat a reprodukciós ill.
variációs szintig. Fokozottan élnek a buzdítás, az elismerés és a dicséret módszerével.
Az osztálynaplóban számszerûen elegendõ az érdemjegy. Az órák végén értékelik az
osztály ill. az egyéni teljesítményeket.
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A Megyei Pedagógiai Intézet megbízásából 1987. április hónapban a napközis
nevelõmunka átfogó látogatása történt meg.
A napközis munka az iskola helyi nevelési rendszerében, az iskolavezetés felismerte
és alkalmazta azt a követelményt miszerint a délelõttös munka hatékonyságának
alapja a napközis nevelés.
Az iskola 131 tanulójából 107 tanuló igényelte a napköziotthont.
I. csoport 1. osztály
21 fõ vezeti Farkas Piroska
II. csoport 2-3. osztály
29 fõ vezeti Mokány Etelka
III. csoport 4-5. osztály
28 fõ vezeti Zombai Károlyné
IV. csoport 6-7-8. osztály
29 fõ vezeti Kalcsó Istvánné
A napközis tanulók 83,6 %-a fizikai dolgozók gyermeke. 24 hátrányos helyzetû
gyermek van, ebbõl 22 napközis és 11 cigány gyermek. A nevelési folyamatban a
napközis csoportvezetõk egyenrangú munkatársként dolgoznak, közösen oldják meg
az oktatási-nevelési feladatokat, kölcsönösen hospitálnak egymás délelõtti óráin. A
napközis munkaközösség vezetõ jártas a korszerû módszerekben, érti és elismeri a
délutáni nevelés követelményeit. A munkaközösség szakmai-módszertani
továbbképzéseket, bemutatókat szervez. A tanulók felkészülten vesznek részt a délelõtti
tanítási órákon házi feladatai megoldottak, az elért eredmények tükrözik a délutános
nevelés szinvonalát. A felsõ tagozatos napközis csoportokra jellemzõ, hogy az önállóság
már kellõ mértékben kialakult, megszervezték a tanulópárokat és az önkormányzati
tisztviselõk jól mûködnek. Ezáltal a közösség húzóerejében pozitív példák érvényesülnek
pl. a jó tanulók követése. Az alapkészségek fejlesztésének konkrét céljain túlmenõen
módszerül használják az olvasóvá nevelést, mint az önálló ismeretszerzés
legcélszerûbb lehetõségét. Ennek példája a „Barátunk a könyv” vetélkedõ, ami a
szabadidõ pedagógiai célú kihasználásán túlmenõen alkotó jellegû munka végzésére
is késztette a gyerekeket. A felsõs csoportnál az írásbeli és szóbeli tantárgyak
elsajátításának sorrendjét és technikáját mindenki egyénileg választhatta meg. Az
ellenõrzés a tárgyakból történõ felkészülés után egyénileg megtörtént. A tanulói
füzetekben a feladatok hibátlanok voltak, általában tiszták, rendezettek. Úgy a tanári
kikérdezés, mint a tanulók egymást történõ beszámoltatása a rendelkezésre álló idõ
hatékony kihasználását biztosította. A nevelõnek arra is volt ideje, hogy átnézze a
szaktárgyi munkafüzeteket és korrigálja az esetleges hibákat. A heti foglalkozások
heti értékelésekkel, megbeszéléssel zárultak, melynek során a tanulással kapcsolatos
kérdések hangsúlyozott jelentõséget kaptak. Az összes egyéb iskolai és azon kívüli
tevékenység ennek volt alárendelve, pl. a szakköri foglalkozások egységesen délután
4 órakor kezdõdtek. A délutáni foglalkozásokat minden csoport saját termében végzi,
ezek bár zsúfoltak - az ebédlõ megépítése miatt – a körülményekhez képest otthonosak.
A szakköri munkába bekapcsolódtak a napközis csoportok is, pl. az egészségügyi,
honismereti, díszítõmûvész és néptánc szakkörökben. Együttmûködtek a Mûvelõdési
házzal és a Könyvtárral ahol zenehallgatást, irodalmi vetélkedõt szerveztek. A
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faliújságok, tablók, híradók folyamatos munkáról tanuskodnak. A különbözõ
foglalkozásokon a napközisek rendelkezésére áll csoportonkénti diavetítõ, lemezjátszó,
magnetofon és írásvetítõ. A manuális játékok nem elegedõek, ezek felújítására nagyobb
gondot kellene fordítani. Az iskolai tervezésben a napközi otthon számára a következõ
feladatot jelölik meg:
– A tanulmányi munka hatékonyságának emelését, a tanítási órákra való felkészülést,
ezt a célkitûzést az önellenõrzés képességének kialakításával, az olvasási készség
fejlesztésével, a hatékony tanulás módszereinek gyakoroltatásával kívánja
megvalósítani.
– Az étkezés kultúrájának javítását.
– A szabadidõs technikai jellegû tevékenységek iskola érdekében történõ
felhasználását pl. környezet tisztítása, rendezése.
– Szabadtéri rendezvényeken keresztül a játékkultúra színvonalának emelését.
A Mûködési Szabályzatban a napközire vonatkozó helyi rendelkezések a következõk.
Az iskolai és napközis csoportok munkatervét az új Oktatási törvény elõírásai
határozzák meg. Ennek alapján a diákönkormányzat bevonásával elkészült a Házirend,
melynek napközire vonatkozóan a következõkat tartalmazzák. Felvételt nyer minden
jelentkezõ tanuló, de kilépés után az újrafelvételt már nem engedélyezték. A tanulók
magatartásának, szorgalmának elbírálásánál a napközis nevelõk véleménye
meghatározó volt. 1987. február 26-án megalakult az Iskolatanács, elnöke Lempert
László a helyi Béke Termelõszövetkezet elnöke lett.
Lakossági vélemény alapján korszerû napközis ebédlõt kezdték el építeni a román
iskola alsó tagozatának épületeinek átalakításával. Ennek érdekében a község
lakossága megszavazta a TEHO-t (településfejlesztési hozzájárulás). A 120 férõhelyes
ebédlõt 1986. szeptember 1-én adták át a rendeltetésének az akkori követelményeknek
megfelelt.
A román iskola újra tantermi gondokkal küszködött, az alsó tagozat bizonyos osztályait
ismét szükség tanteremben helyezték el az Úttörõ u. 4. sz. alatti magyar iskolai
épületben. Égetõen szükségessé vált a hiányzó tantermek felépítése. A Nagyközségi
Tanács 4 tanterem, közösségi helyiség, szertár építését határozta el. Tekintettel arra,
hogy a szükséges pénzeszköz nem állt egyösszegben rendelkezésre, az iskola
felépítését két lépcsõben határozták meg. Az alsó szint 1988. szeptember 1-én került
átadásra és ekkor meg indult az oktatás is. A második lépcsõben került megépítésre
a még hiányzó részt. Az építkezéshez a község lakói társadalmi munkával járultak
hozzá. Az iskola tantestülete, a két iskola tanulói a Szakszervezetek Nagyközségi
Bizottságával közösen az iskolaépítés javára 1988. május 5-én mûsor adtak. A mûsor
bevétele 22,000.- Ft volt, az iskolaépítéshez 1,030,842.- Ft-tal járult hozzá a lakosság
és a községben lévõ üzemek. Az 1989-es évben megoldódott a tanteremhiány az új
épületben a négy alsó tagozatos osztály kezdte meg az évet szeptember 1-én. 1990ben a felsõ tagozat az új épületben kezdte meg a tanévet, tehát helyet cseréltek az
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alsó tagozattal, akik a régi Úttörõ u. 83. sz. alatt nyertek végleges elhelyezést. Negyven
év kellett 1946-tól a román oktatás alapvetõ feltételeinek megteremtéséhez, a
megfelelõ tantermek kialakítására.
4. szakasz: 1990–2013-ig
4.a átmenet: 1990–1993
Az 1990. évi XXIII. Törvény az oktatásról szóló az 1985. évi I. törvény módosításáról
a törvénymódosítás kiiktatta a megszûnt pártállami szocialista rendszerre utaló
rendelkezéseket, nevelési elveket, jelzõket. Eltörölte az iskolaalapítás monopóliumát.
Rendelkezett a nemzetiséghez tartozó gyerekek anyanyelvi oktatásáról, alanyi jogon
kell biztosítani, hogy a gyermek anyanyelvi iskolában, óvodába járhasson.
Oktatási intézményeket ettõl kezdve természetes személyek, egyházak, alapítványok
és más jogi személyek is létrehozhatnak és fenntarthatnak, ha megfelelõek az anyagi
és személyi feltételeik. Ezzel biztosítani lehet a szülõk és a gyermekek iskolaválasztási
jogát, a vállalkozás, a nevelés szabadságát. A törvény az új helyzetben a hatósági
ellenõrzésrõl is rendelkezett. Ugyanakkor a tanári szabadság biztosításáról is
gondoskodni kívánt. Elrendelte, hogy „nemzetiséghez tartozó gyermeket az anyanyelvén,
illetõleg az anyanyelvét oktató állami iskolába, valamint a nevelést, oktatást megbízás
alapján ellátó iskolába fel kell venni.”
Lehetõvé tette a 6 és 8 osztályos gimnáziumok létrejöttét. A felsõoktatási intézmények
számára biztosította, hogy bizonyos keretek között maguk szabályozzák felvételi
elõírásaikat. Kimondta, , hogy az állami felsõoktatási intézményekben folyó továbbképzés
költségeit, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, a résztvevõk fizetik. Rendezte az
egyetemi oktatók és vezetõk kinevezési illetve megbízási szintjeit. A törvénymódosítás
több évtizedes kötöttségeket oldott fel. Kívánják az iskolarendszer zsákutcáinak
eltörlését: bármelyik iskolatípus a maga keretén belül teljes képzést adjon, de
mindegyikbõl tovább is lehessen lépni. Teljes tanszabadság kell, szabad iskolaválasztás
és a szülõ betekintése az iskolai munkába. Az iskola nem hatóság ne legyen a gyermek
és szülõ kiszolgáltatott az iskolának. De helyre kell állítani a tanár méltóságát: ne
legyen kiszolgáltatott fõhatóságának. Irányelve a kormánynak, hogy az iskola legfõbb
irányítója szülõk, tanárok, nevelõk az önkormányzat képviselõibõl álló iskolaszék legyen.
Nem kell központosítás az iskolaügyben. „Nemzeti és etnikai kisebbségek területén
alanyi jogon biztosítani kell, hogy mindenki anyanyelvi óvodába, iskolába járhasson.
Lehetõvé kell tenni, hogy a nemzetiségi környezetben az egyik idegen nyelv
mindenképpen a kisebbségi legyen.”
A nemzetiségi oktatási rendszer, mint alrendszer a közoktatás része. A közoktatás
általános szabályozói és a nemzetiségi a bemenet és kimenet szabályozáson keresztül
dönt arról, hogyan vehet részt benne. Az oktatás speciális szabályozói együttesen
teremtik meg a mûködés jogszabályi hátterét.
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A ROMÁN TANÍTÁSI NYELVÛ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTVÁNYA: „A ROMÁN NYELV
ÁPOLÁSÁÉRT”
1991-ben a pedagógusok, a szülõk, intézmények felajánlásával létrehozták az iskolai
alapítványt.
Az alapítvány idõtartama: határozatlan.
Az alapítvány további támogatásának módja: jelen alapítvány nyitott, ehhez
csatlakozhat bármely Magyarországon élõ ill. mûködõ természetes vagy jogi személy,
aki az alapítvány célját magára nézve kötelezõnek ismeri el és támogatásra méltónak
tartja. A csatlakozás, tõke felajánlásával történhet, melynek alsó határértéke 500 Ft.
Az alapítvány célja: Mint a kisebbségben élõ nemzetiségeknél általában, a
magyarországi románság esetében is erõteljesen mutatkoznak az asszimiláció
következményei, pl.: az anyanyelv háttérbe kerülése. Kétegyházán a XVIII. századtól
élnek együtt magyarok, románok, svábok és szlovákok. Bár a románok mindig
többségben voltak, a román nyelv elsajátíttatása csaknem teljes mértékben az iskolára
hárul. Iskolánk a rendelkezésre álló természetes eszközökkel és módszerekkel igyekszik
a tanulók érdeklõdését fenntartani a román nyelv iránt. E célból hozta létre a jelen
alapítványát is.
Az alapítvány elnöke Borza Lucia.
Az elsõ alapítványi jutalmat, és a vele járó pénzösszeget 1992-ben adta át elõször
Borza Lucia a kuratórium és a tantestület egyetértésével a következõ tanulóknak:
Borbély Csaba, Csobán Mihály és Szántó György, ezek a tanulók egyben megkapták
az „Iskolánk kiváló tanulója” plakettet a 8 év alatt tanúsított kitûnõ tanulmányi
eredményéért. A plakettet Kiss László szobrász mûvész tervezte.
Sztán János tanuló a különbözõ szaktárgyi román nyelv és irodalom versenyeken
való sikeres szerepléséért vándorkupát kapott.
4.b. 1993. évi LXXVII. törvény a kisebbségekrõl és a LXXIX. törvény
a közoktatásról
A Nemzeti és Etnikai Kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény és a
Közoktatásról szóló LXXIX. törvény teremtette meg a törvényi hátterét az iskola nevelõoktató munkájának átalakításához.
Az 1993. évi LXXVII. (77) törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól.
Az Országgyûlés kinyílvánítja, hogy a nemzeti és etnikai önazonossághoz való jogot
az egyetemes emberi jogok részének tekinti, a nemzeti és etnikai kisebbségek sajátos
egyéni és közösségi jogai alapvetõ szabadságjogok, amelyeket tiszteletben tart, és
mindezeknek a Magyar Köztársaságban érvényt szerez. Ezen jogok összessége nem a
többség adománya és nem a kisebbség kiváltsága, forrásuk pedig nem a nemzeti és
etnikai kisebbségek számaránya, hanem az egyén szabadságjogának és a társadalmi
békének tisztelete alapján a másság joga. Az Országgyûlés e célok megvalósítása
érdekében figyelembe véve a nemzetközi jog rendelkezéseit, az ENSZ Alapokmányát,
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az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, a Polgári és Politikai Köztársaság
Alkotmányában rögzített elveket a következõ törvény alkotja:
1. § E törvény hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén élõ mindazon magyar
állampolgárságú személyekre, akik magukat valamely nemzeti vagy etnikai kisebbséghez
tartozónak tekint, valamint e személyek közösségére.
2. § E törvény értelmében nemezti és etnikai kisebbség minden olyan a Magyar
Köztársaság területén legalább egy évszázada honos csoport, amely az állam lakossága
körében számszerûen kisebbségben van, tagjai magyar állampolgárok és a lakosság
többi részétõl saját nyelve és kultúrája, hagyományai különböztetik meg, egyben olyan
összetartozás-tudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megõrzésére, történelmileg
kialakult közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul.
Tilos a 4. § szerint:
– a kisebbségeknek a többségi nemzetbe való beolvasztása
– a kisebbség által lakott terület nemzeti vagy etnikai viszonyainak a kisebbség
szempontjából hátrányos megváltoztatása
– a nemzeti vagy etnikai kisebbséget vagy kisebbséghez tartozó személyt
hovatartozása miatt üldözni
II. fejezet
3.§ A kisebbséghez tartozó személynek joga van:
a) anyanyelvének, történelmének, kultúrájának, hagyományainak megismeréséhez,
ápolásához, továbbadásához
b) résztvenni az anyanyelvû oktatásban és mûvelõdésben
A nemzetiségi oktatás társadalmi lehetõségei alapjaiban átrendezõdtek a Magyar
Köztársaság Alkotmányát módosító 1990. évi XL törvény, a Nemzeti és Etnikai
Kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény és a Közoktatásról szóló LXXIX.
törvény hatálybalépése óta, s egyéb jogszabályokkal, a meglévõk módosításával a
kisebbségek lehetõségei számos érdekérvényesítõ eszközzel bõvültek. A nemzetiségi
iskoláknak, így a román iskolának is általános és speciális szempontokat kell
összehangolni. Ha a szülõ nem kapja meg gyermeke számára a továbbhaladáshoz
szükséges oktatást az iskola elveszítheti azokat a tanulókat. Ennek kivédésére a
többségi oktatás az általános képzés irányában mozdul el, azaz csökkenti a nemzetiségi
jellegbõl fakadó terheket. Megjelent a helyi érdekek képviselete, a település lakóinak,
vezetõinek elvárása, hogy az iskola tanulói román nyelvû mûsorral ünnepélyeken
vegyen részt, elevenítsék fel a régi népszokásokat, dalokat, néptáncokat. A kisebbségi
önkormányzatok oktatási kérdésekben egyetértési, véleményezési jogaikat
érvényesíthetik. Iskola fenntartóként ugyan mûködhetnének, de ehhez hiányzik a
szakaparátus és a gazdasági háttér. Ez a tény jellemzi az oktatásban betöltött
szerepüket, némileg kivülállásukat, melyet fokoz az iskolát mûködtetõ település
közügyeiben való korlátozott jogosítványuk. Noha a kisebbséget érintõ kérdésekben
egyetértési jogot gyakorolnak, más prioritások esetén ez a szempont háttérbe szorul.
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Új dokumentumok jelennek meg, a NAT, Pedagógiai Program, Helyi tanterv.
A Közoktatási törvény 1995. évi módosítása 121. §(6) a kisebbségi intézmény
meghatározását feltételhez köti: az iskolák alapító okiratában szerepeltetni kell a
feladatot. A törvény a kétegyházi román általános iskola óratervében nemzetiségi
nyelv és irodalmat 4 órában, népismeretet 1 órában, valamint az ének tantárgyat
jelölte meg a nemzetiségi tudat ápolásához. A nemzetiségi oktatás feladatai közösségi
alapúak és alapvetõen nyelvi kulturális természetûek. Az iskolában a nemzetiségi
létbõl fakadóan általános és speciális szempontokat kellett összehangolni.
Szakmai tartalmi munka, új dokumentumok elkészítése
1997/98-as tanév az intézményben a szakmai munka, a közeli és távlati tervezés
éve volt, el kellett készíteni a NAT-ra épülõ pedagógiai programot, melynek törvényi
hátterét a NAT, Kt. 93; Kt 96, a Kjt., Irányelvek. A program elkészítését a NAT 1998.
szeptember 1-i hatálybalépése az I. és VII. évfolyamon indokolta. A nemzetiségi
oktatásra vonatkozó alapdokumentumok nem készültek el idõben, ezért a tervezés
elhúzódott. A NAT nem tartalmazta a nemzetiségi nyelv, irodalom, kultúra és civilizációt,
mint mûveltségi területet. Nem jelentek meg idõben a román nyelvre vonatkozó minimum követelmények vagy bármely más központi útmutatás, amely alapján a helyi
tantárgyi programokat elkészíthették volna. A pedagógiai programot ennek hiányában
nyújtották be a Megyei Pedagógiai Intézethez összevetésre a megyei oktatásfejlesztési
koncepcióval. Ezután benyújtották a fenntartó önkormányzat jegyzõjének aki felkérte
Olteanu Júlia országos szakértõt a program véleményezésére. Ezután tárgyalta az
önkormányzat oktatási és kulturális bizottsága, majd a képviselõ testület és elfogadta.
Minden szaktanár szakmai ismerete, tudása szerint szabadon választott az ajánlott
helyi tantervek, tantárgyi programok közül és azokat az iskola lehetõségeihez,
igényeihez mérten adaptálta. Minden szaktanár elkészítette az új tantárgyi tervét
(tanmenetét) kiemelt gondot fordítva az I. és VII. évfolyamokra.
1998/99-es tanévben a pedagógusoknak olyan motiváló rendszert kellett
kidolgozni, melyet úgy ítélt meg, hogy saját szaktárgya oktatási színvonalának
emeléséhez vezet, pl. módszerváltás, motiváló tényezõk bevezetése.
– Meg kellett fogalmazni azokat a kulcsfontosságú tantárgyakra lebontott diákkaltanárral-iskolavezetéssel kapcsolatos konkrét a napi munkára vonatkozó elvárások,
amelyek a tanulmányi munka színvonalának emelését illetve szintentartását, valamint
az iskolai, munkahelyi fegyelmet erõsítik (pl. osztályzatok és szóbeli értékelések
összehangolása, osztályzatok folyamatos beírása, hiányzások ellenõrzésének
szigorítása, tanórán kívüli foglalkozások rendszeressé tétele, túlórák pontos, szakszerû
leadása).
– A tehetséggondozás, az egészséges versenyszellem kialakítása, a reális önértékelés
fejlesztése érdekében iskolai szaktárgyi versenyeket kellett szervezni, valamint motiválni
a tanulókat a külsõ szervezésû tanulmányi versenyeken való részvételre.
– Tanítási órákon a differenciált foglalkoztatás nyújtotta lehetõsséggel kell élni.
– Kiemelt szerepet kapjon a román nyelv oktatása, megerõsítõ, felvilágosító munkát
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kellett végezni a szülõk körében is a tanórán kívüli nyelvhasználat fontossága miatt.
A nevelõ-oktató munka során a román szakos pedagógusoknak az iskola jellegébõl
fakadóan mindig plusz feladatokat jelentett a versenyekre és ünnepélyekre való
felkészülés.
– Dimitrie Cantemir olvasóversenyre való felkészülés
– Ai carte, ai parte – román nyelvi helyi és országos szintû vetélkedõ
– Iskolai és országos vers- és prózamondó verseny
– ÁOTV – Román nyelv és irodalmi verseny
– Tezaur românesc – népismereti és helytörténeti vetélkedõ
– Az iskolai Román Nyelv Hetének megrendezése
– Lucian Magdu szavalóverseny
– Évfordulós Eminescu szavalóverseny
– Karácsonyi ökomenikus esten való részvétel a Mûvelõdési Házban
– Megyei Nemzetiségi Napon való részvétel, mûsoradás
– Cupa Prieteniei sportversenyen való részvétel
– A Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola hallgatóinak hallgatási gyakorlata
– Romániai kirándulások
– Anyáknapi mûsorok megszervezése
– Az alapítvány kuratóriumához benyújtott pályázatok megírásának segítése.
A törvény az oktatás megszervezését tanulói létszámhoz köti. Az intézmény
mûködéséhez szükséges pénzügyi forrásokat az állam normatív és kiegészítõ támogatás
útján, és a helyi önkormányzat saját forrásából együttesen biztosítja. A 32/1997.
miniszteri rendelet meghatározta azokat a feltételeket, melyek alapján az iskola
megválaszthatja oktatási típusát:
anyanyelvi
kétnyelvû
az anyanyelvet tantárgyként oktató intézmény
Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
A kétegyházi román iskola a kétnyelvû oktatási formát választotta, ezért a
fenntartó önkormányzat a 21/1998/02.19. sz. határozatával módosította az iskola
feladatát, elnevezését. A Román Tanítási Nyelvû Általános Iskola helyett Román
Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda elnevezést kapta. Az Alapító okirat
módosításával az óvodai nevelés is iskolai szakfeladatként szerepel. Az iskola típusa
8 évfolyamos román nemzetiségi általános iskola, melyben az oktatás formája I-IV
évfolyamon kétnyelvû nemzetiségi oktatás, V-VIII évfolyamon hagyományos nemzetiségi
oktatás. Tagintézményében, az óvodában román nemzetiségi nevelés folyik. Az iskolában
általános cél a személyiségfejlesztés, a kultúraközvetítés, a román nyelv, a román
népismeret oktatása, a közösséghez való tartozás, az identitás erõsítése. Mint román
kisebbség, a közoktatás egészéhez képest kell hogy kifejezze önmagát a pedagógiai
programban és a helyi tantervben.
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A NAT bevezetésének tapasztalatai alapján az oktatási miniszter a közoktatás
egységesebb tartalmi szabályozása és az iskolák átjárhatósága érdekében 2000ben kerettantervet adott ki. A román nyelvre vonatkozó Kerettanterv késve készült el,
a 2001/2002-es tanévben I. és V. évfolyamon e szerint tanítottak. Ez a korábbi
szabályozási struktúrába, a központi bázisjellegû tanterv a NAT és a helyi tantervek
közzé illesztett egy köztes elemet, amely szabályozta a helyi tanter vet. A
mûveltségterület helyet visszatért a tantárgyakhoz, meghatározta az egyes tantárgyak
óraszámát. A kerettanterv kötelezõ bevezetése szeptember 1-tõl 1. és 5. évfolyamon
felmenõ rendszerben történt. A Pedagógiai Program az iskolai tervezõmunka
alapdokumentuma, a közoktatás általános céljai és az intézmény fenntartói
környezetének elvárásai jelennek meg benne. Általánosan bizonyított hogy az oktatás
deklarált és valóságos céljai nem feltétlenül esnek egybe. Azok döntõek, amelyek a
gyermeket az iskolában érik s nem azok, amelyek a dokumentumban szerepelnek. A
szerkezetében ekkor történt változás a program két fejezetre tagolódott Nevelési
Programra és Helyi Tantervre. Ennek figyelembevételével készültek el a helyi tantervek,
tematikus tervek és az óravázlatok. A nemzetiségi oktatás nyelvi, kulturális többletet
ad erre helyet biztosít az óratervbe. A Pedagógiai program arra tér ki, hogy mely
tárgyakat fognak román nyelven melyeket magyar, ill. kétnyelven oktatni, hogy
meglegyen a heti órakeret 50 %-ban a kétnyelvûség. Az oktatási kormányzat irányelvekkel
szabályozza a minimális arányokat. A román nyelv, mint célnyelv jelenik meg, erre
összpontosul a fejlesztés.
Az Országgyûlés elfogadta a 2003. évi LXI. törvényt a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXXIX. törvény módosításáról. Az iskola a törvény alapján és a költségvetési
törvény elõírásainak megfelelõen saját hatáskorében állíthatja össze az óraterveket
és a tanterveket. Ez a törvény az 5. osztály tantervi óraszámcsökkentését érintette
és a pedagógiai program és a helyi tanterv átfogó módosítását 2004. júniusáig,
kellett benyújtani a fenntartó felé. Érvényességi ideje 8 tanévre, azaz 2004. szeptember
1-tõl 2012. augusztus 31. napjáig szól. A módosítást két lépcsõben is végre lehetett
hajtani 2004. június 30-ig I-IV. évfolyamon, 2005. június 30-ig V-VIII. évfolyamig.
Iskolánk az egylépcsõs módszer mellett döntött I-VIII. évfolyamig tartalmazza a NAT-ra
épülõ helyi tantervet. A módosított Közoktatási törvény szerint a helyi tantervnek
ismét a NAT-ra kell épülni és nem a kerettantervre. (Az iskolának nem kell saját helyi
tantervet készíteni három módozat közül választhat.) Az iskola az oktatási miniszter
által kiadott kerettanterv alapján készítette el a helyi tantervét. A helyi tanterv tantárgyi
óratervei a kerettantervi rendeletnek megfelelõen tartalmazzák a kötelezõ és
választható tanórákat, az egyéni felzárkóztatásra fordítható óraszámokat. A román
nyelv oktatására tekintettel a kötelezõ óraszámon felül a plusz 10 %-kal növelhetõ
óraszámokat.
A nem szakrendszerû oktatás törvényi háttereAz utóbbi évtizedben több hazai
és nemzetközi felmérés – fõleg az olvasás-szövegértés és a problémamegoldás –
matematika területén – alapvetõ hiányosságokat tárt fel. A vizsgálatokból kiderült,
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hogy ott ahol az alsó tagozat tipusú oktatás hat évig tart (nem négy évig) ott a
tanulók eredményesebbek voltak, tehát az elkövetkezõkben az alapozás pedagógiai
fontosságára kell helyezni a hangsúlyt. A nem szakrendszerû oktatásban nem az
ismeretátadásra, hanem a képességek, a személyiség fejlesztésére helyezõdik a
hangsúly: a lemaradt tanulók felzárkóztatására, a többiek esetében a
tehetséggondozásra. Ebbõl következik, hogy közben nem haladnak tovább a tananyag
elsajátításában. A nem szakrendszerû oktatásban a tanár akkor taníthat, ha legalább
120 órás pedagógus továbbképzésen vagy szakirányú továbbképzésen elsajátította
a 6-12 éves korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedõ pedagógiai, pszichológiai
ismereteket. A Kt. 2003. évi módosítása elõírta, hogy a nevelés-oktatás bevezetõ és
kezdõ szakaszában, továbbá a helyi tantervben meghatározottak szerint az alapozó
szakaszában a kötelezõ és nem köztelezõ tanórai foglakozás idõkeretének huszonöt50 %-t nem szakrendszerû oktatást szükséges folytatni a közoktatási intézményekben.
Ez azt jelenti, hogy az eddigiektõl eltérõen az 5.6. évfolyamokon is meg kel szervezni
a nem szakrendszerû oktatás. Az iskoláknak meg kell határozniuk, hogy a helyi
tantervükben meghatározott kötelezõ és nem kötelezõ tanórák hány százalékát fordítják
nem szakrendszerû oktatásra. Ennek megfelelõen módosítaniuk szükséges a helyi
tantervüket és 2007. szeptember 30-ig benyújtani fenntartójuk felé elfogadásra. (Kt.
133.1.bekezdés). A program bevezetését a 2008/2009-es tanévtõl kell megkezdeni
az 5. 6. osztályban felmenõ rendszerben.
A nem szakrendszerû oktatás kiemelt fejlesztési irányai
Az alapkészségek (olvasáskészség, íráskészség, elemi számolási készség, elemi
rendszerezõ képesség, elemi kombinatív képesség) javítása optimális szintre fejlesztése
minden tanuló esetén, az elvárt teljesítménytõl elmaradók felzárkóztatása.
Az 5-6. évfolyamos nem szakrendszerû oktatásszervezés során minden tanuló
esetén kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbiakra: az önálló tanulás tanítására,
megfelelõ tanulási stratégiák alkalmazása, szövegértõ, élményszerzõ olvasástechnika
kifejlesztésére, az információszerzés-, és feldolgozás (forrásból tájékozódás, szelektálás,
rendszerezés, felhasználás, új kontextusban alkalmazás) képességének fejlesztésére,
a kommunikációs képességek erõsítésére, a szociális kompetenciák fejlesztésére,
számolási készség fejlesztésére, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése,
matematikai kompetenciák fejlesztése, önismeret fejlesztése, és egyéb a személyiség
harmonikus fejlesztéséhez hozzájáruló kompetenciák fejlesztése.
A tanórán kívüli tevékenység a kétegyházi hagyományok ápolása, naptári ünnepekhez
kötõdõ bemutatása színpadon, a születéshez, kereszteléshez, házassághoz, húsvéthoz,
karácsonyhoz kötõdõ szokások bemutatása. Anyanyelvi és hagyományõrzõ versenyeket
a 90-es éveket követõen román iskolák közötti versenyt az egyesületek és kisebbségi
önkormányzatok szerveztek a tanulók számára. Pl. mesemondó, szavaló, helyesíró,
hagyományõrzõ verseny.
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Az I-VIII. évfolyam tantárgyi rendszere és heti óraszáma
2004/2005
Tantárgy/Osztály
Román nyelv
és irodalom
Román népismeret
Magyar nyelv
és irodalom
Történelem
Idegen nyelv
Matematika
Informatika
Természetismeret

1.

2.

3.

4.

5

6.

7.

8.

3
1

5
1

5
1

5
1

4
1

4
1

4
1

4
1

7

5

7

7

4
2

4
2

4
2

4

4

2
4,5 3
(4-5)

4
1,5
(2-1)
2
4

2
3

2
3

2
3,5
(3-4)
1

1

1

2

2

Fizika
Biológia és egészségtan
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Rajz
Technika és életvitel

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

Testnevelés és sport
3
Osztályfõnöki
Tantervi modulok
Tánc és dráma
Hon- és népismeret
Ember- és társism. Etika
Mozgókép és médiaism.
Egészségtan

3

2

2

Kötött óraszám
Kötelezõ óraszám

22
22

22
22

1,5 1,5
(1-2) (2-1)

1
2

1,5
(2-1)
1,5
(1-2)
1,5
(2-1)
1
1
1
1
1
1
0,5 0,5 0,5
(0-1) (1-0) (0-1)
2
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Személyi, tárgyi feltételek alakulása
2002-ben Szántó Flóra igazgató nem pályázott újra az állásra, mert a következõ
évben eltávozási szándékát jelentette be. Így az iskola új igazgatója Kovács Józsefné
lett. 2003. decemberétõl tartósan táppénzen volt, ezután nyugdíjazását kérte.
A GYES-en lévõ Hajdú Enikõ munkába áll, Csobánné Botta Mária, fizetésnélküli
szabadságát megszakította és visszatért dolgozni. Kajáriné Kemény Anna testnevelésorosz szakos pedagógus Miskolcra távozott az iskolából, helyette, Árgyelán Krisztián
német-történelem szakos pályakezdõ pedagógust alkalmazták. Abrudán Mária románpedagógia szakos tanár szabadidõ szervezés címén a munkaügytõl került az iskolába.
(Õ az elõzõ tanévben is dolgozott már az iskolában.) 2003. április 23-tól helyettesítette
a szülési szabadságon lévõ Kovalcsikné Szucsán Gyöngyi tanítónõt az elsõ osztályban,
majd ezután véglegesítették.
Ez év szeptemberétõl határozatlan idõre lett kinevezve és szerzõdéssel felvéve
Aracs Attila román-testnevelés szakos pedagógus.
A fenntartó 2002. március 31-i határidõvel az intézmény feladatellátási
kötelezettségét bõvítette. Tevékenységéhez csatolta az iskolák közös használatú
konyháját, személyi (2,5 fõ) és hiányos eszközállományával, valamint a mûködés
felelõsségével együtt. A Képviselõ-testület döntésének megfelelõen az addig mûködtetõ
Kft. leltárral átadta, az iskola átvette az eszközállományt és az ott dolgozókat
munkáltatói hatáskörébe vonta. Nem volt egyértelmû az ételszállító kocsi üzemeltetése
az ÁNTSZ 2002. májusi jegyzõkönyve több munka elvégzését jelölte meg szeptember
1-i határidõvel a HCCP normák figyelembe vételével.
Az intézmény meglévõ eszközeit: számítógép, nyomtató, fénymásoló, számítógépek
és internetes hozzáférés a tanulók részére, TV-k, videók, videókamera 90 %át pályázati
úton nyert összegekbõl szerezte be. Gondot jelent a pályázathoz szükséges önerõ
megléte, fenntartó általi biztosítása. Az intézmény ebben a tanévben 300,000 Ft-ot
nyert az internet kialakításához, 80,000 Ft-ot óvodai eszközbeszerzésre, 176,000
Ft-ot a jótékonysági bál bevételébõl.
A fenntartó szûkös anyagi helyzete miatt a 2003/04-es tanévben semmilyen eszközt
lehetett vásárolni, mert a pályázatokhoz szükséges önerõt a fenntartó nem biztosította.
A meglévõket nagyrészt pályázatok útján szereztük be. A második félévben az Oktatási
Minisztériumtól nyert 1,450 ezer forintból az alábbi eszközöket vásárolták: 7 db új
számítógépet, 2 db TV-t, 2 db DVD-t, 2 db CD-s magnót. A normatív eszköztámogatásból
72,000 Ft-ért új számítógépasztalokat, 200,000 Ft-ért fénymásolót vett az iskola.
Sajnálatos módon, az iskolába betörtek, ellopták az új számítógépeket, monitorokat,
a biztosító bizonyos összeget kifizetett így pótolni tudták a veszteséget.
2004. június 30-ig ki kellett dolgozni és le kellett adni a fenntartónak a
minõségbiztosítási rendszert.
Az alsó tagozatban az év elején a tanítónõk közös erõfeszítésének köszönhetõen
az alsós épület belsõ arculata megváltozott vonzó, esztétikus környezetet alakítottak
ki mottójuk: „Kudarc nélkül az iskolában”. Ettõl az évtõl lehetõséget biztosítottak a
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nagycsoportos óvodásoknak délutáni foglalkozások keretében az iskola megismerésére.
A foglalkozások keretében az alsós tanulók és az óvodás gyerekek együtt báboztak,
énekeltek, táncoltak. Az év során különbözõ események zajlottak: pl. mesemondó,
versmondó, karácsonyi énekek tanulás, farsangra való készülõdés, húsvéti
népszokások felelevenítése, tojásfestés, Anyáknapja osztályszinten, iskolai
gyermeknapot szerveztek sportversennyel és bográcsozással egybekötve. Az alsó
tagozatosok színházi bérlettel elõadásokat tekintettek meg a békéscsabai Jókai
színházban és egy napos budapesti kiránduláson vettek részt.
A tanulók résztvettek „Bengúz” levelezõ versenyen több tantárgyból. Felsõ
tagozatosok oktató-nevelõ munkájában kiemelkedõ feladat a román nyelv minél
magasabb szintû elsajátíttatása a tanulókkal és a hagyományok ápolása. Ennek
érdekében a színvonalasabbnak tartott versenyeken résztvettek a békéscsabai
mesemon-dóversenyen és a „Tezaurul romanesc” országos népismereti versenyen 5
fõbõl álló csapat éveken át elõkelõ I-II. helyezést ért el. 2004-2005-2006-os tanévek
végén a Mûvelõdési házban népismereti hagyományõrzõ bemutatót tartottak az iskola
tanulói. A születéssel, kereszteléssel kapcsolatos szokásokat mutatták be, valamint
azt hogyan zajlottak a téli esték a fonóban énekkel, játékokkal szinezve a korabeli
viseletben felöltözve. Bemutatták még a lakodalmi szokásokat a võfélyek leánykérését
és a csujogatókat rigmusokat.
2005 õszén Göncz Kinga miniszterasszony látogatása alkalmából az iskolaigazgató
beszélt a feladatokról, a tanulók rövid mûsorral, kétegyházi dalokkal és táncokkal
köszöntötték.
A Nemzeti Alaptanterv bevezetésével a Közoktatási törvény 48. §-ban foglalt
kötelezõ tartalommal készült el 1998-ban a kétegyházi Román Nemzetiségi Általános
Iskola és Óvoda Pedagógiai Programja és került bevezetésre 1998/99-es tanévben.
Célja az alkalmazható tudás megszerzése, a kommunikációs problémamegoldó
szövegértési képesség fejlesztése, a mûveltségterületek alapján.
Romlott a gyerekek munkához, tanuláshoz való hozzáállása, néhány tanulónál
magatartásbeli, nevelési hiányosságok tapasztalhatók, szembeszegülnek a feladatok
elvégzésével, a magatartási normák betartásával. Ha a szülõket tájékoztatják gyermekük
hiányosságairól, ezt sérelmezik és védik, leplezik gyermekük hiányosságát. Azt
tapasztalták a pedagógusok, hogy a meglévõ szocio-kulturális háttér hiánya érezteti
hatását az oktatási intézményben. Egyre több tanuló tanulmányi munkája a tanítási
órákra és a napközis foglalkozásokra korlátozódik.
Az intézmény belsõ szakmai munkáját és mûködését szabályozó dokumentumok
revideálása a hatályba lépõ közoktatási rendeletnek megfelelõen részt vett a SZAK
2000 pályázaton, melyen a tervezetthez képest kevés anyagi támogatást nyert
(160,000 Ft), így a pedagógusokra hárult a szakmai tervezõ munka. Ezt nehezítette,
hogy a román nemzetiségi alapdokumentum a kerettanterv nem jelent meg idõben.
Ennek ellenére a szülõk, tanulók, nevelõtestületi tagok anonim véleményét is kikérve,
szakértõkkel konzultálva a 2001/02-es tanévre a dokumentumokat átdolgozták,
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szakértõkkel véleményeztették és a helyi képviselõtestület elé elfogadásra
elõterjesztették. Az iskola pályázatot nyújtott be az interneten való csatlakozáshoz
félmilliós összegért.
2007. szeptemberében új kolleganõ került az iskolába áthelyezéssel és határozatlan
idõre szóló kinevezéssel. de a kolleganõ 2007. december 31-vel felmondott.
A fenntartó szûkös anyagi helyzete miatt az elsõ félévben csak az eszközfejlesztésre
járó normatív támogatást használták fel fénymásoló vásárlására 240,000 Ft értékben.
Az éves ütemtervben a fenntartó elfogadta az „eszközlista” beszerzését, ez törvényileg
kötelezõ, de a fenntartó ezt az ütemtervet nem teljesítette. 2005. októberében az
iskola jótékonysági bálat szervezett, melynek bevétele 314,000 Ft volt, ezt az összeget
a két iskola udvarának felújítására, kerti bútorok és játékok beszerzésére fordították.
Az igazgató jelezte az önkormányzatnak, hogy az iskolában kevés a pedagógus
álláshelyek száma, ahhoz hogy a pedagógusok túlórája csökkenjen és a szakos
ellátottság ne romoljon a 13 állás helyett még háromra lenne szükség. Az önkormányzat
által felkért szakértõ is igazolta ezt a tényt, õ a feladatellátásra 18 pedagógus álláshelyet
határozott meg így 16 álláshelyet biztosított az iskola. A tantestület új tagokkal bõvült:
Árgyelán Krisztián, Aracs Attila, Szente Anna, dr. Moldovánné Székely Julianna Aranka,
Orbánné Rokszin Anna. 2008-ban a napközis ebédlõ felújításra szorult az önkormányzat
nem a meglévõ felújítását döntötte el, hanem a magyar iskola régi épületét alakította
át ebédlõvé. A román iskola régi ebédlõjének rendbetételére nem volt önkormányzati
pénz, az iskola a minisztériumtól nyert pénzt, ebbõl felújították, átalakították a tereket,
melynek során tágas, korszerû számítógépes termet nyelvi termet alakítottak ki. A TIOP
pályázatból nyert az iskola 4 db interaktív táblát projektorral.
Az iskolák integrációjának felvetése az önkormányzatban
A rendszerváltás utáni években az intézmény gazdalkodási tevékenységét a fenntartó
nem kifogásolta, sõt felelõs gazdálkodási tevékenységét pozitivan ítélte meg, mert
költségvetési keretét az iskola nem lépte túl esetenként fel sem használta. Az alap-,
plusz nemzetiségi normatíva állami finanszírozásként még nem fedte le az intézmény
teljes évi költségvetési igényét. Ha viszont az ezen felül a településre érkezõ, a román
iskola mûködtetését megkönnyítõ OM intervenciós keretbõl származó évenkénti
összegek teljes egészében a román iskolára lettek volna felhasználva az intézmény
felelõsének bevonásával, az iskola elõnyösebb helyzetbe lett volna. Az intervenciós
keret felhasználásáról az intézmény igazgatója kérése ellenére sem kapott tájékoztatást.
Az önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt az intézmények mûködése veszélybe
került. 2003-ban a gyermeklétszám csökkenésével indokolva az I. és II. sz. Óvoda
összevonására került sor. Ennek következményeként két fõ óvodapedagógus álláshelye
elbocsájtással megszûnt. Az óvónõk munkaügyi pert indítottak, melyet megnyertek.
A 2005/06 tanévben a település nehéz gazdasági helyzete az iskola mûködésére
is kihatott. A település önkormányzata iskola összevonási szándékát a szülõk tüntetése
és kiállása meghiúsította.
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A Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata költségvetése forráshiányos volt évek
óta. Költségvetésébõl a legtöbb pénzt az intézmények fenntartására, mûködtetésére
kellett fordítani. Ezért felvetõdött a két oktatási intézmény a Márki Sándor Általános
Iskola és a Román Nemzetiségi Általános Iskola integrációja.
Különbözõ alapos és alaptalan hírek tartották bizonytalanságban az iskolákat. A
román iskola pedagógusai és a szülõk féltve az iskolát írásban fordultak az iskola
ügyében a polgármesterhez és a képviselõkhöz a szülõk részérõl Igricz Jánosné
aláírásgyûjtést kezdett, ahol a szülõk kérték, hogy maradjon meg a Román Iskola
függetlensége, abban a formában ahogy jelenleg is mûködik. Ezt az aláyírástgyûjtõ
ívet a szülõk eljuttatták a kisebbségi ombdsmanak is, aki szintén kiállt az iskola
önállósága mellett. A helyi román kisebbségi önkormányzat és az országos kisebbségi
önkormányzat írásban fejezte ki véleményét a román iskola megmaradása mellett.
Közben az önkormányzat megbízta Fábiánné Orosz Ibolyát, hogy nemzetiségi
szakértõként adjon véleményt. A településre és az iskolába látogatott ez ügyben Paulik
Antal, a Miniszterelnöki Hivatal Kisebbségi Fõosztályának vezetõje és Fretyán István,
a hivatal román referense. Azt kérték, hogy ha lehetséges maradjon meg a román
nemzetiségi oktatás ilyen formában, hiszen nem sok ilyen iskola van az országban.
Javaslata az volt, hogy a magyar iskolába vezessenek be nemzetiségi oktatást, õ a
roma nyelvet hozta fel példának. A magyar iskolás szülõk aláírással alátámasztott
kérelmet nyújtottak be az önkormányzatnak, hogy az óvodába és az iskolába tegyék
lehetõvé a német nemzetiségi nyelv oktatását, ezzel a magyar iskola jövõje biztosított
lenne.
Az oktatás ügyében a 2007. március 26-án megtartott önkormányzati nyílt ülésen
a képviselõ-testület 4. napirendi pontként „Az oktási intézmények helyzete és az
integráció irányának meghatározása” címmel tárgyalta a polgármester Kalcsó Istvánné
elõterjesztését. „Összességében azt láttuk, hogy mindenki ragaszkodna a saját oktatási
vonalához. A román nemzetiségi szülõk, és a román kisebbségi önkormányzat
ragaszkodik ahhoz, hogy maradjon meg a román nemzetiségi oktatás ilyen formában.
A magyar iskolába járó gyerekek szülei azt kérték, hogy ne legyen megszüntetve a
magyar iskolában a képzés, de hajlandók arra, hogy az integráció összejöjjön, azt a
varriációt elfogadnák, hogy legyen egy közös igazgatású intézmény, ahol külön történne
a román és a magyar oktatás a megszokott program szerint.”
„Hosszútávon azért biztosítottnak kellene látni azt, hogy valamilyen módon a
beiskolázási arány egy kicsit kiegyenlítõdik a két iskola között. Ezért úgy gondolom,
hogy a román nemzetiségi óvodát le kell, hogy válasszuk az iskolától, független óvodát
kellene kialakítani.”
Dila Istvánné képviselõ azt mondja, azért kell megerõsíteni a Márki Sándor Általános
Iskolát, mert az elmúlt években csökkent a beiratkozó gyerekek száma. Attól tart, ha
nem lesz meg a létszám nem tudnak elsõ osztályt inditani. Kiállt amellett a véleménye
mellett, hogy próbáljon az önkormányzat egy közös iskolát mûködtetni.
Mi, román anyanyelvûek, nehéz szívvel éltük meg ezt az idõszakot, amelyek
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sértegetésektõl sem voltak mentesek. Mi csak azt akartuk, hogy az iskola megõrizze
önállóságát és, hogy a magyar iskola is megmaradjon önálló intézményként.
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat képviselõ-testülete megvizsgálja az oktatási
intézmények Márki Sándor Általános Iskola és a Román Nemzetiségi Általános Iskola
és Óvoda társulásának lehetõségét.
Az önkormányzat közoktatási szakértõt Kálmán Jánost kérte fel a Márki Sándor
Általános Iskola és a Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda közoktatási
intézmények tevékenységének ellenõrzésére.
A szakértõ javaslata: „Hozzanak létre a két iskolából egyetlen komplex többcélú
intézményt.”
Indoklása:
– nincs lehetõsége a településnek arra, hogy párhuzamosan, egymással konkuráló,
azonos típusba tartozó intézményt fenntartani
– nincs jogszabályi akadálya az integrálásnak – az intézményegységi státus
megteremtésével – biztosíthatnák a szükséges szakmai autonómiák pl. a román
nemzetiségi oktatás vonatkozásában
– az integrált intézmény mûködtetésében költséghatékonysági tartalékok
szabadíthatók fel, a települési költségvetési egyensúly fenntartható lenne. Javasolja
a 15 % állláshelyszám csökkentését mind a két intézményben.
– káros következményekkel járhat a bipoláris intézményfenntartás, azaz a „magyar”
iskola helyi, a „román” iskola kisebbségi önkormányzati fenntartásba helyezése, mert
az nem oldja meg az alapproblémát, azaz nem fog hatékonyabban mûködni és továbbra
is fenntartja a két intézmény közötti konkurencia harcot, a gyermekek utánpótlásáért.
Az oktatással kapcsolatos kérdésben végül a képviselõ-testület úgy döntött, hogy
megmarad a két iskola önállósága.
Az iskola speciális tanulást ösztönzõ jutalmazási formái:
– Iskolai alapítványunk „A Román Nyelv Ápolásáért”
A jutalmazás feltételei: a 8. évfolyam eredményes elvégzése, a román nyelv
eredményes elsajátítása és az, hogy középiskolai tanulmányait a Gyulai N. Bãlcescu
Gimnáziumban folytatja. Az alapítványhoz az alapító okirat szerint pályázatot kell
benyújtani, a döntést az alapítvány kuratóriuma hozza meg pénzbeli támogatás
formájában.
– „Iskolánk kiváló tanulója” emlékplakett
Feltétel: I-VIII. évfolyamig iskolánkban elért év végi kitûnõ tanulmányi eredmény és
példás magatartás. Odaítélés osztályzatok alapján a tantestület által.
– „A román nyelvért” Vándorserleg
Feltétel: a tanuló törekvése a román nyelv magas szintû elsajátítására; román
nemzetiségi versenyeken eredményes részvétel. Odaítélése tantestületi döntés alapján
történik
– Külföldi (romániai) táborozás
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Feltételek: megfelelõ, fegyelmezett magatartás és közösségi tevékenységben való
részvétel.
A tanév kiemelt ünnepei, eseményei: Nemzeti ünnep1956. október 23.,Nemzeti
ünnep 1848. március 15., 1849. október 6.
Hagyományos iskolai rendezvények: Tanévnyitó, Magyar nyelv hete, Román nyelv
hete, Alsós mesemondó verseny, Karácsonyi mûsor, Farsangi ünnepség, Húsvéti
szokások, Anyák napi mûsor, Ballagási ünnepség, Tanévzáró ünnepély, Kirándulások,
hegyi túrák, erdei iskola,
Színházlátogatás, múzeumlátogatás
Kiemelkedõ események az iskola történetében:
1982-ben a Lapkiadó a nemzetiségi lapok „Foaia noastrã” sajtónapját a kétegyházi
román iskolában a tanulók, pedagógusok bevonásával tartotta.
1984-ben a kétegyházi román Tájház avatási ünnepségén az iskola tanulói
kétegyházi táncokból, énekekbõl összeállított mûsort adtak.
1985-ben az iskola kamarakórusa hangfelvételen vett részt a Magyar Rádió Szolnoki
Körzeti Stúdiójában.
1987-ben a Magyar Rádió Kétegyházán tartotta az Országos Nemzetiségi Népdal
Fesztiválját, melyen az iskola ének és tánccsoportja is fellépett.
1991-ben a pedagógusok, szülõk, támogatók létrehozták a Román Nyelv Ápolásáért
Alapítványt.
1992-ben az iskola a fõiskolai pedagógiai hallgatók gyakorló iskolája lett.
1992-ben az MTV Szegedi Stúdiójának Román Szerkesztõsége „Románnak lenni
Magyarországon” címmel pályázatot hirdetett, az iskola tanulói bemutatták a települést,
az iskolát és riportokat készítettek az emberekkel.
1993-ban az MTV Szegedi Stúdiójának Román Szerkesztõsége vidám gyermekfilmet
fogatott az iskola tanulóinak részvételével „Lumea zãpãcitã” címmel.
1993-ban a román nyelvû egyházi oktatás 200 éves évfordulója alkalmából kétnapos
ünnepségsorozatot tartott az iskola.
1995-ben Románia Tudományos Akadémiájának tagja Cornelia Bodea látogatást
tett az iskolában.
2000-ben a Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége által szervezett „Eminescu év” alkalmából a Nagyváradi Színház mûvészei emlékmûsort adtak elõ.
2002-ben az iskola tánccsoportja a Kétegyházi Románok Kulturális Egyesülete
által szervezett nyári tánctáboron elsajátított kétegyházi tánccal felléptek a Szegedi
Nemzetiségi Néptáncgálán a szabadtéri színpadon.
2005-ben az iskola tanulói a helyi hagyományok „a kétegyházi lakodalmast”
elevenítették fel, melyet az MTV Szegedi Körzeti Stúdiójának Román Szerkesztõsége
felvett és mûsorában bemutatott.
2005-ben hivatalos látogatáson járt az iskolában Göncz Kinga miniszter. Az iskola
igazgatója tájékoztatást adott az iskola múltjáról, jelenérõl. A tanulók kétegyházi
népdalokkal és tánccal köszöntötték.
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2009-ben a Román Tanítási Nyelvû Általános Iskola megalakulásának 60.
évfordulója alkalmából a „Generációk találkozója” címmel ünnepséget tartott, színes
mûsorral felelevenítve az elmúlt 60 év történéseit. Iskolatörténeti kiállítás.
„Erdei iskola”
Az erdei iskola az a többnapos, szorgalmi idõben megvalósuló a környezet
adottságaira épülõ nevelési-tanulási szervezési egység. A tananyag elsajátítása a
diákok aktív, együttmûködõ beavatkozó tevékenységére épül, felfedezik a helyszín
adottságait, történelmét, megismerkednek földrajzával, növény- és állatvilágával, épített
környezetével, az ott élõ emberekkel. Megvizsgálják a természeti összefüggéseket a
benne lejátszódó folyamatokat. Az együtt töltött esték közösséggé kovácsolják a
gyerekeket.
2002 – Kisinóc (Börzsöny – Csóványos)
„Négy évszak” vadász természetvédõ program
Tanösvények Kisinócról-Királyrétre ahol növényismeret, erdészeti ismeret és
térképtájoló használatát tanulták meg. Közben madármegfigyelés, vadászat és
természetvédelem szerepelt a programban.
Éjjeli bátorság próba, túra. Hegymászó tõra a Csóványosra.
Kirándulás: Nagymaros, Zebegény környékére, megtekintették Szõnyi J. festõmûvész
emlékmúzeumát és a hajózási múzeumot.
2004 – Nagyvisnyó a Bükk Nemzeti Park
A Bükk hegység nevezetességével, élõvilágával, jellegzetes erdõtársulásaival,
kõzeteivel ismerkedtek meg. Hegymászó túra Bánkútra. Kirándulás Szilvásváradra a
Szalajka völgybe, az õsember barlanghoz.
A Szalajka vízesés, pisztrángtelep megtekintése, valamint a Szabadtéri Erdészeti
Múzeum megtekintése.
Kirándulás az Aggteleki csepkõbarlangba
Városnézés Egerben, vártúra.
2006 – Sopron – Fertõd „Árnika” erdei iskola
A tanulók megismerkedtek a szikes tavak, legelõk, kaszálókkal és a nádas
madárvilágával. Szakvezetés során eljutottunk A Sopron Tájvédelmi körzetbe, ahol az
Alpokalja erdeivel, tölgyeseivel, bükköseivel.
A program során megismerkedtek a gyógynövényekkel, azok hasznával. Gyalogtúrát
tettek a kilátóhoz. Sopron városában megnézték a Tûztornyot, templomokat,
múzeumokat.
2007. Balaton
2008. Velencei tó
4.c. 2012. Fenntartói jogváltás: Országos Román Nemzetiségi Önkormányzat
2012. január 1-tõl lépett érvénybe az új Alaptörvény (Alkotmány). Ezzel egyidõben
a magyarországi nemzetiségekre vonatkozóan is új törvény született, amely az 1993tól érvényes Kisebbségi törvény helyett Nemzetiségi törvény fogalmat használ. Ez a
kifejezés vonatkozik a nemzetiségi önkormányzatok elnevezésére is.
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Az oktatás tárgyi feltételei
A Román Nemzetiségi Általános Iskola két épületben mûködik Úttörõ u. 83., Úttörõ
u. 89.
alsótagozat: 4 tanterem, 1 tornaszoba, vizesblokk, folyósó
felsõtagozat: 4 tanterem, 4 szertár, 1 számítógépes terem, igazgatói és helyettesi
iroda, tanári szoba, 2 közösségi tér, vizesblokk
Helyiségek:
– tanterem 8
– számítógépes szaktanterem 1, 20 db számítógéppel, 38 db tanulói laptop,
– tornaterem (közös a Márki S. Ált. Iskolával),: kosárlabda palánk, bordásfal
– tornaszoba 1,: tornaszekrény, zsámoly, tornapad, bordásfal, tornaszõnyeg, ugrókötél
– sportudvar 2: távol és magasugró gödör, futball kapuk, labdák
– ebédlõ közös a Márki S. Általános Iskolával
Bútorzat, egyéb felszerelések: tanulói asztalok, székek, tanulói padok, számítógép
asztal, táblák, nevelõi asztal, szék, elõszobafal, könyvszekrény, polcok, virágtartó,
asztalilámpa, poroltó, mentõládák, függönyök, és sötétítõ függönyök
A nevelõmunkát segítõ eszközök: számítógépek és tártozákai 16 db,4 db interaktív
tábla, CD lejátszó, DVD lejátszó, VIDEO, színes TV, rádió, videókamera, írásvetítõk,
vetítõvászon, térképek, földgömbök, méregszekrény, fénymásolók
Igazgatói iroda: iróasztal, szék, tárgyaló asztal, iratszekrény, fax, telefon, irodai
forgószék
Ügyviteli helyiség: asztal, szék, 2 db számítógépes asztal, 1 forgószék, 2 db személyi
számítógép,1 db fénymásoló, printer, számológép, szekrények, polcok
Nevelõtestületi szoba: fiókos asztal, szék, napló és folyóirattartó, könyvespolc,
elõszobafal, tükör, mosdókagyló, kávéfõzõ, kávéscsésze, kanál, vizespohár, falióra
Az oktatás személyi feltételei
Az iskolában foglalkoztatott közalkalmazottak létszáma, két részbõl tevõdik össze:
pedagógusok
A nem pedagógusok szükséges létszámát a jogszabályok és a szükségszerûség
határozza meg.
A pedagógusok létszámát az iskolai szolgáltatások heti óraszáma és feladata
határozza meg.
– Kötelezõ feladatok, jogszabályok írják elõ. Kötelezõ órák feladata a tantervi
alapkövetelmény. Nemzetiségi oktatás elsajátíttatása, a román kisebbségi plusz
órakerete, a kötelezõ tanórai foglalkozások idõtartama 10 %-al megemelkedik.
– Választott feladatok, a Pedagógiai program és a Minõségirányítási program
tartalmazza (napközi, szakkör). Azoknak a sajátos ismereteknek az elsajátíttatására
szolgálnak, melyek a kötelezõ tanári órákon nem elegendõ mértékben valósulhat
meg.
– Egyéni óraszámok felzárkóztatásra és tehetséggondozásra alkalmazható,
kiscsoportos illetve egyéni formában.
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– Egyéb feladatok, osztályfõnöki és a munkaközösségvezetõi órakedvezményre
fordítható.
A pedagógusok létszámát az iskolai szolgáltatások heti óraszáma és feladata
határozza meg.
– Igazgató: 1 fõ
– Igazgatóh.: 1 fõ
– tanítók: 7 fõ
– tanárok: 8 fõ
– A kötelezõ feladatokat, jogszabályok írják elõ. A kötelezõ órák feladata a tantervi
alapkövetelmény megvalósítása. A nemzetiségi oktatás elsajátíttatása, a román
kisebbségi plusz órakerete, a kötelezõ tanórai foglalkozások idõtartama 10 %-al
megemelkedik.
– Választott feladatot, a Pedagógiai program és a Minõségirányítási program
tartalmazza.(napközi, szakkör) Azoknak a sajátos ismereteknek az elsajátíttatására
szolgálnak, melyek a kötelezõ tanári órákon nem elegendõ mértékben valósulhat
meg.
– Egyéni óraszámok felzárkóztatásra és tehetséggondozásra fordítható, kiscsoportos
illetve egyéni formában.
– Egyéb feladatok, osztályfõnöki és a munkaközösség-vezetõi órakedvezményre
fordítható.
Az iskolában foglalkoztatott nem pedagógus közalkalmazottak:
A nem pedagógusok szükséges létszámát a jogszabályok és a szükségszerûség
határozza meg.
– Iskolatitkár
– Két fõ hivatalsegéd
– Az iskolában foglalkoztatott nem pedagógus közalkalmazottak:
Iskolatitkár: Rotár Györgyné sz. Ollár Flóra 1984. március 1. óta dolgozik a Román
Iskolában, melynek tanulója volt. Az õ munkábalépésével elõször van olyan munkatársa
az iskolának, aki román anyanyelvû, számítógéphez értõ, az iskola mindennapi életének
gördülékennyé tételéhez járul hozzá. A pedagógusoknak, a gyerekeknek, szülõknek
sokkal többet jelent az õ munkája, mint a munkaköri leírásban felsoroltak. Bármikor,
bármilyen kéréssel fordulhatnak hozzá, készségesen áll mindenki rendelkezésére.
Szívén viseli az intézményt.
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Az iskola tanulóinak nevei az elmúlt 60 év alatt
Az iskolában a tanulmányaikat 8. osztályig befejezett tanulók neve szerepel az
elsõ szám megjelölésével, a második szám pedig a különbözõ okok miatt az iskolából
eltávozott tanulók számát, nevét mutatja az iskolai anyakönyvek alapján.
1952/53-as tanév: 9+1
Bálint Anna, Bandula Zsófia, Buzsigán Péter, Grósz György, Kozma János, Krisán
Flóra, Miskucza Teodóra, Tarján Péter, Veres Flóra + Isztin Mária
1953/54-es tanév: 15
Arató Mária, Bandula János, Bandula Mária, Csumpilla Mária, Csobán György, Forcz
György, Grósz György, Hodozsó László, Lengyel Zsófia, Mészáros János, Marosán Tivadar,
Nikula Ilona, Szarka Mária, Rotyis János, Kocsis Mihály
1954/55-ös tanév: 8 + 2
Ambrus Péter, Bálint Katalin, Csumpilla Tivadar, Dobi Ilona, Hodozsó Gábor, Marosán
Viktória, Szabó Zsófia, Szabó György + Brindás Mária, Bodorló Anna
1955/56-os tanév: 8
Csóka Mihály, Isztin Mihály, Isztin Zsófia, Jova Mária, Jova Péter, Mészáros Mária,
Mészáros Zsófia, Nikula Péter
1956/57-es tanév: 9 + 3
Arató György, Buha Flóra, Buha György, Csobán Flóra, Grósz Anna, Mészáros László,
Mokán Flóra, Szarka György, Hodozsó József + Durmics Mária, Szretykó Anna, Zentai
György
1957/58-as tanév: 18 + 2
Abrudán Mária, Ambrus István, Árszintye Katalin, Bodorló György, Brindás György,
Brindás Péter, Grósz György, Isztin Péter, Mócz György, Mokán Mária, Muntyán Mihály,
Nagy Katalin, Ottlakán János, Patka Mária, Popa Mária, Sztán György, Tripon György,
Turcu Anna, Urbán Imre + Bukor Flóra, Laszk György
1958/59-es tanév: 8
Csóka István, Csumpilla Ilona, Durmics György, Megyeri Mária, Parászka Mária,
Sztezsán Mária, Sztán Katalin, Tripon Mária
1959/60-as tanév: 13 + 4
Árgyelán György, Árgyelán János, Árgyelán Péter, Bukor Lívia, Czerneu György, Dávid
Mihály, Hajduk Péter, Isztin István, Jova Zsófia, Mokán Péter, Negye György, Poptyilikán
Lívia, Szarka Mária + Gulyás Anna, Kádi Ilona, Popa György, Ástyelán Flóra
1960/61-es tanév: 20 + 4
Abrudán Péter, Avramucz Mihály, Avramucz Zsófia, Árszintye Zsuzsanna, Árgyelán
Lukrácia, Boldog Lívia, Csobán György, Durmics Zsófia, Grósz György, Grósz Katalin,
Ollár Flóra, Popa György, Rotár István, Rotár Zsófia, Rotyis Tivadar, Ruzsa János, Szántó
György, Sztán Flóra, Turku Éva Ilona, Trucz Flóra + Marosán János, Simonka Lívia, Trucz
Lívia, Számfira László
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1961/62-es tanév: 36 + 2
Abrudán Flóra, Abrudán György, Árgyelán György I., Árgyelán György II., Árgyelán
István, Árgyelán Kornél, Balog Rozália, Bodorló Flóra, Bledea Ilona, Bledea Mária,
Borbély Demeter, Borbély György, Brád János, Isztin Péter, Jepure Péter, Marosán
János, Mokán Anna, Ollár János, Popa Mária, Simonka János I., Simonka János II.,
Simonka Zsuzsanna, Szabó György, Számfira László, Szántó György, Szelezsán Péter,
Szekán György, Sztán György, Sztán István, Togyinka Flóra, Trucz Lívia, Trucz Mária,
Tulkán Péter, Vigyikán Flóra, Zsíros Anna, Finna Kornélia + Gécs György, Árgyelán János
1962/63-as tanév: 24
Abrudán Péter, Árgyelán György, Berbekár Mária, Bosztán Lívia, Bukor Anna, Burzuk
Valéria, Csumpilla Péter, Csumpilla Zenóbia, Grósz Mária, Gulyás Flóra, Gulyás Mária,
Lupa Péter, Marosán Flóra, Mokán Kornélia, Muntyán György, Nikula János, Sajtos
Mária, Simonka György, Sipos Kornél, Szántó Mária, Szelezsán István, Tulkán Anna,
Tripon János, Vigyikán István, Vigyikán Mihály, Visován Flóra
1963/64-es tanév: 30 +1
Árgyelán Mária, Avramucz Zenóbia, Bledea György, Borbély György Miklós, Bircz
Flóra, Csobán Flóra, Csóka Aurél, Dobi György, Gulyás György, Grósz György, Grósz
György, Jova Flóra, Jova István, Jova Péter, Krisán Mária, Mokán Mária, Mokán Valéria,
Ollár György, Pénzes János, Popa István, Pojendán Flóra, Ruck Anna, Simonka Péter,
Sipos György, Szaniszlai Dániel, Szarka Péter, Szekán Anna, Sztán Anna, Trucz Mihály,
Trucz Péter + Ottlakán Tivadar
1964/65-ös tanév: 18
Árgyelán Mihály Aurél, Csumpilla György, Faur Lívia, Kis István, Krisán György,
Mészáros Flóra, Muntyán Mária, Mihók Zenóbia, Nikula György, Nedelcu Aranka, Ottlakán
György, Parászka Ilona, Rusz Erzsébet, Rusz Katalin, Simonka Aranka, Számfira Zenóbia,
Szelezsán Mária, Szelezsán Péter.
1965/66-os tanév: 22 +2
Árgyelán Szabin, Bota Flóra, Brindás János, Brindás Flóra, Buha János, Czinó Ferenc, Dávid Mária, Jepure György, Kis Ilona, Málik György, Muntyán Mária, Ollár György,
Popa Tivadar, Rotár Péter, Simonka György, Simonka János, Sipos György, Szántó
Flóra, Sztezsán Péter 1., Sztezsán Péter 2., Sztezsán György, Tulkán Mária + Megyeri
György, Krisán Flóra
1966/67-es tanév: 17+ 4
Berbekár Péter, Botás István, Brád György, Brindás Mária, Grósz Mária, Krisán Mária,
Krisán Zsófia, Mócz Mária, Sipos Mária, Szántó Anna, Szántó Mária, Szekán Mária,
Szelezsán Flóra, Szelezsán György, Turák Kálmán, Turcu Judit, Mokán Mária + Ollár
Mária, Sajtos György, Nedelcu György, Ruck Mihály
1967/68-as tanév: 19 + 3
Aletyán György, Avramucz Ilona, Bledea Anna, Bota György, Csobán Valéria, Csumpilla
György, Grósz Flóra, Jepure Anna, Jova Mária, Mócz György, Mokán János, Muntyán
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István, Nagy Mária, Ottlakán Aurél, Purzsa Györgyi, Rotár György, Rusz Mária, Simonka
Mária, Számfira Anna + Dóczi Tarján, Nikula Péter, Pop Mária Lívia
1968/69-es tanév: 20 + 4
Bircz György, Brindás Valéria, Csumpilla Vazul, Csotye Piroska Sztella, Fretyán István,
Grósz József, Hodozsó Mihály, Honfi Valéria, Iszály György, Mokán György, Muntyán
György, Muntyán Péter, Ottlakán Mihály, Purpur Mária, Rácz Valéria, Rotár Anna, Sajtos
István, Simonka István, Sipos Katalin, Szaniszlai János + Lengyel György, Nedelku
János, Popa Katalin, Visován Mihály
1969/70-es tanév: 32 + 1
Abrudán Anna, Balázs György, Csóka Mária, Csóka Péter, Csotye Éva, Faur Éva,
Finna Sándor, Gulyás Erzsébet, Jova György, Hodozsó Anna, Krisán Flóra, Lengyel
György, Lengyel Mária, Muntyán Anna, Muntyán György, Muntyán Valéria, Nedelku
János, Nikula Julianna, Ottlakán Mária, Ottlakán Valéria, Purzsa Illés Tamás, Rotár
György, Rotár Péter, Simonka Mária, Számfira István, Szelezsán György, Sztán János,
Sztán Péter, Trucz Mária, Visován Mihály, Vrabiás Mihály, Ollár Mária + Popa István
1970/71-es tanév: 16 + 1
Bandula György, Bota István, Grósz István, Kiss Veronika, Krisán Zsófia, Málik József,
Mészáros István, Nikula Anna, Ollár Péter, Papp József, Popucza Péter, Ruck István,
Sajtos Anna, Simonka György, Szabó György, Szelezsán Mihály + Nyisztor Péter
1971/72-es tanév: 15
Avramucz György, Balázs Ilona, Bandula Flóra, Bota Flóra, Csóka Flóra, Csóka György,
Hodozsó Péter, Krisán Mária, Kurtucz Mária, Lengyel Péter, Nedelku István, Ottlakán
János, Rotár Péter, Szabó Mária I., Szabó Mária II.,
1972/73-as tanév: 11 + 2
Borbély Anna, Brindás Ilona, Krizsán Mária, Faragó József, Honfi György, Lengyel
János, Mócz Anikó, Ollár Flóra (Tuci), Ottlakán György, Simonka Anna (Tini), Számfira
Mihály + Móga Mária, Isztin Anna
1973/74-es tanév: 19
Aletyán Péter (Akác), Avramucz János, Bandula Zsófia, Csóka Valéria, Gulyás Dorottya,
Honfi Péter, Isztin Éva, Mészáros Mária, Molnár János, Muntyán János, Novák János,
Pilán Mária, Szekán György, Szelezsán Anna, Sztán Mária, Tulkán Valéria, Tripon Péter,
Trucz László, Bodorló János
1974/75-ös tanév: 12
Bota Mária, Faragó Lajos, Géczi András, Grósz Péter, Kardos Anikó, Lengyel Mihály,
Mészáros Mária, Mokán János, Purece István, Rotár Anna, Rotár György, Számfira
Péter
1975/76-os tanév: 12
Bandula Mária, Bikisán Mária, Csumpilla György, Grósz János, Krisán László, Muntyán
Valéria, Ottlakán István, Palágyi Dóra, Pilán Katalin, Szelezsán Mária, Tóth András,
Mihaiescu Teréz
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1976/77-es tanév: 4 + 8
Bircz János, Faragó József, Palágyi Mónika, Purpur Valéria + Faragó István, Faragó
Sándor, Krisán Péter, Muntyán János, Tripon János, Sajtos Aranka, Faragó Ibolya, Tóth
Ferenc
1977/78-as tanév: 13
Ambrus Valéria, Brindás György, Faragó Gergely, Isztin Péter, Krisán Flóra, Krisán
György, Ottlakán György, Pilán Katalin, Rotár Péter, Szabó János, Szántó József, Szelezsán Aranka, Mihaiescu Mária
1978/79-es tanév: 6 + 4
Bikisán György, Csumpilla József, Jova György, Krisán István, Kurtucz György, Tripon
Aranka + Tripon Mária, Krisán György, Sajtos János, Sztojka Lajos
1979/80-as tanév: 8 + 4
Bikisán Flóra, Borbély György, Csobán Kornélia, Lengyel Valéria, Mészáros Péter,
Nikula Sztella, Nikula Mária, Tripon Mária + Ottlakán István, Palágyi György, Szelezsán
Klára, Karlik Anikó
1980/81-es tanév: 9
Ambrus Mária, Avramucz Mihály, Gáncse Mihály Sándor, Isztin István, Isztin Péter,
Krisán István, Szelezsán Erika Dojna, Sztán György, Tripon Rozália,
1981/82-es tanév: 14
Abrudán Mária, Botás Ágnes, Brindás Mária, Csóka László, Csurár Erzsébet, Dimák
Mária, Gulyás Mihály, Jova György, Lakatos János, Mokán Zoltán, Mócz Mária, Simonka
Zsuzsanna, Sipos Péter, Szarka Katalin
1982/83-as tanév: 10
Beregszászi Ferenc, Hajduk Péter, Jova Mária Aranka, Jova Valéria, Mészáros István,
Mihaiescu Péter, Mócz Mária, Ottlakán Péter, Simonka Valéria, Sztán Tivadar
1983/84-es tanév: 19
Bugyi Sándor, Avramucz Mihály, Csobán Kornél, Csumpilla Rita, Faragó Ádám, Farkas
Mária, Gulyás Tamás, Krisán György, Kriska András, Molnár Valéria, Nae Viorel, Negye
Zoltán, Pilán Gábor, Popa János, Rotár Mária, Szlovák György, Tripon György, Vigyikán
Mihály, Zombai Attila
1984/85-ös tanév: 13
Borbély Tünde, Csumpilla Péter, Csurár Borbála, Isztin Angelika, Kiss Angéla, Mócz
Péter, Mokán Gyöngyi Mária, Molnár Anasztázia, Nyisztor János, Pigler Judit, Szekán
Katalin, Szelezsán Mária, Zombai Zoltán
1985/86-os tanév: 10
Csobán Gábor József, Csurár Angéla, Dávid Mihály, Lázár Erzsébet, Morár János,
Ollár Péter, Ottlakán János, Szabó Mária, Szarka Katalin, Árgyelán Barna
1986/87-es tanév: 14
Avramucz Teréz, Árgyelán (Honfi) Marianna, Borbély Erika, Csumpilla Norbert, Csurár
Gusztáv, Dávid Bernadett, Furák Zoltán, Mócz György, Nyisztor Ilona, Papp Ilona, Pigler
András, Simonka Zsolt, Trucz Péter, Vida István
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1987/88-as tanév: 12
Árgyelán Andrea, Borbély Marianna, Csumpilla Andrea, Csurár Mária, Faragó Vendel,
Krisán Jánso, Kriska Andrea, Ottlakán Mónika Brigitta, Popa István, Szatmári Ilona,
Szelezsán Anna, Szucsán Péter
1988/89-es tanév: 17 + 2
Bandula Ágnes, Brád Annamária, Buzsigán Andrea, Csobán Péter, Hodozsó Gábor,
Isztin István, Jova Angéla, Juhász Kiss Dóra, Ottlakán Péter, Simonka Andrea, Simonka
Szilvia, Szabó János, Szaniszlai Attila, Szarka Erika, Szántó Erika, Szekán György,
Tripon Péter + Bukor György, Kovács Barnabás
1989/90-es tanév: 19 + 4
Abrudán Mária, Árgyelán Csaba, Bandula János, Borbély Zoltán, Hodozsó Anikó,
Horváth Ildikó, Isztin Sztella, Kalcsó Róbert, Kiss Dezsõ Ernõ, Kovács Teofil József,
Krisán Rita, Málik György, Mokán György, Simonka Marianna, Sipiczki Etelka, Szarka
György, Szántó Anikó, Tripon György, Varga Viktória + Árgyelán Krisztián, Szelezsán
Róbert, Curt Flórika, Curt Ioan Nelu
1990/91-es tanév: 13 + 2
Abrudán Klára, Avramucz Hajnalka, Árgyelán (Honfi) Benjámin, Bikisán Angéla, Csóka
Ágnes, Furák Gabriella, Grósz György, Juhász Kiss Gábor, Mócz Magdolna, Pilán Gábor,
Popa Krisztián, Szelezsán István, Tarutin Krisztina, + Malkócs Andrea, Negye György
1991/92-as tanév: 16
Borbély Csaba, Csobán Mihály, Grósz Attila,Gyurik Szilvia, Jova Anita, Mokán
Marianna, Nedelku Andrea, Negye György, Ottlakán József, Ottlakán Judit, Pilán Gábor,
Simonka Erika, Sipiczki Anasztázia, Szántó György, Sztán János, Darót Béla István
1992/93-es tanév: 18
Árgyelán Mónika, Csipai Szilvia, Finna Sándor, Gyurik Gabriella, Kalcsó Mihály, Litiu
Simona, Malkócs Angéla, Málik Edit, Nagy János, Negye Péter, Negye Tamás, Novák
János, Nyisztor Ilona, Ottlakán Szilvia, Seres Ábel, Simonka Timea, Trucz Edit, Vatrán
György
1993/94-ös tanév: 21
Árgyelán Erzsébet, Bota Zsuzsanna, Czifra Csilla, Faragó Natasa, Grósz Éva, Grósz
László, Hodozsó Tamás, Juhász Kiss Tibor, Malkócs János, Mot Sorina, Novák Ágnes,
Papp Andrea, Petró Ferenc, Popp Marianna, Simonka Annamária, Szabó Barbara Judit,
Szántó Adrienn, Sztán Marianna, Todinca Éva, Vatrán Marianna, Vrabiás Brigitta
1994/95-os tanév: 12 + 1
Árdelán Ákos, Barta Rita, Csobán László, Csurár Krisztina, Mészáros Géza, Mócz
György, Nedelcu György, Popa Szilvia, Rotár Krisztina, Seres Klaudia, Tripon Róbert,
Zahorán Adrienn + Orovicz Mária
1995/96-os tanév: 16
Árgyelán Marianna, Czilli Melinda, Csumpilla Mónika, Gurzó Attila, Kalcsó György,
Málik Boglárka, Molnár Nikolett, Simonka György, Simonka István, Simonka István,
Szántó György, Sztezsán Valéria, Sztojka Mónika, Várdai Flóra.
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1996/97-es tanév: 13 + 2
Bota István, Dandé Gyöngyi, Finna Márta, Grósz György, Hodozsó Beáta, Krisán
Péter, Lengyel Anett, Muntyán Adrienn, Papp Erika, Rusz Gábor, Seres Emánuella,
Sztán Tibor, Tripon Emese + Fretyán György, Kovács Erika Anikó
1997/98-as tanév: 13
Árgyelán Tímea, Bota Péter, Brád Gizella, Faragó Ibolya, Faragó Sándor, Gyõrik Anett
Bernadett, Horváth Marianna, Juhász Nagy József, Malkócs Leánder, Orovicz Judit,
Szántó János, Tarutin Tamás, Vági Attila
1998/99-es tanév: 14 + 1
Brád Mónika, Dósai Molnár Enikõ, Hotea László, Juhász Nagy Anikó, Kalcsó Zita,
Kómár Dávid, Litiu Carmen, Mittnacht Mónika, Nagy Béla, Nagy Zsolt, Ottlakán Judit,
Szabó Edina, Szabó Marin Adrienn, Szõllõsi Andrea + Sztojka Rudolt
1999/2000-es tanév: 12 + 1
Ale Tamás, Hodozsó Barnabás, Hotea Szilvia, Jepure Erika, Juhász Kiss Éva, Mittnacht
Róbert, Molnár Mária, Ottlakán Barbara, Ökrös Csilla, Popp Szilvia, Sipiczki Ferenc,
Zsurka Judit Mónika + Csumpilla (Csongrádi) Barnabás
2000/01-es tanév: 10 +1
Árgyelán György, Bota Gábor, Dániel Krisztián, Faragó Lajos, Grósz György, Juhász
Nagy Gábor, Kardos István, Lengyel Zsolt, Mócz Ágnes, Szabó János + Csóti Szabina
2001/02-es tanév: 13 + 3
Árgyelán Nóra, Bandula György, Bircz Zsanett, Czilli Enikõ, Karlik Róbert, Lupás
Renáta, Nagy Anikó, Nikula László, Purece Ágnes, Putárik Tamás, Rusz Dávid, Szántó
Gabriella, Sztán István + Bartos Fortuna, Lovas József, Malkócs Nórbert
2002/03-as tanév: 14 + 1
Árdelán Ádám, Bandula János, Csobán Dávid, Dániel Dán, Faragó Evelin, Faragó
Fanni, Hodozsó Boglárka, Nagy Szilvia, Ottlakán Dévald, Ottlakán Nikolett, Óvári Péter,
Rotár Attila, Szántó László, Zemencsik Tünde + Ottlakán Mihály
2003/04-es tanév: 9 + 1
Árgyelán János, Bota Flóra Tímea, Isztin Krisztina, Kómár Noémi, Lengyel János,
Mészáros Beatrix, Szántó Klaudia, Szelezsán Anna, Szelezsán Stella Alexandra + Restye
Erika
2004/05-ös tanév: 9
Bandula György, Faragó Lajos, Fodor Gergely, Fodor Tímea, Gurzó Andrea, Mészáros
Marianna, Ottlakán Odett, Szépfalusi Anita, Fediuc Adriana
2005/06-os tanév: 16 + 3
Csikós Dezsõ, Csóka Tivadar, Faragó Ádám, Fodor Orsolya, Jepure Roland, Kalcsó
Örs, Kardos Bernadett, Kókai Szabó János, Malkócs Alexandra, Orovicz János, Ottlakán
Henrietta, Ottlakán Máté, Papp László, Szabó Dániel, Takács Viktor, Zemencsik József
+ Bécsi Krisztina, Juhász Gábor, Litiu Claudia
2006/07 tanév: 14 +4
Árgyelán Andrea, Árgyelán Zoltán, Fischer Anikó, Horváth Kinga, Lengyel Zoltán,
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Matusek Diána, Mészáros Ildikó, Mészáros Péter, Nikula Vivien, Ottlakán Péter, Óvári
Szabolcs, Rotár Andrea, Veder Márk, Papp Ágnes + Burca Eduard, Kalapács Ágnes,
Restye Líviusz, Sárosi Dániel.
2007/08 tanév: 10 +9
Hajdú Richárd, Honfi Emese, Honfi Enikõ, Kókai Szabó Tünde, Litiu Dániel, Verebes
(Stefanescu) Laura, Süle Gréta, Szelezsán Gergõ, Szépfalusi Zoltán, Brád Levente +
Budai Szimonetta, Csobán Györgyike Fanny, Jánk Tímea, Kardos Zsolt, Nagy Anita,
Ottlakán Erika, Sipiczki Ágnes, Balogh Zoltán, Fediuc Ovidiu.
2008/09 tanév: 9 + 12
Bandula Tibor, Csabai Izsák, Faragó Balla, Fischer Attila, Isztin Tünde, Juhász Nagy
Rita, Ollár Péter, Veder Alexandra, Zemencsik Dzsenifer +Árgyelán Ádám Bence, Bécsi
Nóra, Bódi Krisztián, Chlebik Tibor, Dénesi Sándor, Juhász Ditta, Karlik Adrienn, Krisán
Róbert, Mag Petra, Váradi Vivien, Bódi Krisztián,
2009/10 tanév: 16
Brád Csilla, Csóka György, Hotea Máté, Igricz Nikolett, Kopács Adél, Kómár Henrik,
Kunditz Attila, Lengyel Mihály, Nagy Tamara, Negye Valentína, Oláh Károly Zsolt, Szabó
Fruzsina, Szántó Gergely, Szelezsán Richárd, Kasznár Márk, Árgyelán György
2010/11 tanév: 10
Brád Cintia, Csobán Bernadett, Faragó Anett, Faragó Ádám, Kiss Elizabeth, Kómár
Zénó, Péntek Bernadett, Repa László, Simény Brigitta, Tóth Martin Brád Cintia, Csobán
Bernadett, Faragó Anett, Faragó Ádám, Kiss Elizabeth, Kómár Zénó, Péntek Bernadett,
Repa László, Simény Brigitta, Tóth Martin
2011/12 tanév: 15
Bacsó Vivien, Bagó Krisztofer, Czifra Madléna, Csobán Nlémi, Dániel János, Ficsor
Emese, Frink Lejla, Ollár Vanessza, Lakatos Klára, Olteanu Mária, Repa Renáta, Tóth
Anikó, Szelezsán Nikolett, Szegedi Dóra, Kovács Kristóf
2012/13-ban beírt tanulók nevei 1-8-ig:
1. osztály: Grósz Amanda, Popucza Mihály, Ottlakán Stella, Benkõ Dávid, Tóth Raffael,
Medgyesi Emma, Pap Zsófia, Visegrádi Ivett, Varga Bálint, Ottlakán Kevin, Botás Dávid,
Kökény Dzsenifer, Baráth Liza, Faragó Armandó, Szabó Boglárka, Bencsik Attila, Szabó
Kristóf Márk, Horváth János
2. osztály: Bálint Daniella, Bartalos Roland, Benkõ Dániel, Csomós Petra, Csurár
Amanda, Csurár István, Dávid Sára Kata, Gábor Mândra, Grósz Attila, Jova Balázs,
Kerepesi Petra, Kókai Szabó Kitti, Krutek Bence, Kürti Dávid, Mokovej Márk, Malkócs
Cintia, Nagy Rináldó, Ottlakán Ottó, Otrok Balázs, Peregi Dorina Bettina, Petruzsán
Tamás, Csábi Márk
3. osztály: Bacsó Daniella, Csobán Fanni Edina, Csurár Mária, Faragó Alexa, Hajdú
Dávid Kevin, Jankai Viktória Zsófia, Krisán Levente, Malkócs János István, Molnár
Izabell, Ottlakán János, Petruzsán Kristóf, Putnoki Martin Zsolt, Simonka Fanni Andrea,
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Szelezsán Alexa, Sztrein Virág, Török Kata, Tripon Melodi Mínea, Tripon Patrik Péter,
Simonka Damján
4. osztály : Faragó Peggi, Farkas Erika, Kókai Szabó Bálint, Kovács Kristóf, Lelóczki
Levente, Máté János Bálint, Muntyán Róbert, Nagy Vanessza Glória, Ottlakán Natália,
Frink Rajmond
5. osztály: Adamik Beáta, Árgyelán Rebeka, Borzák Ádám, Csóka Adrián, Csomós
Nóra, Dániel Liliána Anita, Faragó Stella, Kerepesi Gréta, Kaposi Virág, Kocsis László,
Krizsán Dzsesszika, Laurentzi Réka, Liszkai Viktória, Tinti Miranda, Nagy Tifani, Ottlakán
Martin, Sárosi Gergõ, Szegedi Viktória, Sztrein Daniella, Verebes Anna
6. osztály: Bukor Zoltán Márk, Busa Bence, Cifra Afrodité, Csurár Annabella, Faragó
Vendel Dáriusz, Fejes Alexandra Flóra, Kaszap Edit, Mezei Dávid, Mezõ Daniella, Miklósik
Laura, Muntyán Alexandra, Mülek Diána, Ollár Patrik, Olteanu Andrea, Popucza Ninetta,
Szabó Vivien, Szelezsán Vanda, Szépfalusi István, Szucsán Péter, Tóth László György,
Várhegyi Kitti
7. osztály: Balog Daniella, Dehelán Gergõ, Gyebnár Attila, Hoczopán Daniella, Jepure
Bence, Juhász Kinga Edina, Kókai Szabó László, Kovács Alexandra, Negye Zalán, Ottlakán
István Csaba, Ottlakán Renáta, Ottlakán Zsolt, Papp Orsolya, Péntek Roland, Péntek
Vivien, Kiss Péter, Frink Mirella
8. osztály: Bandula Péter, Csobán Péter, Faragó Bettina, Faragó Gina, Hajduk Réka,
Igricz János, Kerepeczki Petra, Kerepeczki Regina, Korobán Ditta, Laurinyecz Nóra,
Ollár Andrea, Ottlakán Henrietta, Ottlakán Réka, Szucsán Ágnes, Váradi Zsanett, Zámbó
Edit, Gabai Vivien
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A 60 év alatt az iskolában tanító pedagógusok nevei,
szakos végzettsége:
Igazgatók:
Aszalós Árpád
Turcu Máriusz
Rusz Hortenzia
Turák Kálmán
Isztin Györgyné
Szántó Flóra
Kovács Józsefné
Nedróné Borbély Erika
Borbély Erika
Ottlakán Jánosné
Nevelõk:
Aszalós Árpád
Németh Zoltán
Németh Zoltánné
Pethõ Zoltán
Sebesi László
Sebesi Lászlóné
Turcu Máriusz
Turák Kálmány
Árgyelán Ilona
Rusz Hortenzia
Turcu Máriuszné
Székely János
Popucza Péter
Petrusán György
Antalfy Margit
Kis Mária
Budai János
Farkas Piroska
Juhász Éva
Radics Márta
Nedró Mihály
Bálint Györgyné
Szántó Lívia
Poptyilikán János
Brindás Györgyné

történelem-román szakos
román nyelv és irod.szakos
földrajz-román szakos
román nyelv és irod.szakos
tanító
orosz-román szakos
magyar-román szakos
földrajz-román szakos
földrajz-román szakos
igazgatóhelyettes

1949-1954.
1954-1956.
1956-1973.
1973-1978.
1978-1992.
1992-2002.
2002-2003.
2003-tól mb.ig.
20051992-

történelem-román szakos
tanító
tanító
tanító
tanító
tanító
román nyelv és irod.szakos
román nyelv és irod.szakos
román-magyar szakos
román-földrajz szakos
magyar nyelv és irod.szakos
tanító
mateamtika-kémia
román-rajz szakos
tanító
képesítés nélküli
képesítés nélküli
román-földrajz
tanító
tanító
román-testnevelés szakos
képesítés nélküli
képesítés nélküli
tanító
tanító

1949-1955.
1949-1951.
1949-1951.
1949-1951.
1951-1952.
1951-1952.
1951-1969.
1951-1978.
1952-1955.
1952-1975.
1952-1968.
1952-1958.
1953-1972.
1954-1964.
1955-1963.
1958-1959.
1958-1959.
1959-1989.
1959-1961.
1959-1964.
1959-1964.
1961-1963.
1962-1963.
1963-1979.
1963-1992.
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Vida Mihályné
Isztin Györgyné
Nikula Györgyné
Turcu Éva
Mokán Péterné
dr. Nagy Lászlóné
Zombai Károlyné
Hodozsó Lászlóné
Kovács Józsefné
Árgyelán György
Málik Györgyné
Mitykó János
Kajáriné Kemény Anna
Borbély Demeterné
Radnai Ferencné
Márk Ilona
Zsondáné Kozma Florentina
Bacsa Ildikó
Borbély Györgyné
Martyin Tivadar
Martyin Tivadarné
Csobánné Botta Mária
Szántó Flóra
Kalcsó Istvánné
Mokány Etelka
Szelezsán Péter
Zombai Attila
Ambrus Mária
Szelezsán Erika Dojna
Gurzó Vera
Garami Veronika
Dragán Zsuzsanna
Miklós Györgyné
Dékányné Rédai Erika
Szabó Mária
Kovalcsikné Szucsán Gyöngyi
Mihály Gyula
Pappné Piti Ilona
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tanító
tanító
román-történelem-földrajz sz.
képesítés nélküli
matematika-rajz szakos
román-magyar-történelem sz.
román-történelem
képesítésnélküli
román-magyar szakos
román-orosz szakos
tanító
képesítés nélküli
orosz-testnevelés szakos
matematika-fizika szakos
tanító
tanító
tanító
tanító
tanító

1963-1969.
1964-1992.
1964-1990.
1965-1966.
1966-1997.
1968-1977.
1969-2008.
1971-1972
1971-2003.
1972-1976.
19751976-1977.
1977-2002.
1977-2008.
1978-1980.
1978-1979.
1979-1980.
1980-1981
1980-1996.
2004román-biológia
1981-1983.
román-testnevelés
1981-1983.
tanító
1982román-orosz szakos
1983-2003.
kémia-biológia szakos
1984-1998.
közéisk.tanár
2006üzemmérnök
1986-1991.
román-népmûvelés
1988-1994.
tanárjelölt
1988-1989.
román-magyar szakos
1989román-ének
1989-1992
román-magyar
1992-1993
matematika-ének
1992-1992
tanítójelölt
1993-1994
tanító
1995.
tanító
1995tanító
1995tanító
1997óraadó tanár
2001.08.15.-2001.11.14
német óraadó
2001.

Árgyelán Krisztián
Hajdú Margit
Abrudán Mária
Aracs Attila
Molnár Anita
Lendvai Sándor
Laurinyeczné Szente Anna
Dr. Moldovánné Székely Júlianna
Balogh Ildikó
Málik Edit Andrea
Pocsaji Mónika
Orbánné Rokszin Anna
Kitüntetettek:
Turcu Márius
Farkas Piroska
Brindás Györgyné
Isztin Györgyné

Nikula Györgyné
Mokán Péterné
Zombai Károlyné

Borbély Demeterné
Málik Györgyné
Szántó Flóra
Borbély Erika

német-történelem
tanító, biológos szakos
tanító, román-pedagógia szak
román-testnevelés
gyógypedagógus
informatika szakos óraadó tanár
tanító, matematika szak
angol-román szak
tanító
tanító
ének-biológia szak
román-népmûvelés

200220022003200320032003200520062006-2007.
2006-2007.
20072007-

Közoktatás Kiváló Dolgozója
1954.
Kiváló Munkáért
1978.
Szakszervezeti munkáért
1984.
Pedagógus Szolgálati Érdemérem 1986.
Kiváló Munkáért
1982.
Pedagógus Szolgálati Érdemérem
Miniszteri Dicséret
1977.
Szocialista Kultúráért
1983.
Kiváló Úttörõvezetõ
1988.
Pedagógus Szolgálati Érdemérem
Békés Megyéért
1992.
Kiváló Munkáért
1983.
Kiváló rajvezetõ
1987.
Miniszteri Dicséret
1984.
Kiváló rajvezetõ
1978.
Kiváló Munkáért
1988.
Kiváló úttörõvezetõ
1982.
Pedagógus Szolgálati Emlékérem 2008.
Pro Cultura Minoritatum Hungariae 2008.
Kétegyháza Oktatásáért
2010.
Kiváló rajvezetõ
1984.
Pedagógus Szolgálati Emlékérem 2008.
Kiváló Ifjú Pedagógus
1983.
Kiváló Ifjú Pedagógus
1986.
Szocialista Kultúráért
1988.
Kétegyháza Oktatásáért
2012.
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A Kétegyházi Óvoda rövid története
1828. június 1-én Brunszvik Teréz grófnõ Budán megalapította az elsõ magyarországi
kisdedóvó intézetet.
1891. április 28. a király szentesítette a kisded óvásról szóló 1891. évi XV.
törvénycikket, amely Csáky Albin Vallás és Közoktatásügyi miniszter nevéhez fûzõdik.
1. §. „A kisdedóvás feladata a 3-6 éves gyermekeket, egyfelõl ápolás és gondozás
által a szülõk távollétében érhetõ veszélyektõl óvni, másfelõl rendre és tisztaságra
szoktatás, valamint ügyességöknek, értelmüknek és kedélyüknek korukhoz mért
fejlesztése által õket testi, szellemi és erkölcsi fejlõdésükben elõsegíteni.”
A község elsõ óvodája 1891-ben az Szent Imre út 87. sz. alatt uradalmi jelleggel
mûködött. Az Almássy grófi család állítatta fel Waltersdorster Katalin vezetése alatt.
1902-ben a község, majd 1911-ben az állam vette át.
1912-ben megépült a község második óvodája a Szent Imre út 37. sz. alatt, ezután
két óvodai körzetre osztották a falut. Az egyik két, a másik egy óvónõs óvoda volt,
mindegyik két teremmel rendelkezett. 1942-ben átalakítás során katolikus óvodát és
napközi otthont avattak fel.
Az államosítás után az óvodák a község, majd a magyar iskola vezetése alatt állt.
1950. évi 42. sz. tvr. az óvónõképzésrõl 3 éves középfokú képzés. 1958. évi 26.
tvr felsõfokra emelte a tanító (3) és az óvónõképzést (2). Az intézetek 1959.
szeptember 1-én nyíltak meg.
A nemzetiségek fennmaradásának és fejlõdésének egyik legfontosabb feltétele a
tartalmában és szervezetében korszerû anyanyelvi oktatás. A nemzetiségi politika
soha nem lehet a nemzetiségi lakosság létszámának függvénye. A nemzetiségi politika
érvényesülésének egyik legjellegzetesebb területe a nemzetiségi közoktatás. Az
anyanyelv oktatását az óvodától a felsõoktatási intézményekig terjedõ iskolahálózat
biztosítja, amely az ország oktatási-nevelési rendszerének része.
A törvény intézkedett az óvodai nemzetiségi anyalvi oktatásról: „Azokban a
községekben, városokban, ahol a nem magyar nyelvû lakosság indokolttá teszi, az
óvodahálózat fejlesztése során nemzetiségi óvodát kell létesíteni.” Ott, ahol csak
magyar nyelvû óvoda mûködött, az óvodán belül a nemzetiségi gyermekek részére 25-ös létszám esetén külön csoportot kell létesíteni. A nemzetiségi óvodákban a
foglalkoztatás részben anyanyelven folyt úgy, hogy a kötelezõ foglalkozások közül az
egyik a gyermek anyanyelvén, a másik magyar nyelven történt. A nemzetiségi óvodák
általános célkitûzése alapján azonos a magyar tanítási nyelvû óvodák oktató-nevelõ
tevékenysége céljaival, feladataival. E mellett a nemzetiségi óvodák speciális feladata,
hogy megerõsítsék a gyermekek családban elsajátított anyanyelvét, elõkészítsék õket
az általános iskolai nyelvtanulásra. Hazánk nemzetiségi lakosságának politikai és
kulturális jogaival az ’50-es évektõl kezdett fellendülni a nemzetiségi óvodahálózat
kiépítése is. Az 1953. évi III. törvény rendelkezett a kisdedóvásról. E törvény
végrehajtásáról szóló 851-29 (4) 1953. OM. utasításának 10. §-sa úgy rendelkezett,
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hogy nemzetiségi óvodát 50 fõnél kisebb igénylés esetén is létre lehet hozni. A
kötelezõ anyanyelvi oktatást ebben a rendeletben heti egy órára tervezték. A 183/
1958. MK. MM. sz. rendelet is a nemzetiségi óvodák szervezésérõl rendelkezik. Az
MSZMP politikai bizottságának 1958. október 7-i határozata ellenére a hatvanas
évek elejétõl indokolatlanul szüntettek meg nemzetiségi óvodai foglalkozásokat. Sok
helyen érdektelenségre, nemzetiségi pedagógushiányra hivatkoztak. Az akkori idõk
igényfelmérése nem áll azon a szinten, hogy teljes bizonyossággal elfogadhassuk
ezeket a hivatkozásokat. Ez a helyzet visszavetette a nemzetiségi oktatásügyünket.
1968-69-re a nemzetiségi óvodába járók száma 2223-ról 1340-re csökkent. 1968ban megjelent a Politikai Bizottság határozata, majd a 159/1969. MK. 15. MM. sz.
rendelet, amely a nemzetiségi óvodák újjervezését tûzte ki célul, hozott némi változást.
Az akkori mûvelõdési kormányzat intézkedéseket tett a nemzetiségi óvodai
foglalkozások visszaállítására. Meghatározta óvodák típusait, a nemzetiségi nyelvû
foglalkozások kezdeményezésének módját. Nemzetiségi anyanyelvû óvodáinkban a
családban elsajátított nyelvismereti szint igen eltérõ. Van aki anyanyelvi szinten ismeri
a nyelvet, van, aki idegennyelvként sajátítja el azt. Így a gyermekekkel való bánásmód
is ennek megfelelõen más és más. Az intézkedések hatására újjáalakultak a ’60-as
években megszûnt nemzetiségi óvodák, sõt újak is létesültek. Pl. amíg 1968-ban hat
német nemzetiségi óvoda mûködött, addig ’79-ben már 94 nemzetiségi óvodában
tartottak anyanyelvi foglalkozásokat. Szlovák nemzetiségû óvoda 1968-ban 15, 1979ben már 49 van. Ugyanilyen fejlõdés tapasztalható más nemzetiségû óvodáknál is,
magyar szülõk is szívesen küldték gyermekeiket nemzetiségi nyelvû foglalkozásokra.
Az óvodai anyanyelvi foglalkozás három óvodatípusban folyik, a nyelvoktató, a kétnyelvû
és az un. anyanyelvû óvodákban. 1984-ben a minisztérium Nemzetiségi Önálló Osztálya
felmérést végzett az óvodahálózattal kapcsolatos fejlõdésrõl. E szerint növekedett a
nemzetiségi óvodák száma és a nyelvi képesítéssel rendelkezõ óvónõk aránya. Ebben
a tekintetben ez a felmérés a román nemzetiségnél talált a legtöbb nyelvi képesítéssel
rendelkezõ óvónõt.
A 159/1969. MK.15.MM.sz. rendelet a nemzetiségi óvodák újjászervezésérõl
rendelkezett, ennek alapján 1971. szeptember 1-jén kerültek az óvodák a Román
Tanítási Nyelvû Általános Iskola irányítása alá. Ezt az állapotot erõsítette meg a
kétegyházi önkormányzat 21/1998./02.19. sz. határozata, amely módosította az
iskola feladatát, elnevezését a következõre változtatta: Román Nemzetiségi Általános
Iskola és Óvoda
Az óvodák I-II-III. sz. három épületben mûködtek. Az I. és II. sz. Óvoda 2004-ben
került összevonásra. 2008-ban a III. sz. Óvodában megszûntették a nevelõmunkát,
és a gyermekeket áthozták az I. sz. Óvodába.
Óvodai helyzetelemzés
Az óvoda a település középpontjához közel a két iskola szomszédságában
helyezkedik el. Funkciójának megfelelõ célra épült 1905-ben. Több alkalommal lett
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korszerûsítve, bõvítve (legutóbb a tavalyi és idei évben) így jelenleg elfogadható
állagú, kisebb felújítás után jól szolgálja a gyermekek nevelését.
Nevelési feladatainkat 5 csoportban valósítjuk meg. Az óvoda udvara tágas, árnyékot
adó fák, zöld növények, virágok teszik barátságossá, hangulatossá az óvoda
mindennapjait.
Az óvodában 131 gyermek elhelyezésére van lehetõség és mindenki részesül román
nemzetiségi nevelésben illetve szülõi kérésre heti 1 órában német nemzetiségi
nevelésben.
A gyermekek eltérõ szocio-kulturális helyzetû családokból érkeznek az óvodába,
többségük hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetû és román nemzetiségi szülõk
gyermekei.
A román nyelv kifejezõ ereje jelen van az óvodánkban. Fontosnak tartjuk a
néphagyomány, a helyi kultúra átadását, amelyhez a személyi feltételek biztosítottak
a 7 román nemzetiségi óvodapedagógus által. Ugyanakkor az óvodapedagógusoknak
nincs könnyû dolguk a román nyelvi nevelés terén, hiszen a vegyes házasságok kapcsán
egyre nagyobb a „nyelvvesztés” a gyerekek szinte alig vagy egyáltalán nem beszélik a
román nyelvet.
Ezek tudatában fogalmaztuk meg nevelési céljainkat, feladatainkat. A játékra
alapozva szervezzük a gyermek igényeihez, életkori sajátosságaihoz, kisebbségi
nyelvismeretéhez igazított tevékenységeket, tapasztalatszerzéseket.
Óvodánkat sokszínûség, a régi értékek megõrzése mellett rugalmas, folyamatosan
fejlõdõ óvodai élet jellemzi.

Györgyné (Fekete Etelka), Csákvölgyi Györgyné, Szelezsán Péterné (Burzuk Valéria),
Bálint Györgyné (Gabnai Veronika), Turku Anikó (Netti), Bagó Istvánné (Liszkai Julianna),
Pigler Andrásné (Turák Julianna), dr. Poptyilikán Györgyné (Szabó Anna), Szendrõdi
Józsefné (Botta Flóra), Ottlakán Jánosné (Mészáros Flóra), Málik Józsefné (Tulkán
Valéria), Balogh Tiborné (Mihucz Éva), Rubás Jánosné (Árgyelán Mária), Nedró Mária,
Mokán Jánosné (Lengyel Ágnes), Czervenkóné (Ambrus Valéria), Szelezsánné Gurzó
Magdolna, Bucin Mihaela, Molnár Anita, Szelezsán Barbara, Zahorán Adrienn, Varga
Koritár Ildikó
Gyermekfelügyelõ: Rotár Anna, Szántó Györgyné (Tulkán Mária), Nikula Lászlóné
(Szekán Katalin) Dajkák: Árszintye Mihályné (Popa Anna), Béres Ferencné (Bandula
Mária), Csurgó Zoltánné (Szegedi Anna), Gortka Györgyné (Dudás Anna), Gyuricska
Mné, Isztin Györgyné (Bandula Zsófia), Mikus Györgyné (Hangyál Gizella), Popa Jánosné,
Mokán Györgyné, Brád Demeterné, Dehelán Sándorné, Popa Demeterné, Bacsa
Mátyásné, Krisán Jánosné, Sipos Györgyné, Muntyán Istvánné, Mülek Jánosné, Árgyelán
Györgyné Csumpilla Andrea, Szabó Istvánné, Dragán Lászlóné

Személyi feltételek:
Az óvodában 15 fõ dolgozik.
Felsõfokú végzettségû óvodapedagógus 10 fõ
Szakképzett dajka 5 fõ
Óraadóként heti 4 órában 1 fõ logopédus
Az óvodapedagógusok az alábbi szakképesítéssel rendelkeznek:
1-1 fõ közoktatás vezetõ, gyógypedagógus, néptánc oktató, minõségbiztosítási
szakértõ, ECDL start számítógépes tanfolyammal rendelkezõ és 3 fõ DIFFER mérés.
A TÁMOP 3.1.4. pályázat kapcsán a pedagógusok kompetenciái tovább fejlõdhettek.
Két fõ 120 órás, 1 fõ 90 órás és 7 fõ 60 órás továbbképzésen vett részt. A
továbbképzések eredményeként meglévõ ismereteik bõvültek, szakmai megújulásra
tettek szert. Az óvoda-iskola átmenet az inkluzív pedagógia, a játék, az érzelem és az
erkölcs új tartalmi megközelítésére az iskolára való felkészítés, az iskolaérettség
újraértelmezésére ad lehetõséget.
Az óvodában dolgozó óvónõk nevei (1920 és 2012 között):
Dombovári Józsa, Lovász Györgyné (Ragyák Márta), özv. Ágoston Zoltánné (Fodor
Lenke) Purzs Györgyné (Oltean Mária), Hernádi Zoltánné (Baranyi Sarolta) Jenei
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Felhasznált irodalom
01. Berényi Mária: ªcolile poporale române din Transilvania ºi Ungaria secolul XIX-lea
02. I.I. Ardelean: Monografia comunii Chitighaz 1893
03. Biserica ºi ºcoala 1877–1914 Arad
04. Popeangã Vasile: ªcoala româneascã din Transilvania în perioada 1867–1918 în
lupta sa pentru Unire. Bucureºti 1974
05. Glück Eugen: Contribuþii cu privire la activitatea ºcolilor româneºti din sud-estul
Ungariei 1868–1918
06. Petruºan Gheorghe: În cãutarea identitãþii noastre. A román nemzetiségi oktatás
helyzete és továbbfejlesztésének feladatai
07. Petruºan Gheorghe: ªcoli ale naþionalitãþilor din Ungaria
08. Petrusán György: Román iskolák Magyarországon. Fejezet a Magyarországi Románok
és Szlovákok történetébõl. Körösi Cs. S. Fõiskola – Békéscsaba 1995.
09. Mátrainé Gorján Mária: A nemzetiségi oktatásügy alakulása az 1945 utáni
évtizedekben
10. Kemény Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus
korában I. – 1867–1892 Budapest
11. Magyari Piroska: A magyarországi románok iskolaügye. Szeged, 1936
12. dr. Bellér Béla: A nemzetiségi iskolapolitika története Magyarországon a legújabb
korban. Baranyai Mûvelõdés 1973. 4. sz.
13. Ács Zoltán: Nemzetiségek a történelmi Magyarországon. Budapest Kossuth K. 1984
14. Kõvágó László: A nemzetiségi oktatás feladatairól. Köznevelés 1971. 22. sz.
15. Kiss Gy. Csaba: Nemzetiség és oktatásügy. Tiszatáj 1975. 2.sz.
16. B.M.levéltár VIII. 369 A kétegyházi Román Tanítási Nyelvû Általános Iskola iratai
1951–1972
17. A kétegyházi Román Általános Iskola dokumentumai
18. Az iskola Pedagógiai programja és Helyi programja
19. Román sajtótermékek: Foaia româneascã, Calendarul românesc
20. Hargittainé Megyeri Valéria: Az 1945 utáni román nyelvû oktatás története
(szakdolgozat)
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Fotóalbum
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Fénykép 1906-ból, amely az ortodox egyház által mûködtetett felekezeti iskola
tanulóit és tanítójukat, ªtefan Dolga-t ábrázolja (A képet Jova Györgytõl
kaptuk, aki a térdelõ sor bal szélén látható)

Az iskolát mûködtetõ ortodox papok és egyházi vezetõk 1893-ban
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Az 1876-ban épített iskola épülete

1896-tól az ortodox egyház leányiskolát is mûködtetett, ebben az idõszakban
készült a fenti csoportkép. Középen látható Ecaterina Suciu tanítónõ
81

Arad Megyei Esperességek Felekezeti Iskoláinak és Tanítóinak Egyesülete.
Ennek tagja volt a kétegyházi iskola és annak tanítói. Az iskola közvetlenül a
kisjenõi tagozathoz tartozott.

1920 után a román iskola tanulói a magyar iskolában tanulhattak,
ahol a hittant román nyelven Borza János és Miskucza Péter
ortodox papokkal gyakorolhatták

Maria Purchea, az ortodox egyház leányiskolájának tanítónõje
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1946-ban a magyar iskola keretén belül megalakulthatott a román nyelvû
tagozat. A képen Aszalós Árpád tanító.

1947-ben a Petõfi-telepi iskolában fakultatív jelleggel kezdték meg
a román nyelv tanítását. A tanítók Gerõ Károly és felesége voltak.
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1947-ben a Kétegyháza községhez tartozó Botos-puszta körzetében
ún. „vándoriskolát” szerveztek. A tanító Poptyilikán János volt.

1947–49 között a kétegyházi magyar állami általános iskola
román tagozatán Szekán Zsófia tanított
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Osztálykép 1951-bõl, a tanító Sebesi László

Szekán Zsófia kétegyházi románként Szamosújváron (Gherla) a tanítóképzõben
szerez tanítói oklevelet. 1951-ben az újjáalakult román iskolában tanít.
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A Sebesi házaspár (Sebesi László és Szekán Zsófia)
1952-tõl a Petõfi-telepi iskolában tanított
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Csoportkép 1952-bõl
1949-tõl a román iskola önálló intézményként mûködött, hivatalos neve: Román
Tanítási Nyelvû Általános Iskola. Elsõ igazgatója: Aszalós Árpád

Az elsõ 8. osztályt végzett tanulók tablója 1953-ból
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1954-tõl az iskola igazgatója Turcu Marius volt

Rusz Hortenzia 1956–1973 között volt az iskola igazgatója

1956-ban végzett tanulók tanáraikkal: Petruzsán György és Popucza Péter
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Az 1959-ben ballagó 8. osztály Petruzsán György és Budai János tanárokkal
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1959 szeptember 1-én a négy tantermes új iskola épületben 188-val
és 11 nevelõvel kezdõdött meg az oktatás

Az 1960-ban végzett osztály tablóképe
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Az 1960-as években a gyerekek kerékpárral jártak iskolába

Az 1961-ben ballagó 8. osztály. Osztályfõnök: Turák Kálmán
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Az 1962-ben ballagó 8. osztály. Osztályfõnök: Popucza Péter.
A felsõ képen a tanárokkal, az alsó képen a szülõkkel.

Az 1963-ban ballagó 8. osztály tablóképe. Osztályfõnök: Nedró Mihály

Csoportkép 1964-bõl
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Az 1964-ben ballagó osztály.
Osztályfõnök: Turcu Mariusné (Sárika néni)
Az 1966-ban ballagó osztály.
Osztályfõnök: Turák Kálmán

Az 1965-ben ballagó osztály a tantestület tagjaival
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Az 1967-ban ballagó osztály.
Osztályfõnök: Turák Kálmán
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Az 1968-ban ballagó osztály tanáraikkal és Turcu Mariusné osztályfõnökkel
Az 1969-ben ballagó osztály tanáraikkal és Brindás Mária osztályfõnökkel

Az 1968-ban ballagó osztály a szülõkkel
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Az 1969-ben ballagó osztály a szülõkkel
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Az 1970-ben ballagó nyolcadikosok tanáraikkal.
Osztályfõnök: Mokán Péterné

Az 1970-ben ballagó nyolcadikosok szüleikkel
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Az 1971-ben végzett tanulók csoportképe

Az iskola felsõ tagozatának tanulói 1971-ben
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Az 1972-ben ballagó osztály tanáraikkal.
Osztályfõnök: dr. Nagy Lászlóné Sztán Zsófia.

Az 1972-ben ballagó osztály a tanteremben
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Az 1973-ban ballagó osztály tanáraikkal.
Osztályfõnök: Nikula Györgyné Brindás Mária.

Az 1974-ben ballagó osztály tanáraikkal.
Osztályfõnök: Kovács Józsefné Mokán Kornélia.
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Az 1974-ben ballagó osztály szüleikkel

Az 1976-78 közötti alsós tanulók csoportképe. Tanító nénik: Brindás Györgyné
(Ottlakán Aranka), Isztin Györgyné (Gábor Aranka) és Farkas Piroska

Az 1975-ben ballagó osztály a tanárokkal.
Osztályfõnök: dr. Nagy Lászlóné Sztán Zsófia

Az 1978-ban ballagó 8. osztály.
Osztályfõnökök: Kovács Józsefné és Zombai Károlyné Szarka Mária
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Az 1979-ben ballagó 8. osztály tanáraikkal.
Osztályfõnök: Borbély Demeterné Csobán Anna

Az 1981-ban ballagó 8. osztály.
Osztályfõnök: Nikula Györgyné Brindás Mária

Az 1980-ban ballagó 8. osztály.
Osztályfõnök: Mokán Péterné Szelezsán Zsófia

Az 1982-ban ballagó 8. osztály.
Osztályfõnök: Zombai Károlyné Szarka Mária
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Az 1983-ban ballagó 8. osztály.
Osztályfõnök: Borbély Demeterné Csobán Anna

Az 1985-ben ballagó 8. osztály.
Osztályfõnök: Nikula Györgyné Brindás Mária

Az 1984-ben ballagó 8. osztály tablóképe.
Osztályfõnök: Zombai Károlyné Szarka Mária
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Az 1986-ban ballagó osztály tablója.
Osztályfõnök: Kovács Józsefné Mokán Kornélia

Az 1987-ben ballagó osztály tablója.
Osztályfõnök: Szántó Flóra
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Az 1988-ban ballagó osztály tablója.
Osztályfõnök: Borbély Demeterné Csobán Anna

Az 1989-ben ballagó osztály tablója.
Osztályfõnök: Nikula Györgyné Brindás Mária
111

Az 1990-ben ballagó osztály tablója.
Osztályfõnök: Zombai Károlyné Szarka Mária
(lent: csoportkép az osztályról)

Az 1989-ben megépült új román iskola

Csoportkép a 8. osztályos tanulókról 1991-ben. Osztályfõnök: Kovács Józsefné
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Az 1994-ben ballagó osztály tablója

Az 1992-ben ballagó osztály tablója

Az 1993-ban ballagó osztály tablója
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Az 1995-ben ballagó osztály tablója
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Az 1996-ban ballagó osztály tablója
Az 1998-ban ballagó osztály tablója

Az 1997-ben ballagó osztály tablója
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Csoportkép a 8. osztályról 1999-ben
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A 2000-ben ballagó osztály tablója

Az 1999-ben ballagó osztály tablója

A 2001-ben ballagó osztály tablója
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A 2002-ben ballagó osztály tablója
A 2004-ben ballagó osztály tablója

A 2003-ban ballagó osztály tablója
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„Limba este tezaurul cel mai preþios
pe care-l moºtenesc copiii de la pãrinþi,
depozitul cel mai sacru lãsat de generaþiile trecute
ºi care meritã de a fi pãstrat cu sfinþenie
de generaþiile ce-l primesc.”
(Vasile Alecsandri)
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Istoria de 220 de ani
a ºcolii româneºti din Chitighaz
1793–2013

126

127

Cuprins
Introducere .................................................................................................. 131
I. Etapa 1793–1930
Învãþãmânt confesional, poporal în limba maternã românã la Chitighaz
1. 1793: înfiinþarea învãþãmântului confesional român (1713–1811) .............. 133
2. 1811–1868: stabilizarea învãþãmântului, zidirea ºcolii ................................. 134
3. 1868–1879: întãrirea, dezvoltarea instituþiilor ºi a învãþãmântului modern
de naþionalitate ............................................................................................ 135
4. 1879–1918: îngreunarea, maghiarizarea învãþãmântului de limbã maternã
a naþionalitãþilor ........................................................................................... 138
4/a. 1907: maghiarizare, dezorganizarea ºcolilor de naþionalitate .................... 142
5. 1918–1930: încetarea învãþãmântului românesc dupã Trianon ..................... 143
II. Etapa 1946–2013
Învãþãmânt în limba maternã românã ºi învãþãmânt bilingv
ªcoala Generalã cu Limba de Predare Românã – 1949
1. 1946–1949: înfiinþarea secþiei de limbã românã în cadrul ºcolii maghiare ....
2. 1949–1961: înfiinþarea ªcolii Române cu Limba de Predare Românã ..........
3. 1961–1990: trecerea obligatorie la sistemul bilingv de predare ..................
3/a. 1985–1990: Legea I din anul 1985 despre învãþãmânt .........................
4. 1990–2013: schimbãri radicale în condiþii ºi în conþinutul învãþãmântului .....
4/a. 1993–1997: legi noi pentru minoritãþi ºi învãþãmânt ..............................
4/b. 1998: alegerea tipului de învãþãmânt ºi a denumirii ºcolii române
din Chitighaz ................................................................................................
Organizaþia pionereascã ºi activitatea elevilor la ºcoalã ...................................
Programe în afara orelor ºi extraºcolare .........................................................
Omagiu învãþãmântului românesc ...................................................................

128

145
145
147
149
149
150
150
154
160
176

129

Introducere
Comunitatea românilor din Ungaria constituie cea mai micã ºi vesticã ramurã a
românitãþii din Bazinul Carpatic, din Ungaria istoricã. Nu au trãit nici odatã într-o
formaþiune statalã româneascã, au fost sortiþi unei lupte permanente pentru pãstrarea limbii materne ºi a tradiþiilor sale. Dupã Trianon 1920 trãind pe periferie, sporadic totuºi ºi-au pãstrat identitatea, religia ortodoxã, valorile sale specifice culturale ºi
lingvistice în mod spontan într-o formã intactã timp de 300 de ani. Comunitatea cu
românii de baºtinã ºi-a pãstrat limba, tradiþia ºi cultura româneascã, locuitorii Chitighazului ºi-au format dialectele, dansurile, cîntecele caracteristice numai pentru ei,
cu aceste îmbogãþind cultura.
Istoria românilor din Chitighaz începe în secolul al XVIII-lea dupã alungarea turcilor.
Pe teritoriile rãmase pustii Curtea de Viena (habzburgii) a început colonizarea organizatã. Populaþia românã a fost colonizatã din Ardeal în Sud-Estul Cîmpiei Ungare. În
Chitighaz românii au început sã se stabileascã în mai multe valuri de la anii 1702.
Teritoriul, pãmînturile din judeþul Bichiº le-a primit moºierul Löwnburg. El a colonizat
în numãr mai mare românii în Chitighaz în anii 1716-20-24. Dupã colonizare românii
ºi-au înfiinþat parohiile ºi-au construit biserica ortodoxã. Biserica a fost totodatã ºi
purtãtoare a culturii laice, jucînd un rol foarte important în formarea ºi întreþinerea
ºcolilor ºi a pãstrãrii limbii materne române. La sfîrºitul secolului al XIX-lea viaþa
culturalã s-a organizat în formã de asociaþii, cercuri de lecturã, coruri vocale grupate
în jurul unor personalitãþi remarcabile. În fruntea miºcãrii îl aflãm în Chitighaz pe I.I.
Ardelean, preot din loc care în anul 1893 scoate „Monografia Comunei Chitighaz”.
ªcoala, învãþãmîntul întotdeauna depindea de cîrma politicii învãþãmîntului, de
cursul politic, de conducerea de stat. Aceastã constatare e valabilã ºi în cazul minoritãþii române din Ungaria, trãind în diasporã într-un numãr redus. Nemulþumirile,
nedreptãþile, greutãþile sînt de douã veacuri se trag încã din perioada trezirii conºtiinþei naþionale, începînd de atunci decînd se pune problema învãþãmîntului ºi a politicii învãþãmîntului. Condiþii integrale pentru învãþãmântul în limba maternã propriuzisã nu a existat nici odatã, nici din punct de vedere al limbii, nici din punct de vedere
al aplicãrii practice a cunoºtinþelor.
Învãþãmîntul românesc în Chitighaz a început în 1793. Datoritã unor împrejurãri
istorice vitrege dupã dictatul, semnalarea Tratatului de la Trianon 1920, românii au
ajuns într-o situaþie grea. Intelectualitatea românã intimidatã a refugiat în România.
Din partea guvernului ungar au urmat restricþii politice ºi culturale, izolarea românilor
în cadrul statului maghiar. Etapa dupã 1945 a adus reanimarea învãþãmîntului în
limba românã. În 1949 la Chitighaz cu 72 de elevi ºi trei învãþãtori s-a constituit
ªcoala Generalã cu Limba de Predare Românã. A reînnoit ºi viaþa culturalã de odi130

131

nioarã, dar odatã cu instaurarea regimului comunist manifestãrile culturale au cãpãtat un caracter propagandistic. Totuºi cîþiva oameni cu spirit românesc, cu mare respect faþã de tradiþii au putut face o adevãratã reînnoire a datinilor, la care au participat activ profesorii ºi elevii ºcolii române din Chitighaz. Cu toate eforturile de a
menþine limba, tradiþiile, de a ne menþine ca români începînd din anii 1960 devine
tot mai greu. Se accelereazã asimilarea populaþiei române din Chitighaz, cauzele sînt
multiple: economico-sociale, schimbarea traiului strãbun, pierderea pãmînturilor dupã
colectivizare, puternicele impulsuri culturale maghiare, schimbarea locului de muncã,
continuarea studiilor în ºcoli superioare ºi cãsãtoriile mixte. La Chitighaz existã din
1984 o casã muzeu reprezentativã pentru valorile tradiþiei populare româneascã din
localitate.
An anul 1990 cu schimbarea de regim intrã în vigoare legea cu privire la minoritãþi
în 1993. Legea a fãcut posibil ca sã se formeze autoconducerile minoritãþilor. Autoconducerea Românã din Ungaria se formeazã în 1995. În domeniul învãþãmîntului se
produc schimbãri în 1997 apare Programa de bazã (NAT), Programã localã. Denumirea ºcolii se schimbã în anul 1989 devine: ªcoala generalã pentru naþionalitatea
românã ºi Grãdiniþa.
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I. etapã
1793–1930
Învãþãmîntul confesional poporal român din Chitighaz
1. 1793–1811
Înfiinþarea învãþãmântului confesional român
În a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea sub influenþa ideilor luministe se cautã
noi forme de instrucþie ºi educaþie îmbinînd element religios ºi cel laic. În eparhia
Aradului primii paºi sînt fãcuþi în parohia din Jula 1771 ºi în 1776 se înfiinþeazã
ºcoala din Chitighaz.
Cele mai multe ºcoli române poporale din Ungaria s-au constituit pe baza regulamentului „Ratio Educationis” emisã de Maria Tereza în 1777. Aceastã lege întrerupe
unicitatea limbii latine de învãþãmînt ºi recunoaºte, întãreºte instructiv limba maghiarã, germanã, slovacã, croatã, sîrbã ºi românã. Legea a fost constituitã de József
Ürményi ºi Adam Kollár.
În secolul al XVIII-lea intelectualitatea românã greco-catolicã a pus eforturi pentru
întemeierea sistemului ºcolar românesc. În Banat primele ºcoli au fost înfiinþate de
biserica greco-orientalã (ortodoxã) lîngã parohii de sub patronajul patriarhiei sîrbeºti
din Carloviþi. Aceste nu erau ºcoli în înþelesul modern al cuvîntului pe atunci nefiind
obligatoriu frecventarea ºcolii. Aceste instituþii erau frecventate de copiii oamenilor
mai înstãriþi. Din aceastã perioadã se trage ideea cã pentru educarea în spiritul
naþional cele mai adecvate instituþii de învãþãmînt sînt cele care funcþioneazã pe
baza unei programe cu ajutorul unor manuale preconizate de stat. În Arhivele Academiei de ªtiinþe a Serbiei din Carloviþ se aflã douã documente fundamentale referitoare la ºcolile ortodoxe.
– Tabel despre ºcolile neunite, triviale existente în Regatul Ungariei în anul 1772.
– Tabel despre ºcolile greco neunite din Episcopia Aradului din anul 1791. Din
aceste documente reiese cã primele ºcoli au funcþionat cu intermitenþã, fiind conduºi de dascãli ambulanþi sau de preoþi locali.
ªcolile erau de trei feluri dupã localitatea în care funcþioneazã: în sate, în tîrguri ºi
în oraºe. Cu privire la ºcoli se comunicã cã în fiecare comunã unde este parohie sã
fie ºcoalã. Construirea localurilor de ºcoalã ºi întreþinerea lor era datoria comunelor,
moºierul era obligat sã dea gratuit materialul de construcþie, iar poporul sã dea mînã
de lucru.
Aceste ºcoli ºi salariile învãþãtorilor se împart în trei clase:
– în clasa I. se asigurã salar de 30 cubule de grîu, 16 cubule cucuruz, 300 porþii
de fîn, drept de pãºunat, douã vaci ºi 80 de Rft.
– În clasa II. 60 Rft
– În clasa III. 50 Rft, iar naturale ca în clasa I.
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Afarã de acestea fiiecare învãþãtor primeºte 12 stînjeni de lemne, din care trebuie
încãlzitã ºi sala de învãþãmînt. Schimbarea naturalelor în bani nu era permisã. ªcolile
erau organizate, conduse ºi controlate de bisericã. Preotul locului era ºi inspectorul
ºcolii locale. El avea datoria sã controleze respectarea legilor ºi orînduierilor ºcolare
sã supravegheze ca învãþãtorul sã-ºi facã datoria la ºcoalã. Pe lîngã preot în fiecare
comunã a fost un inspector mirean. Acesta se interesa de frecvenþa ºcolarilor, se
îngrijea ca învãþãtorul sã-ºi primeascã salariul la vreme, ca localul de ºcoalã sã fie
întreþinut în ordine ºi curãþenie. Protopopul era inspector districtual. El controla pe
paroh ca sã vadã dacã îºi îndeplineºte sarcinile de inspector local. Episcopul era
inspector peste toate ºcolile poporale din Eparhia sa.
Din Monografia comunei Chitighaz scrisã în 1893 de I.I. Ardelean se gãseºte primul document în legãturã cu funcþionarea ºcolii „Cartea de leafã” a învãþãtorului
din acel an. Cartea ne relateazã urmãtoarele: „Din jos iscãliþii, antisti comunali
aducem la cunoºtinþa tuturor, cã noi l-am poftit de magistru ºcolar pre Ioan Pop
Oltean ºi cumcã ºi pînã c eva sosi graþioasa ordinãþiune prea înaltã, cu dînsul am
pãºit la contract astfel, ca pe un an sã aibã sãlar în bani gata 30 fl. De la fiecare
casã o porþiune de grîu. Pe tot anul patru stînjeni de paie. Spre mai mare legitimare am dat acest contract întãrit cu sigilul nostru îndãtinat. Sig. Kétegyháza
20 octombrie 1793. Ioan Balaº primar cu antistia ºi la olaltã cu mai mulþi camerazi.
(L.S.) – Idest 30 fl. bani gata. Dela fiecare casã 1 proporþiune de grîu. Pe un an
4 stînjeni de paie.”
„Despre starea ºcoalelor mai ales din trecut puþin avem de zis. De o parte împrejurãrile fatale întru care se gãsia bietul popor, ear’ de alta parte convenþia învãþãtorului de mai sus ne cercumscrie din destul situaþiunea tristã de mai nainte cu 100 de
ani. Darã nici nu avem trebuinþã de dovezi istorice, toþi ºtim, cã pe terenul desvoltãrii
noastre naþionali pas de pas am fost zãpãciþi ºi cum cã numai Bisericii noastre
naþionale, propriaminte cultului ei, avem de mulþumit, cã acele au sustat ºi sustau
aºa cum au fost ºi aºa cum sînt.
Ce e drept obºtea creºtineascã, care astãzi se ocãrmuieºte de sine, faþã de numãrul ºcolarilor de azi susþine puþine ºcoli, dar luînd în consideraþiune dela anul 1877
încoace numai pentru sistemisarea, pentru organisarea ºi zidirea a lor douã ºcoale
(una de bãieþi ºi alta de fete) într-un interval de timp scurt, a spesat aproape la
12000 fl. v. a., avem se sperãm cã nu va întîrzia nici pe viitor a mai ridica ºcoale
dupã împrejurãri ºi dupã recerinþele timpului.
Numãrul total a celor deobligaþi la ºcoalã pe anul 1892/3 este dela 6–12 ani:
prunci 225, fete 193 de toþi 418, dela 12-15 ani: prunci 53, fete 59 de toþi 112, va
se zicã, pe o ºcoalã ºi un învãþãtor cad 139 elevi ºcolari de toate zilele.”
2. 1811–1868
Stabilizarea învãþãmântului, zidirea ºcolii
Primele ºcoli au funcþionat cu interminenþã fiind conduse de dascãli ambulanþi
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sau preoþi. Progres a însemnat deschiderea Preparandiei din Arad în 1812 , care a
contribuit mult la susþinerea ºcolilor. Învãþãtorii pregãtiþi, calificaþi la Arad s-au reîntors în comunele lor. În acest institut 1812–1922 ºi-au terminat studiile urmãtorii
învãþãtori chitighãzeni: Demetriu ªipoº 1818, Nicolae Abrudan 1826, Petru Balint
1856, Ecaterina Suciu 1882.
În 1811 comuna bisericeascã închiriazã o casã pentru ºcoala românã greco-orientalã. La Chitighaz 1820 s-a ridicat prima clãdire destinatã anume pentru ºcoalã. În
1836 iarãºi s-a zidit ºcoalã popularã nouã ºi 1840 s-a reparat aceastã ºcoalã. La
început frecvenþa ºcolarã era redusã, apoi numãrul ºcolarilor a crescut treptat, în
1820 – 34 elevi, 1852 – 68 elevi.
Despre ºcoala din Chitighaz se noteazã cã funcþioneazã „de demult”. În documente al Episcopiei greco-ortodoxe a Aradului existã raportele protopopilor despre ºcolile
confesionale din raza lor de activite, aflate în subordinea „Deputãþiei Fondurilor ªcolare”
care pînã în 1872 ºi-a avut sediul la Budapesta. Deputãþiile au asigurat organizarea
reþelei ºcolare ºi îndrumarea învãþãtorilor. Între ºcolile populare au existat diferenþe
privind capacitatea lor educativã ºi rolul cultural jucat în localitatea respectivã.
Forþele sociale au contribuit la dezvoltarea ºcolii, au fost construite de preoþime,
negustori stãpîni ai domeniilor. ªcolile populare au jucat un rol imens în trezirea
sentimentului naþional prin cultivarea dragostei faþã de limba maternã, istorie, tradiþii.
În 1876 s-a înfiinþat a doua ºcoalã gr.or. Din 1896 biserica ortodoxã a constituit
ºi o ºcoalã de fete, care a funcþionat pînã în 1911. ªcoala satului satisfãcea minimul
de cunoºtinþe necesare, îndeosebi pe cele practice legate de contractul cu cotidianul, de activitatea economicã ºi de relaþiile cu autoritãþile locale, pe lîngã însuºirea
religiei. Învãþãtorul a predat citirea ºi scrierea românã, iubirea de patrie, de religie,
cîntare bisericeascã, economia cîmpului de darea copiilor la curãþenie încã de mici.
La început în ºcoala din loc cursurile durau 4-5 luni, mai mult iarna cînd copiii nu
erau obligaþi sã meargã la munca cîmpului.
3. 1868–1879
Întãrirea, dezvoltarea instituþiilor ºi a învãþãmântului modern de naþionalitate
Legea 38 din 1868 editatã de Eötvös József Ministrul de Culte ºi Instrucþiune
Publicã a aºezat învãþãmîntul poporal din Ungaria pe baze noi. Legea prevede
obligativitatea învãþãmîntului pentru toþi copiii de la 6 la 12 ani. Cu privire la
ºcolile confesionale legea preciza cã aºa „cum s-a obiºnuit pînã acum”. Învãþãmîntul modern de naþionalitate s-a format pe la mijlocul secolului XIX. Acest
sistem s-a stabilizat pe legea de bazã din 1868, adoptatã pe baza principiilor lui
Eötvös ºi în cadrul legii privitoare la autonomia bisericii ortodoxe. Aceastã lege a
asigurat învãþãmîntului de naþionalitate siguranþa legislativã, menþine neschimbat
înfiinþãrii de ºcoli pentru minoritãþi ºi coinchide cã aceste ºcoli sînt egale cu ºcolile
similare de stat. Acest sistem de legi a mai asigurat dreptul de culturalizare în limba
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maternã, pînã la începutului pregãtirii superioare. Paragraful 58 spune cã: „Fiecare
copil poate profita de instruirea în limba maternã în caz cã acesta este una dinte
limbile uzale din localitatea respectivã.” Confesiunile puteau înfiinþa ºcoli în
toate localitãþile în care acestea aveau credincioºi putînd sã-ºi aleagã singure
dascãlii, tot ei puteau întocmi ºi aplica manualele ºi programa ºcolarã.
Legea a stabilit:
– disciplinele ºcolii populare
– timpul de studiu
– înzestrarea materialã a ºcolii
– pregãtirea corespunzãtoare a dascãlului
– subvenþiile, sprijinul material de stat
În cazul românilor din Regatul Ungar au funcþionat ºcoli bisericeºti în limba de
predare românã, care stãteau sub patronajul celor douã religii greco-catolicã ºi ortodoxã.
Întreþinerea acestor ºcoli se va face prin contribuþia credincioºilor, conducerea ºi
supravegherea o vor avea autoritãþile bisericeºti, iar statul îºi pãstreazã dreptul de
supremã inspecþie prin organele sale. Autoritãþile bisericeºti aveau dreptul sã aleagã
învãþãtorii ºi sã fixeze leafa lor, sã aprobe manuale ºcolare, planul de învãþãmînt din
ºcolile confesionale. Legea mai stabilea cã numãrul de elevi care sînt daþi spre
instruirea unui învãþãtor sã nu fie mai mare de 80.
Recunoaºterea reparaþiei hierarhice ºi apoi instituirea Statului Organic a consfinþit
autonomia bisericii ortodoxe române. A asigurat trecerea unitãþilor primare de învãþãmînt în administraþia bisericii.
Congresul naþional bisericesc al mitropoliei din Sibiu a alcãtuit Statutul organic al
bisericii ortodoxe, care a fost sancþionat în 1869. În statutul organic s-a stabilit
amãnunþit modul de funcþionare a ºcolilor confesionale, în concordanþã cu prevederile legii din 1868. Conform legilor fundamentale ale bisericilor române, fiecare comunã bisericeascã în care se aflã peste 30 de copii între 6-12 ani e datoare sã
susþinã o ºcoalã popularã. Comuna bisericeascã se îngrijeºte de ridicarea înzestrarea ºi susþinerea localului, precum ºi de salariul învãþãtorului, în comunele mixte, în
care locuiesc români de ambele confesiuni, de cele mai multe ori fiecare confesiune
susþine cîte o ºcoalã.
ªcolile poporale aveau douã cursuri:
a) instrucþia cotidianã cu durata de 6 ani, care era obligatoriu
b) cursul de repetiþie copii de la 12–15 ani
ªcoala poporalã avea patru grade:
– gradul inferior – elevii cl. I-II.
– gradul de mijloc – elevii cl. III-IV.
– gradul superior – elevii cl. V-VI.
– gradul ºcolii de repetiþie
Condiþiile materiale ale ºcolilor române confesionale din Ungaria erau vitrege.
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ªcolile funcþionau în clãdiri vechi cu mobilier nepotrivit cerinþelor de fapt modeste
ale vremii.
Conform noii legi din 1876 autoritãþile confesionale sînt obligate sã comunice
inspectorilor ºcolari de stat planul de învãþãmînt ºi lipsa manualelor ce se vor folosi
în ºcoli. Folosirea manualelor sau materialelor interzise constituiau o faptã penalã,
se putea pedepsi cu o amendã care putea fi 300 fl, sau închisoare pînã la 3 luni, ori
cu pierderea serviciului.
În Chitighaz la începutul lunii noiembrie 1872 s-a înfiinþat o ºcoalã de searã
pentru adulþi, la care s-au înscris vreo 30 de inºi. Timp de patru luni au învãþat, iar la
examen toþi au ºtiut scrie, citi ºi socoti. Învãþãtorul Ioan Suciu necunoscînd ostenealã
ºi în zilele de duminici ºi de sãrbãtoare a instruit învãþãceii adulþi. Despre acest fapt
s-a relatat ºi în presã: „Ioan Suciu învãþãtor român ortodox în Chitighaz îndemnat ºi
de inspectorul ºcolar Petru Chirilescu, a instruit 24 de adulþi în a.c. pentru care a
cãpãtat renume raþiune publicã de 74 fl. Dorim sã auzim ºi despre alþi învãþãtori
români asemenea laudã.”
În 1870 Congresul naþional bisericesc al Mitropoliei ortodoxe a stabilit urmãtorul
plan de învãþãmînt pentru ºcolile confesionale româneºti:
Religia.
Citirea ºi scrierea.
Computul (socoteala) de rost ºi cu cifre.
Cunoaºterea mãsurilor ºi a banilor þãrii cu privire la români.
Gramatica.
Exerciþii de limbã.
Geografia ºi istoria þãrii cu privire la români.
Elemente din geografia ºi istoria universalã.
Elemente de fizicã ºi istorie naturalã.
Întroducerea practicã în agriculturã ºi în grãdinãrit.
Drepturile ºi datorinþele cetãþenilor.
Cîntul bisericesc ºi naþional.
Gimnastica.
Numirea învãþãtorilor se fãcea pe baza concursului publicat de inspectorul ºcolar,
ales de comunitatea satului. Comunitatea era obligatã prin contact sã achite plata
învãþãtorului la începutul fiecãrui „pãtrar de an”. (În bani gata ºi în naturale produse
agricole.) Sã îngrijeascã clãdirea, curtea ºcolii, sã procure rechizitele necesare ºcolii
ºi pentru învãþãtor hîrtie, cernealã, burete.
Edificiile ºcolilor erau asemãnãtoare cu casele þãrãneºti simple din comunã, mobilierul era tot aºa de simplu. În sala de învãþãmînt mobilierul ºcolii consta dintr-o
tablã de lemn, bãnci, laviþe de lemn unde ºedeau elevii. Dascãlul avea o catedrã ºi
un scaun, un abecedar. Copiii scriau ºi socoteau pe o tãbliþã. În salã era o maºinã de
socotit (100) o sobã de fier, pe pereþi cuiere. Învãþãtorul satului trebuia sã aibã grijã
de bunurile ºcolii, de mijloacele de învãþãmînt, sã foloseascã metode de predare
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prescrise în program, sã asiste la slujbele bisericeºti, sã ajute la scrierea actelor
necesare obºtii. Era ºi îndrumãtor cultural, moral al oamenilor.
4. 1879–1918
Îngreunarea, maghiarizarea învãþãmântului în limba maternã a naþionalitãþilor
Odatã cu întroducerea legii Trefort în 1879 privitoare la învãþãmînt începe un
nou capitol în istoricul ºcolilor de naþionalitate din Ungaria. Prin faptul cã legea
XVIII. din 1879 întroduce limba maghiarã ca disciplinã obligatorie în ºcolile cu
altã limbã de predare ºi anume în ºcolile române. Se întrerupe ºirul instruirii
exclusive în limba naþionalitãþii române. Legea mai precizeazã cã începînd din
1882 numai poate fi angajat nici un dascãl de naþionalitate „care nu ºi-a însuþit
limba maghiarã în vorbire ºi în scris în aºa mãsurã încît sã o poatã instrui în orice
ºcoalã popularã”.
Suspiciunile au mai fost întãrite în anul 1891 prin legea XV., care prevede ºi
pentru grãdiniþe întroducerea limbii maghiarã cu scopul cunoaºterii limbii de stat.
Legea Trefort din 1879 hotãrea predarea limbii maghiare ca obiect obligatoriu de
învãþãmînt în toate ºcolile elementare a cãror limbã de predare nu era cea maghiarã.
La Chitighaz în 1876 a fost inauguratã a doua ºcoalã. Din pãcate intreprinzãtorul
nu a executat o lucrare de calitate, ceea ce a reclamat îmbunãtãþiri. În 1894, s-a
planificat un edificiu nou cu un buget de 2500 fl redus finalmente la 1500 fl fiind
obþinut terenul pentru o sumã simbolicã. Lucrarea de calitate s-a terminat în 1898.
Pe parcurs au apãrut controverse legate de crearea unei ºcoli de fete decisã de
consistoriu ºi care a funcþionat între anii 1896–1911. Conform altor informaþii, ºcoala de fete a funcþionat pînã în 1922. Aici au predat Ecaterina Suciu, Sofia Sabãu,
Sofia Dumitrescu, Elena Murgu, Eugenia Taºici, Aurelia Cîmpian ºi Maria Purchea.
Cu ocazia deschiderii ºcolii noi s-au asigurat 300 fl din veniturile fundaþiei Almássy
precum ºi celelalte anexe obiºnuite. Pînã în 1897 nu s-a mai dat nici o îmbunãtãþire.
În schimb în 1891 cu ocazia unui concurs deschis pentru învãþãtoare oferta era doar
de 250 fl. În 1897 sinodul parohial a vrut sã retragã cota-parte a dotaþiei aferentã.
În domeniul învãþãmîntului sã iau noi mãsuri legislative prin legea din 1876, care
restrînge unele din drepturile acordate organelor bisericeºti în probleme ºcolare.
Conform noii legi din 1876 autoritãþile confesionale sînt obligate sã comunice
inspectorilor ºcolari de stat planul de învãþãmînt ºi lipsa manualelor ce se vor folosi
în ºcoli. Folosirea manualelor sau materialelor interzise constituiau o faptã penalã,
se putea pedepsi cu o amendã care putea fi 300 fl, sau închisoare pînã la 3 luni, ori
cu pierderea serviciului.
Dar legea mai precizeazã cã începînd din 1882 nu mai poate fi angajat nici un
dascãl de naþionalitate „care nu ºi-a însuºit limba maghiarã în vorbire ºi scris în aºa
mãsurã, încît sã o poatã instrui în orice ºcoalã popularã.”
În limitele posibilului învãþãtorii din zona studiatã au fost cuprinºi în formele de
perfecþionare pedagogicã. În anii 1869-73 a apãrut Foaia Învãþãtorului Poporului la
138

Pesta. La Arad, au început sã fie editate revistele „Speranþa” 1869-72, „Lumina”
1872-75, ºi „Biserica ºi ªcoala” 1877-1948. În problema manualelor au intervenit
ºi organele de stat. În 1877, au fost interzise 18 manuale în circulaþie în eparhia
Aradului. O problemã deosebitã a prezentat-o „Istoria românilor” de Ioan Tudulescu.
În replicã, consistoriul a menþionat ministerului cã tezele cuprinse în manual corespund celor înscrise în cãrþile de ºcoalã editate anterior de tipografia universitarã din
Buda.
Una din principalele probleme a constituit-o asigurarea frecvenþei elevilor. În acest
scop s-a permanentizat munca de lãmurire a factorilor corespunzãtori pentru frecventarea ºcolii cel puþin de cei obligaþi. În opoziþie existau impedimente de oridini
economic, dat fiind faptul utilizãrii copiilor la munci, penuria multor pãrinþi de a procura îmbrãcãminte manuale ºi rechizite. Nu puþini locuiau departe de ºcoalã unii
elevi locuiau la „hodae”. Statisticile centralizate desenatul ºcolar oglindesc rezultatele eforturilor depuse pentru ºcolarizare.
1876 numãrul elevilor obligaþi la ºcoalã era 230, înscriºi 124 (54%).
1878 numãrul elevilor obligaþi la ºcoalã era 206, înscriºi 115 (56 %).
1890 numãrul elevilor obligaþi la ºcoalã era 417, înscriºi 305 (73 %).
Leafa învãþãtorului din Chitighaz oferitã printr-un concurs în 1891. Partea referitoare la salarizare
– Salar banar 350 fl solvind în rate lunare.
Fundaþia contelui Almássy 1785 fl menitã pentru ajutorarea preoþilor ºi învãþãtorilor din loc.
– Cinci stînjeni metrice de lemne
– De la mort 1 fl
– 16 fl pentru participarea la conferinþele învãþãtoreºti
– Cvartel liber cu douã chilii, cu linã, cãmarã ºi grãdinã frumoasã de legumi.
Odatã cu intervenþia mai intensã a statului în problema învãþãmîntului ortodox
român au apãrut imixtiuni în probleme disciplinare. Un asemenea caz de rãsunet
apare în 1891-93. Comitetul administrativ al comitatului Bichiº a luat apãrarea învãþãtorului Dolga din Chitighaz împotriva conzistoriului. Anul 1893 apare legea care
reglementeazã salarizarea învãþãtorilor, atît în bani, cît ºi în naturã cu adaosuri pentru scripte, pentru conferinþe. Lasã în continuare pe seama comunelor ºi confesiunilor asigurarea salariilor învãþãtoreºti, însã precizeazã cã salariul anual nu poate fi
mai mic de 300 fl sau 600 coroane pentru învãþãtori ajutãtori. Aceastã sumã nu era
într-adevãr mare, dar salariul trebuind sã fie suportat integral sau în cea mai mare
parte de sãteni. Resursele oamenilor susþinãtori de ºcoalã nu erau de ajuns. Mai
mult au existat iniþiative locale ca maialul din Chitighaz 1892 organizate în favoarea
ºcolilor.
ªcolile confesionale ortodoxe române în tot decursul perioadei au avut o situaþie
materialã precarã. Pe de o parte, multã vreme s-a refuzat un ajutor special de stat,
sinodul eparhial din 1872 considerînd cã aceastã poziþie consolideazã autonomia
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bisericii pe tãrîm ºcolar. Pe de altã parte, în 1875, la sinodul eparhial din Arad s-a
prezentat ordinul ministerial ce a oprit primirea ajutoarelor în interesul învãþãmîntului
de la „þãri ºi domnitori strãin” avînd o finalitate strãvezie.
Din 1896 biserica ortodoxã a constituit ºi o ºcoalã de fete, care a funcþionat pînã
în 1911. Pentru aceste douã din urmã comunitatea bisericeascã a cheltuit 12,000
fl.
Prima grãdiniþã din Chitighaz dateazã din 1891 ºi avea caracter particular. Grãdiniþa de copii înfiinþatã de domeniu este preluatã în 1902 de comunã, iar în 1911
trece în administraþia statului. În anul 1912 se construieºte a doua grãdiniþã. În anul
1910 îºi deschide porþile ºi ºcoala de stat cu trei sãli. Cu aceasta, în esenþã se
terminã crearea reþelei de instituþii de învãþãmînt în comunã.
Dupã anul 1900, s-a trecut în comunele mai mari la gruparea claselor. La Chitighaz în 1909 în cele trei clãdiri erau grupate clasele I-II, III-IV, V-VI. Totodatã senatul
ºcolar a format tot mai mari exigenþe învãþãtorilor vizind de obþinerea clasificãrii.
Astfel, în anul 1903 s-a cerut învãþãtorului George Barabaº sã-ºi înainteze pensionarea întrucît la examen a primit clasificativul insuficient. La Chitighaz în 1901, învãþãtorul Sabãu a fost confirmat dupã ce a funcþionat un an de probã. O problemã
deosebitã o prezenta asistenþa învãþãtorilor. În caz de nevoie cel mult putea face
apel la firavul fond general al consistoriului, sau la bunãvoinþa sinodului parohial. Un
caz deosebit de grav la prezentat învãþãtorului Demetriu Bera, bolnav incurabil, care
totuºi a stat la datorie între 1878-1900. Legea pensionãrii învãþãtorilor promulgatã
în 1875, a fost aplicatã fãrã considerare de stat la Statutul Organic. Primul pensionat din zonã a fost Teodor Bercea în 1878 din Oraºul Mic Românesc din Jula care a
servit din 1836, iar prima vãduvã soþia lui Ioan Suciu din Chitighaz 1886 respectivul
servind din 1852. În revista Biserica ºi ªcoala nr. 37 în anul 1904 a apãrut un
concurs pentru obþinerea postului de învãþãtor la Chitighaz din care reiese salariul ºi
datoriile învãþãtorului. „Se escrie concurs pentru îndeplinirea postului învãþãtoresc
vacant prin pensionarea învãþãtorului George Barabaº la ºcoala nouã din Chitighaz
com. Békés presb. Chiºineului cu termin de 30 zile de la prima publicare în Biserica
ºi ªcoala.
Emolumentele sunt:
– În bani gata 700 cor., solvinde anticipative în toate trei lunare.
– Cinci stînjeni metri, adecã un vagon de lemne, din cari jumãtate pentru încãlzirea
salei de învãþãmînt.
– Cvartir liber cu 2 chilii, 1 culinã, 2 camere din cari una pentru lemne ºi jumãtate
din întreg intravilanul ºcoalei, circa 400 sting, cealaltã jumãtate 400 sting. rãmîne în
posesiunea parohiei.
– Pentru conferinþe la an 16 cor,
– Pentru scripturisticã la an 6 cor 66 fil
– De la înmormîntãri und eva fi chemat – la cele mari 2 cor., la cele mici 1 cor.
– ¼ parte din percentele anuale ale fondului contele Almássy de 3570 cor.
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Despre famulative va îngriji epitropia culturalã.
Alesul va fi îndatorat fãrã alte renumeraþiune a conduce în fiecare duminicã, sãrbãtoare ºi în postul mare strana din stînga; a introduce ºcolarii la cîntãrile liturgice ºi
pe note în duet ºi terþet ºi la dorinþã a cînta ºi cu ei în decursul sf. liturgii, a catechiza,
a instrua în fiecare an cîte doi elevi mai mãriºori în cîntecele bisericeºti, iarã la
înmormîntãri nici unde nu va fi profit învãþãtorului, - e îndatorat a da un elev întrodus
în cîntãri ca ministrant lîngã preoþii locali fungenþi. Alesul nu poate reflecta la nici un
fel de favoruri afarã de dotaþiune, ºi pînã la alte dispoziþiuni e obligat a instrua fãrã
renumeraþie deosebitã elevele îndrumate la ºcoala sa.
Chitighaz, 26 august 1904.
Comitetul parohial.”
Reuniuni învãþãtoreºti
Perfecþionarea învãþãtorilor a fost urmãritã prin douã forme instituþionalizate
de: conferinþe învãþãtoreºti ºi reuniunile învãþãtorilor. În 1872 a luat fiinþã „Reuniunea învãþãtorilor de la ºcolile poporale confesionale ºi protopopiale ardãlene.”
Aceasta a avut organizaþii în toate inspectoratele, aºa cã învãþãtorii români de
la ºcoala din Chitighaz au aparþinut acestei reuniuni. Scopul era: îmbunãtãþirea
învãþãmîntului popular ºi îmbunãtãþirea situaþiei materiale a învãþãtorilor. Reuniunea a activat pentru înfiinþarea unui fond de pensie pentru învãþãtori ºi pentru fonduri necesare bibliotecilor poporale. S-au organizat adunãri învãþãtoreºti,
la Chitighaz s-a þinut în 1882, 1896 ºi 1912. La aceste conferinþe se fãcea
schimb de pãreri între învãþãtori pe baza unor referate, prelegeri ºi se þineau ºi
lecþii practice. Învãþãtorii participanþi la aceste adunãri erau cazaþi la sãteni,
fapt de care se îngrijau din vreme protopopul, preoþii ºi învãþãtorii din localitate.
Conferinþele erau publice ºi unele se þineau chiar în bisericã. S-a publicat revista intitulatã „Reuniunea învãþãtorilor”. La începutul anilor 1910 printre membrii
ordinari ai reuniunii îi gãsim pe urmãtorii învãþãtori: Elena Murgu, ªtefan Dolga,
Traian Tabic, care a fost notarul acesteia. Se obiºnuia ca în zilele cînd se þineau
adunãrile sã se organizeze ºezãtori culturale sau festivaluri artistice pregãtite
de elevii ºcolii din localitatea respectivã sau prezentate de corurile ºi asociaþiile culturale din localitãþi. Învãþãtorii talentaþi recitau versuri, cîntau bucãþi
muzicale vocale, sau la instrumente. Pe baza articolului apãrut în Revista preoþilor în 1912 ca documentare sã vedem convocarea adunãrii învãþãtoreºti þinutã
la Chitighaz. „Despãrþãmîntul protopopesc Chiºineu al Reuniunii învãþãtorilor
români de la ºcoalele poporale confesionale gr.or. din protopopiatele ardelene IVIII îºi va þinea conferinþa de primãvarã marþi în 14 mai a.c. în comuna Chitighaz
la ºcoala învãþãtorului Traian Þabic.
Programa:
dimineaþa la 9 ore chemarea duhului sfînt la bisericã, deschiderea ºedinþei, apelul
nominal, prelegere practicã în limba maghiarã de Ioan Pagubã, prelegere practicã de
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aritmeticã de P. Ciongradi, „Ereditatea ca chea pedagogiei” lucrare didacticã de Teodor Mariº, expunerea metodului de predare a gramaticii române în ºcoala poporalã,
pe baza etimologicã de Dimitriu Boariu, încasarea textelor, raportul biroului, propuneri ºi interpretãri, restaurarea biroului pe nou period de trei ani, fixarea proximei
conferinþe
26 aprilie, 1912
Demetriu Boariu
Traian Þabic
preºedinte
secretar
Reuniunea învãþãtorilor a imprimat activitãþi cu caracter practic, metodic ºi cultural, care au contribuit la întãrirea rolului educativ ºi cultural al ºcolii populare. La
sfîrºitul anului 1912-13 comisarul delegat la Chitighaz, învãþãtorul Petru Vancu din
Mãderat a raportat cã examenul de limbã maghiarã, în prezenþa mandatarilor satului
a dovedit progrese mulþumitoare ceea ce a avut o conotaþie politicã importantã.
Începînd cu anul 1916 creºterea enormã a preþurilor a determinat apariþia „adosului
de scumpete”. Unele comune bisericeºti au depus eforturi de a asigura asemenea
completãri din resurse proprii. Consistoriul a cerut guvernului sã acorde la rîndul lui
adaosul în bloc învãþãtorilor.
În ultimii ani ai primului rãzboi mondial ajutorul de stat adevenit o componenþã tot
mai mare a salariilor învãþãtorilor, datã fiind capacitatea de platã tot mai scãzutã a
enoraºilor. În 1917, la Chitighaz salariul învãþãtoriului a crescut la 2710 coroane din
care 910 ajutor de stat.
4/a. Maghiarizare, dezorganizarea ºcolilor de naþionalitate
Cercul maghiarizãrii din cadrul învãþãmîntului de naþionalitate sã închide prin
aplicarea legii XXVII din 1907, aºa numita legea Apponyi. În privirea acestei
legi paragraful 17 au fost obiectate urmãtoarele mãsuri:
– la portarul fiecarei ºcoli trebuie sã fie stema Ungariei
– la toate sãrbãtorile naþionale stindardul þãrii trebuie sã fîlfîie deasupra intrãrilor
principale, ca semn al apartenenþei la patria ungarã, ca expresie a ataºamentului, a
fidelitãþii.
În localitãþile în care nu funcþioneazã ºcoalã cu limba de predare maghiarã, dar în
care peste 20 % din elevi înscriºi sînt de limba maternã maghiarã acolo limba maghiarã trebuie folositã ca limba de predare. În ºcolile în care jumãtate din elevii
înscriºi sînt unguri acolo ºcoala devine o ºcoalã cu limba de predare maghiarã. Limba
maghiarã trebuie predatã pe baza unei programe ºcolare ministeriale. Naþionalitãþile
au pretins în repetate rînduri revocarea acestei legi, iau reproºat în permanenþã
guvernului aceste dispoziþii, fãrã rezultate. Consecinsele nefaste ale legii-Aponyi asupra ºcolilor naþionalitãþilor s-a conturat în dezorganizarea, destrãmarea acestor ºcoli
prin scãderea numãrului de elevi ºi profesori.
Cercul maghiarizãrii din cadrul învãþãmîntului de naþionalitate se închide prin aplicarea legii XXVII din 1907, aºanumita lege-Apponyi. Scopul principal al legii din 1907
era maghiarizarea. Întregul proces de învãþãmînt a fost reorganizat astfel, încît preda142

rea limbii maghiare devenea obligatorie încã din primul an de ºcoalã. Numãrul orelor
la aceastã limbã creºtea an, de an. Legea face din învãþãtorii confesionali „funcþionari” publici, obligaþi adepune la intrarea în slujbã jurãmînt unguresc. Legea prescria
înºcolile confesionale minoritare salar de pînã la 800 cor. Pentru ºcolile maghiare de
stat, stabilea un salar de 1000-1200 de coroane. Legea preciza însã cã vor putea
beneficia de un ajutor de stat ºi învãþãtorii din ºcolile confesionale, cu condiþia ca
aritmetica, geografia, istoria ºi lecþiile de drept civil sã fie predate în limba maghiarã
în mod obligatoriu, ceea ce însemna cã pentru limba românã mai rãmânea desenul,
cîntul ºi alte cîteva obiecte neesenþiale. Toate manualele tipãrite pînã atunci care nu
aveau aprobarea Ministerului, au fost intersise, era obligatoriu sã foloseascã numai
tipãrituri în limba maghiarã. Totodatã ºcolile acestea erau obligate sã-ºi înainteze
spre aprobare planurile de studii, orarul lecþiilor, manualele ºcolare, cãrþile de citire ºi
materialul didactic auxiliar. Numirea învãþãtorile de la ºcolile confesionale, care primeau ajutor de stat peste 200 coroane, se fãcea cu aprobarea ministrului de culte
ºi instrucþiune publicã. Comunele bisericeºti care nu cereau ajutor de stat, dar nu
puteau asigura prin resurse proprii salariul învãþãtorului stabilit prin lege, pierdeau
dreptul de a mai funcþiona. Dupã anul 1900 s-a trecut în comunele mai mari la
gruparea caselor. La Chitighaz 1909 în cele trei clãdiri erau grupate clasele 1-2, 3-4,
5-6. Un ordin ministerial din 1800 a menþionat cã în cazul utilizãrii manualelor
neaprobate explicit oficial împiedicã acordarea ajutorului de stat în ºcoala
respectivã.Consistoriul a sancþionat cadrele didactice, care au folosit manuale
neavizate. O asemenea sancþiune s-a aplicat în 1910, învãþãtorului ªtefan Dolga din
Chitighaz.
5. 1918–1930
Încetarea învãþãmîntului românesc dupã Trianon
Dupã primul rãzboi mondial dupã decizia de la Trianon 1920 mulþi învãþãtori ºi
preoþi români au refugiat, trecut în România, odatã cu retragerea armatei române.
Guvernul maghiar a dus o politicã a restricþiilor ºi a izolãrii românilor. Situaþia ºcolilor
române s-a schimbat mult în epoca interbelicã, mai precis nu prea funcþionau. Conform statisticii maghiare din 1920 numãrul românilor în Ungaria a fost 23760. ªcolile confesionale române au fost suprimate în lipsa învãþãtorilor români au predat în
aceste ºcoli învãþãtori maghiari.
Datoritã efectivului numeric redus a românilor ºi în primul rînd pentru cã acestea
au rãmas fãrã intelectualitate fãrã un sistem instituþional cultural ºi ºcolar, fiindcã
aceste au rãmas în cea mai mare parte pe teritoriile rupte de cealaltã parte a þãrii, iar
de grupurile etnice rãmase aici în Ungaria, þãrile mamã respective nu sau interesat
prea mult. În aceste condiþii, fãrã o intelectualitate potenþialã, fãrã o putere organizatoricã ºi de conducere precum ºi fãrã nici o infrastructurã culturalã, aceste minoritãþi
nu sau putut regãsi.
Iosif Siegescu, profesor de limba ºi literatura românã la universitatea din Buda143

pesta, prelat papal, în 1921 a fost numit comisar al guvernului ungar pentru afacerile minoritãþii române, un fel de consilier al guvernului ºi administrator cu puteri
intime în toate chestiunile educative, culturale, bisericeºti ºi economice ale românilor din Ungaria. În spiritul hotãrîrii emise la 24 august 1923 de ministrul culturii Kuno
Klebelsberg, în Ungaria s-au încetãþenit trei tipuri de ºcoli:
– ºcoli cu limba de predare a naþionalitãþii cu studiul obligatoriu al limbii maghiare „A”
– ºcoli cu limbã de predare mixtã – limba naþionalitãþii ºi limba maghiarã „B”
– ºcoli cu limba de predare maghiarã, în care predarea limbii materne a naþionalitãþii
respective era obligatorie „C”
În parohiile ortodoxe române erau deosebit de nevoioase, prin sãrãcia lor nu erau
capabile sã întreþinã ºcoli mai mari de patru clase. În perioada dintre cele douã
rãzboaie mondiale, sistemul instituþional al ºcolilor naþionalitãþilor a început abia în
anul ºcolar 1926/27. Învãþãtorii unguri, cari au ocupat majoritatea posturilor din
vechile ºcoli confesionale române au predat numai în limba maghiarã. La Chitighaz
din 1932 dintre cele douã ºcoli confesionale numai în una s-a mai predat cîteva
materiale în limba românã. Elevii români urmau ºcolile maghiare, avînd în vedere cã
manualele româneºti nu prea existau predarea de cunoºtinþe în limba românã s-a
redus la predarea religiei.
În anul 1930 oficiul preºedintelui de stat al Ungariei trimite un referent în comunele locuite de români ºi la Chitighaz, ca sã verifice situaþia socialã, culturalã ºi viaþa
religioasã a românilor, dar ºi aceste mãsuri au rãmas de mersuri formale, de aparenþã. Lui s-au adresat comunitãþile româneºti ca sã primeascã cãrþi româneºti, sã vinã
învãþãtori din România, care posedã limba românã. Mulþi tineri români ar fi dorit sã îºi
continue studiile la Teologia ºi Preparandia din Arad, ca sã se reîntoarcã ca preoþi ºi
învãþãtori, dar totul a fost interzis.
Învãþãtorii români greco-orientali:
1793 – Ioan Pap Oltean
1849 – Teodor Morar
1795 – Michail Ardelean (Popovici)
1849 – Teodor Bercea
1799 – Petru Tot
1849 – Teodor Bota
1801 – ªtefan Ardelean
1849 – Ioan Alb
1806 – Ioan Marcovici
1850-51 – Demetriu Mihuþ
1807 – Simeon Tulcan
1852-1866 – Ioan Suciu
1810 – Gavriil Sarca
1877-91 – Toma Benchiºan
1820 – Ioan Ventila
1886-1916 – ªtefan Dolga
1828 – Florian Horºea
1891-1904 – Gheorghiu Bãrãbaº
1833 – Vasiliu Micºia
1905-1918 – Traian Tabic
1835 – Teodor Molnar
1915-16 – ªtefan Buta
1840 – David Bercea
1917-18 – Valeria Maghiar
1849 – Constatin Silaghi
1916-22 – Maria Purchea, Aurelia Cîmpian
Ca învãþãtoare provizoare au funcþionat Iulia Birdean, Ana Rognean, Ana Suciu.
(1891)
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Învãþãmânt în limba maternã românã
ºi învãþãmânt bilingv
Etapa a II-a
1946–2013
Înfiinþarea ªcolii Generale cu Limba de Predare Românã la Chitighaz în 1949
ªcoala, profesorii cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la înfiinþarea ºcolii la 28
octombrie 2009 au organizat întîlnirea celor trei generaþii, care ºi-au terminat studiile la ºcoala generalã româneascã. Într-o comunitate umanã ºcoala este socotitã
instituþie fundamentalã. Constatarea aceasta este valabilã ºi pentru comunitatea
românã din Chitighaz, aºa s-au gândit preoþii, biserica ortodoxã în urmã cu 220 de
ani în 1793 când au întemeiat învãþãmântul confesional în limba maternã.
Dupã 1920 din motive politice învãþãmîntul în limba românã a rãmas fãrã putere
organizatoricã ºi de conducere, a fost restrîns limitat ºi peste 10 ani a încetat de a
funcþiona.
1. 1946–1949
Înfiinþarea secþiei de limba românã la ºcoala maghiarã
Dupã terminarea al II-lea rãzboi mondial, guvernul prin ordinul 10030/1945. a
fãcut posibil ca sã se organizeze învãþãmîntul de naþionalitate. Dupã ordinul 1200/
1946 al ministrului cultelor a început înfiinþarea reþelei învãþãmîntului de naþionalitate. La Chitighaz în cadrul ºcolii maghiare s-a înfiinþat secþia de limba românã, cu
ajutorul învãþãtorilor maghiari care vorbeau limba românã, sosiþi din Ardeal, România.
Dupã naþionalizarea ºcolilor 1948 a luat elan mai mare formarea ºcolilor române ºi
învãþãmîntul românesc.
Rolul ºcolii în viaþa românilor din Chitighaz a fost ºi este fundamental ºi de
neînlocuit.
2. 1949–1961
1949 – Înfiinþarea ªcolii Generale cu Limba de Predare Românã
Aszalós Árpád primul director ai ºcolii române între 1949-1954
În anul 1949 a avut mare însemnãtate înfiinþarea învãþãmântului în limba maternã românã. Acele vremuri au fost emoþionante, au sugerat un nou început. a convins
pãrinþii sã-ºi înscrie copiii la ºcoala româneascã. A reuºit sã sudeze un colectiv pentru începuturile ºcolii româneºti. Elevii îºi reamintesc cu drag ºi respect de Aszalos
tanárbácsi. ªi-a adus o contribuþie deosebitã la stabilizarea ºcolii, învãþãmîntului
românesc la Chitighaz ºi a contribuit la destinul , prosperarea ei pentru viitor.
Munca instructiv-educativã în limba românã a început la 1 septembrie 1950
cu 72 de elevi ºi cu ºase clase, cu învãþãtorii Sofia Secan ºi soþii Némedi. Condiþiile au fost foarte grele nefiind destule clase, nefiind utilaje. Pe lîngã împrejurãrile
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grele materiale a trebuit sã se lupte pentru crearea condiþiilor muncii instructiv educative.
În primii ani la ºcoalã învãþãtorii au fost nevoiþi ca uneltele de demonstrare sã le
confecþioneze ei însuºi. Nu au stat la dispoziþie toate manualele. Cu o muncã perseverentã din an în an a reuºit sã îmbunãtãþeascã condiþiile muncii pedagogice. Cu
reconstruirea clãdirii ºcolii peste cîþiva ani a format încãperi pentru clase, ºi salã de
profesori. Cu ocazia aceasta au organizat spectacol de gimnasticã ºi competiþie sportivã. În anul 1951 s-a format detaºamentul pionieresc dintre elevii ºcolii cu numele
„Gheorghe Gheorghiu Dej”. De la anii 1951–52 în ºcolile române s-au angajat tot
mai mulþi profesori de origine românã din Ungaria cu specialitate: Hortenzia Rus,
Paraschiva Farkas, Petru Popucza, Gheorghe Petruºan, Sofia Secan Sebesi.
Árpád Aszalós, ca fondatorul ºcolii române a fãcut cele mai importante lucruri de
bazã organizatorice a condiþiilor materiale, pedagogice între 1949–54, nu în ultimul
rînd pentru românii din Chitighaz. Dupã depunerea, stabilizarea ºcolii în 1954 a
predat dirijarea ºcolii urmaºului sãu Marius Turcu.
Marius Turcu, venit din România – ca atîþia dascãli dupã rãzboi – a contribuit
la stabilirea învãþãmîntului românesc. A fost printre primii misionari ai învãþãmîntului românesc din Ungaria, dãruindu-ºi toatã puterea pentru ridicarea culturalizãrii
copiilor români din Chitighaz.
Începînd din anul 1954 pînã în 1956 e directorul ºcolii, cel mai important lucru a
fost ridicarea rezultatelor elevilor în învãþãmînt. Profesorii, învãþãtorii în interesul acestei
munci au primit ore de corepetiþii. A trebuit sã se lupte pentru manuale potrivite
fiindcã stilul manualelor de istorie era cam greoi pentru elevi. Dupã poziþia de director devine inspector la ºcolile române din Ungaria (1956–1968). Ca inspector a
avut o atitudine ajutãtoare de cinste faþã de profesorii la care a asistat la ore. Pe
lîngã munca de inspector a predat ºi pe mai departe la ºcoalã. A contribuit la ridicarea nivelului cunoaºterii limbii române la ºcoalã. A ajutat acelora, care aveau probleme la ºcoalã, a respectat pãrinþii, copiii ºi pe oamenii din sat. A fost un om prietenos,
calm împreunã cu soþia sa care a predat limba, literatura maghiarã au trãit în armonie, au fost oameni echilibraþi ºi la ºcoalã ºi în viaþa privatã. A trãit viaþa intelectualului cu locuinþã, mobile frumoase înconjuraþi de multe cãrþi. A ieºit în pensie în 1968
cu cîþiva ani în urmã s-a mutat de la Chitighaz la Százhalombatta unde locuiau fetele
sale.
Membrii corpului didactic au fost: Sofia Secan ªebeºi, Laszló ªebeºi, Kálmán
Turák, Elena Ardelean, Hortenzia Rus, Sarolta Müller Turcu, Petru Popucza, Cheorghe
Petruºan.
Hortenzia Rus este numitã directoarea ºcolii române în 1956 pînã 1973. Intervalul acesta se poate caracteriza prin transformare, îmbunãtãþirea condiþiilor. Strãdania aceasta a adus rezultate la 16 decembrie 1958 cînd a fost predarea
tehnicã a clãdirii ºcolii noi cu patru clase pentru elevii 5-8 pe strada Úttörõ cu nr. 83.
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Cu ocazia aceasta elevii ºcolii ºi corul liceului Bãlcescu cu dirijorul Korondi au dat un
program cultural. La serbare a participat ºi Benke Valeria Ministerul Culturalizãrii.
Munca instructiv-educativã în ºcoala nouã a început la 1 septembrie 1959 cu
188 de elevi ºi 11 pedagogi.
3. 1961–1990
Trecerea obligatorie la sistem bilingv de predare
Dupã legea III/1961 (a Magyar Népköztársaság oktatási rendszerérõl) se reformeazã învãþãmântul, ºcolile de naþionalitate trec la sistem bilingv de predare.
Dupã legea aceasta a trebuit sã îndeplineascã trecerea învãþãmîntului integral românesc la sistem bilingv de predare, adicã la regimul de ºcoalã de naþionalitate cu
predare în ambele limbi maghiarã ºi românã. Dupã ordinul 159/1969 grãdiniþele
din comunã au ajuns sub direcþiunea ºcolii române, cerînd atenþie din partea directoarei faþã de aceastã muncã. De la 1 septembrie 1971 a ajuns sub dirijarea ºcolii
române, a devenit posibil ca copilaºii de la grãdiniþã sã însuºeascã cîntece, zicãtori
în limba românã.
În anul 1968/69 în clasele superioare s-a întrodus orã de politehnicã. Pentru
întãrirea patriotismului elevilor a trebuit introduse „cunoºtinþe de apãrarea patriei”
(honvédelmi napok). Despre aceste cunoºtinþe elevii a trebuit sã-ºi deie dovadã pe
teren puºi la diferite probe de iscusinþe, aceste erau pe placul copiilor. Directoarea
s-a implicat cum a putut în organizarea unor activitãþi cu formarea unor comisii cu
pãrinþii elevilor. A încurajat corespondenþa elevilor cu copii din România ºi din Uniunea Sovieticã. În anul 1975 din cauzã de sãnãtate ºi familialã se mutã acasã la
Cenadul Unguresc, unde predã la ºcoala româneascã pînã la ieºirea în pensie în
1988.
Membrii corpului didactic au fost: Margareta Antalfi, Maria Kis, Ioan Budai, Paraschiva
Farkas, Eva Juhasz, Marta Radics, Mihai Nedro, Aurica Megyeri Balint, Eva Turcu, Lidia
Santãu, Ioan Piptilican, Aurica Otlãcan Brindaº, Aurica Gabor Istin, Maria Ardelean
Vida, Maria Brindaþ Nicula, Sofia Selejan Mocan, Sofia Stan dr. Nagy, Maria Sarca
Zombai, Cornelia Mocan Kovacs, Gheorghe Ardelean.
Coloman Turák între 1974-78 a fost directorul ºcolii române din Chitighaz.
Etapa aceasta se poate caracteriza prin dezvoltarea învãþãmîntului, a vieþii
ºcolii. În 1972 prin decretul conducerii apar noi documente „Az állami oktatás
fejlesztésérõl, feladatairól.” Scopul a fost obþinerea rezultatelor cît mai bune în domeniul educãrii prin acþionarea elevilor prin muncã autonomã, independentã. A trebuit sã þinã în seamã lista manualelor noi, scãderea materiei a unor discipline,
scãderea supra încãrcãrii elevilor. A fost atent ca elevii din clasa a 5-a – în luna
septembrie - sã nu primeascã notã calificativã. A trebuit sã controleze ca profesorii
pe ziua de luni sã nu deie lecþie elevilor. Diriginþii a trebuit sã înregistreze dezvoltarea
personalitãþii copilului pe aºanumitã fiºã, paginã personalã.
Dupã decretul 1011/1974 a trebuit sã mãreascã orele de educaþie fizicã, sã
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asigure posibilitate de sport, de turism pentru elevi. În curtea ºcolii a ridicat porþi de
fotbal ºi palisade de baschet, unde elevii se puteau juca la orele de gimnasticã în
timpul liber în recreaþie. A achiziþionat unelte didactice de la ªcoala Pedagogicã din
Debreþin din bunã voinþa profesorului Árpád Aszalós, primind magnetofon, proiector,
aparat de fotografiat.
Munca ºi-a isprãvit cu înþelegere, cinste, cu satisfacþie. Membrii corpului didactic
au fost: Ioan Poptilican, Aurica Otlãcan Brindaº, Aurica Gabor Istin, Maria Ardelean
Vida, Maria Brindaº Nicula, Sofia Selejan Mocan, Ana Stan dr. Nagy, , Maria Lengyel
Hodojo, Maria Sarca Zombai, Ana Kemény Kajári, Ana Cioban Borbil, Ecaterina ªipoº
Radnai, János Mitykó.
Aurica Gábor Istin între 1977-1992 a fost directoarea ºcolii.
De la începutul intrãrii sale la ºcoala românã din Chitighaz la 1 septembrie 1964
a avut o activitate bogatã pentru învãþãmîntul românesc. A contribuit la educarea a
mai multor generaþii. Timp de 15 ani între 1977-1992 a fost directoarea ºcolii. Între
anii aceºtia au fost cele mai mari schimbãri în domeniul muncii pedagogice. Dupã
ordinul Ministerului Învãþãmîntului din anul 1978/79 a trebuit sã întroducã la
ºcoalã Noua Programã instructiv educativã, asigurarea manualelor noi ºi a uneltelor didactice. Munca aceasta a pretins din partea directoarei mare atenþie, dispoziþie, coordonare. Cele mai însemnate activitãþi ale sale se leagã de îmbunãtãþirea
muncii pedagogice instructiv-educative, doveditã prin rezultatele din ce în ce mai
bune, care reiese din protocolul scris de inspectori.
Aurica Istin prin munca sa a contribuit la ridicarea ºcolarizãrii prin înscrierea la
ºcoalã a preºcolarilor. S-a strãduit ca la fiecare discipline sã fie profesori de
specialitate calificaþi. A asistat la lecþii, la ore, aprecierile ei erau obiective a dat
sfaturi tinerilor profesori. La fiecare semestru ºi fiecare sfîrºit de an a prezentat dare
de seamã de munca ºcolii de rezultate de greºeli ºi a hotãrît þelurile pentru anul
urmãtor. A contribuit la formarea unui mediu estetic, atrãgãtor pentru elevi.
A întocmit manual pentru clasa a patra, a fãcut recenzii, ale diferitelor manuale
ºcolare. A participat la cursuri de perfecþionare complexe în þarã ºi în România.
A muncit pentru construirea noii ºcoli, a scris cereri sfatului popular din comunã ºi
din judeþ a urmat negocieri a cãrei rezultat s-a îndeplinit în 1989 cînd a fost predatã
ºcoala nouã. Cu ocazia aceasta elevii ºcolii au dat un program cultural în cinstea
celora care au contribuit la construirea ºcolii. Copiii, profesorii, pãrinþii cu mare bucurie au luat în posesiune ºcoala nouã. Numai dupã 30 de ani de la înfiinþarea ºcolii
române au devenit condiþiile optimale pentru învãþãmînt.
Pentru copiii eminenþi a înfiinþat placheta „Elevul eminent al ºcolii”. Pe lîngã munca pedagogicã a întreþinut legãturi cu instituþiile din comunã, a pãstrat legãturi cu
ºcoli, elevi, profesori din România, din Chiºineu-Criº. Dintre programele extraºcolare
cele mai reuºite au fost cînd în 1982 ºcoala noastrã împreunã cu Hírlapkiadó a
organizat „Ziua Foii româneºti”.
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Echipa de dansuri ºi cîntece ai ºcolii cu ocazia inaugurãrii Casei-Muzeu în 1984 a
dat un program cultural frumos.
Profesorii, elevii ºcolii au organizat spectacole de gimnasticã au fost prezenþi la
diferite competiþii sportive la Cupa Coºbuc. Mulþi copii au participat la concursuri
sportive la tenis de masã din judeþ obþinînd primul loc.
În 1990 elevii primadatã au avut ocazia sã ajungã la Marea Neagrã în vacanþã.
Directoarea a avut deprindere sã îndemne cadrele didactice la o muncã mai bunã
ºcolarã ºi extraºcolarã. Cadrele didactice din an în an întocmeau programe culturale
la concursurile organizate de Uniunea Democraticã a Românilor din Ungaria. Elevii
ºcolii au participat cu succes la concursul „Ai carte, ai parte” ºi la concursul „Dimitrie
Cantemir”.
Împreunã cu profesoara Florica Szántó a muncit pentru formarea fundaþiei ºcolii
„Pentru pãstrarea limbii române”.
Membrii corpului didactic au fost: Aurica Otlãca Brindaº, Maria Brindaº Nicula,
Sofia Selejan Mocan, Maria Sarca Zombai, Cornelia Mocan Kovács, Ana Kemény
Kajári, Ana Cioban Borbil, Elena Marc Cioban, Florentina Cozma Zsonda, Ildikó Bacsa,
Maria Santãu Borbil, Tiberiu Martin, Eszter Tóth Martin, Maria Bota Cioban, Florica
Santãu, Maria Samfira Kalcsó, Etelka Sarusi Mokány, Petru Selejan, Attila Zombai,
Maria Ambrus, Erika Sãlãjan, Ana Szabó Málik.
3/a 1985–1990. Legea I. din 1985 despre învãþãmânt
Releateazã cã instituþiile sînt independente în munca de profesie pedagogicã. A
fãcut corecþii în materialul instructiv educativ în privinþa materialului de bazã ºi celui
suplimentar.
În anul 1987/88 a intrat în vigoare Regula de Funciþionare (Mûködési Szabályzat)
4. 1990–2013
Schimbãri radicale în condiþii ºi în conþinutul învãþãmântului
Florica Santãu între 1992-2002 a fost directoarea ºcolii române.
Dupã schimbarea de regim de 1990 au atras dupã sine schimbãri fundamentale
în toate domeniile vieþii. S-a schimbat finanþarea instituþiilor. ªcolile din învãþãmîntul
public din Ungaria au devenit intreþinute ºi administrate de cãtre consiliile locale mai
tîrziu de condecerea autoguvernãrii locale. Statul a contribuit la intreþinerea acestor
ºcoli printr-o subvenþionare normativã, acordînd banii în funcþie de numãrul copiilor
pregãtiþi la ºcoala respectivã. Tot din bugetul de stat subveþiile normative i s-a mai
adãugat diferite suplimente. Un asemenea supliment a putut fi obþinut dacã ºcoala
realizeazã un program de învãþãmînt pentru minoritatea naþionalã. Primãriile nu erau
obligate sã cheltuiascã în întrãgime pentru ºcoalã banii suplimentari pe care îi primesc de la stat în acest scop. În vremea aceea denumirea ºcolii era ªcoala Generalã
cu Limba de Predare Românã, care a primit din buget bani pentru susþinerea învã149

þãmîntului românesc. ªcoala are o conducere autonomã, directorii acestei instituþii
au fost români. Deciziile referitoare la persoana directorului instituþiei ºcolare poate
sã se aducã numai cu acordul reprezentanþei, autoguvernãrii româneºti din localitate. Directorii ºcolii trebuie sã înainteze concursuri pentru postul de director, la autoguvernarea localã. Dupã acea cadrele didactice printr-o consfãtuire îºi spun pãrerea
despre conþinutul concursului ºi despre persoana concurentã. Dupã aceasta numai
autoguvernarea are dreptul sã voteze pro sau contra concurentei. Dirijarea ºcolii
pretinde o altfel de atitudine, o altã filozofie ca pînã în 1990.
4/a 1993-1997
Legi noi pentru minoritãþi ºi învãþãmânt
Legea LXXVII pentru drepturile minoritãþilor legea LXXIX (79) cu privire la
învãþãmântul public. Conform legii de învãþãmînt din 1993, programa realizatã de
ºcoala româneascã este stabilitã de cãtre conducerea ºcolii. ªcoala e ºcoalã bilingvã, unde 50 % a disciplinelor se predau în limba românã, celelalte obiecte de
studiu se predau în limba maghiarã.
Schimbãrile au atins în mare mãsurã învãþãmîntul de toate gradele. În legea nr.
LXXIX (79) din 1993 cu privire la învãþãmîntul public sînt cuprinse posibilitãþile, condiþiile ºi alte criterii ale procesului de educaþie ºi învãþãmînt. Paragraful 52 a legii din
1993 reglementeazã numãrul sãptãmînal de ore pentru elevii din diferite clase. Cu
privire la învãþãmîntul în limbile minoritãþilor, legea cuprinde articole favorabile, ca
dreptul de a studia în limba maternã.
– subvenþii în plus, prin normativa de naþionalitate
– stabilirea numãrului minim de elevi, care pot alcãtui o clasã (8)
– precizeazã înfiinþarea Comisiei Naþionale pentru Minoritãþi, are dreptul de a-ºi
spune pãrerea în legãturã cu învãþãmînt
În 1995 a apãrut Curiculumul Naþional altfel Programa Naþionalã de Bazã NAT.
Privind conþinutul activitãþilor ºcolare se stabileºte douã compartimente ca scop
final al acestui proces.
Fixarea unui fond de cunoºtinþe general-valabil
Posibilitatea alcãtuirii programei speciale locale
Documentul traseazã idealul educaþional ºi finalitãþile sistemului de învãþãmînt.
Stabileºte obiectivele generale ale învãþãmîntului obligatoriu ºi obiectivele detaliate
ale diverselor discipline de studiu pe cicluri de învãþãmînt. Obiectivel detaliate sînt
stabilite pentru clasele: 1-4, 5-6, 7-8, 9-10 ºi cuprind obiectivele de referinþã, conþinuturile ºi cerinþele minime.
4/b 1998
Alegerea tipului de învãþãmânt ºi a denumirii ºcolii române din Chitighaz
În anul 1996 s-au operat modificãri în Legea învãþãmîntului public prin decretul
ministerial 32/1977. (9, 11). Dupã decretul acesta ºcolile de naþionalitate intrã în
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posesia directivelor educaþiei ºi învãþãmîntului în unitãþile preºcolare ºi ºcolare ale
minoritãþilor naþionale ºi etnice. Acest document fixeazã acele criterii pe baza cãrora se poate desfãºora procesul de învãþãmînt în urmãtoare forme.
Învãþãmînt în limba maternã
Învãþãmînt de minoritate bilingvã
Învãþãmînt de minoritate cu predarea limbii materne ca obiect de studiu
Documentul hotãreºte numãrul minim de ore destinat studiului în limba maternã
al diferitelor materii ºi destinat limbii materne ca atare de ex.: „Culturã ºi civilizaþie
românã” mai conþine ºi obiectele generale pentru fiecare tip de învãþãmînt al minoritãþilor. Pentru ºcolile româneºti din Ungaria specificul îl constituie învãþãmîntul bazat
pe elementele culturii româneºti, specificul trebuie sã domine întreaga activitate
ºcolarã.
Decretul oferã noi posibilitãþi ºcolilor de a decide, de a alege tipul de proces de
învãþãmînt pe care doreºte sã le desfãºoare. Din cauza aceasta a trebuit sã se
schimbe denumirea ºcolii.
ªcoala Generalã pentru Naþionalitatea Românã, Grãdiniþã din Chitighaz a ales,
tipul de învãþãmînt de minoritate românã bilingvã, în anul 1998 ceea ce înseamnã, cã obiectivele speciale prevãd predarea 50% în limba maternã. Avînd posibilitatea, ca ºcoala sã decidã dacã forma bilingvã o foloseºte în cazul tuturor obiectelor
sau o raporteazã la numãrul de ore alegînd aparte a obiectelor pe care le predau în
limba maternã. Noul obiect Culturã ºi civiliziþia româneascã se poate preda ca un
obiect independent sau interdisciplinar. ªcoala din Chitighaz a ales forma de predare, ca obiect independent, astfel se predã în 37 de ore într-un an ºcolar, deci o orã
pe sãptãmînã.
Programa-cadru întocmitã pentru prevederea disciplinei în clasele 5-8 defineºte
în mod aparte scopurile ºi sarcinile obiectului. Precizeazã cã disciplina este parte
importantã a predãrii în limba maternã, oferind cunoºtinþe de bazã despre cultura,
istoria, tradiþia ºi prezentul românilor. Obiectul de predare va adînci identitatea
naþionalã, precum va contribui la aprecierea valorilor naþionale.
În cazul studiului limbii române, pe lîngã cunoºtinþe gramaticale, literare, element
de noutate îl constituie formarea competenþei comunicative de a înþelege ºi a
produce enunþuri conform legilor limbii ºi adecvate situaþiei de comunicare, a înþelege un mesaj, a citi înþelegînd semnificaþia textului. Aplicarea în practicã a Programei
Naþionale de Bazã a început în anul ºcolar 1998/99, prevede cam 60-70 % din
cerinþele obligatorii, partea cealaltã de 30-40 % recomandã sã se completeze cunoºtinþele specifice profilului ºcolii.
Program pedagogic, Programã localã proprie
Legea învãþãmîntului prin paragrafele 44/48 prevede, ca fiecare instituþie de învãþãmînt a trebuit sã-ºi elaboreze un program pedagogic. Acest program serveºte ca
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document de bazã, care cuprinde toatã activitatea instructiv-educativã a ºcolii. Programa pedagogicã a ºcolii românã din Chitighaz cuprinde:
– scopul instructiv-educativ al ºcolii
– planurile locale pentru fiecare an ºcolar, la fiecare obiect de predat, obiectele
obligatorii ºi cele obþionale ºi numãrul orelor
– condiþiile de promovare în clasele superioare
– formule de evaluare ºi verificare
– totalitatea activitãþilor, care servesc dezvoltarea aptitudinilor
Programa pentru ºcolile generale de naþionalitatea românã ia în seamã procesul
de asimilare, cunoºtinþele eterogene de limbã ale elevilor, cã majoritatea preºcolarilor numai vorbesc în familie româneºte. Pentru mulþi ºcolari limba românã e aproape
o limbã strãinã. E nevoie de o materie de învãþãmînt prin care elevii sã-ºi însuºeascã
limba pãrinþilor, sã-þi pãstreze graiul din satul natal, sã cunoascã obiceiurile ºi tradiþiile populare. Trebuie schimbatã metoda dupã care s-a predat literatura ºi gramatica.
S-a pus accentul pe conversaþie ºi pe exprimarea corectã a limbii române, ºi respectarea normelor vorbirii corecte. Materia claselor 1-8 trebuie sã fie grupatã în perioade flexibile, respectînd totodatã principiile creºterii gradate, progresive a însuºirii
cunoºtinþelor.
Scopul predãrii limbii române e ca elevii sã însuºeascã un vocabular activ, sã
însuºeascã deprinderea de citire ºi scriere. Sã foloseascã limba românã ca mijloc de
comunicare cotidianã. Sã cunoascã creaþiile literare, folclorice, istorice. La baza materiei de învãþãmînt stau noþiunile, temele, tematicile. Elevul trebuie sã-ºi însuºeascã
efectiv cuvintele ºi structurile specifice limbii române.
Pentru elevi programa ºcolarã stabileºte cerinþele generale pe nivele, nu pe clase.
– Nivelul elementar
– Nivelul de bazã
– Nivelul superior
Pentru învãþãmîntul românesc pus pe baze noi a fost nevoie de întocmirea manualelor noi.
Au apãrut urmãtoarele manuale:
Dicþionar ilustrat pentru copii, român-maghiar
Abecedar ºi carte de citire. Prima mea carte de Lucia Borza
Caiet de lucrãri 1. de Lucia Borza
Limba românã. A doua mea carte de Mihaela Bucin-Florica Santãu
Limba românã. A treia mea carte de Mihaela Bucin- Florica Santãu
Limba românã clasa 5. de Mihaela Bucin- Florica Santãu
Limba românã. Caiet de lucrãri 5. de Mihaela Bucin-Florica Santãu
Lecturi literare pentru clasele 2-4 ale ºcolilor generale
Cunoºtinþe de gramaticã, Manual pentru ºcolile generale de Lucia Borza
Culegere de cîntece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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Cunoºtinþe despre românii din Ungaria cl. 1-4 de Lucia Borza
Culegere de texte literare 5-8 de Iulia Oltean
Dupã zece ani de director, Florica Santãu nu a înaintat concurs pentru postul de
director. Peste un an a pãrãsit ºcoala, a ocupat post de profesor la Liceul Nicolae
Bãlcescu din Giula.
Autoguvernarea localã în 2002 a publicat concurs pentru noul post de director.
S-au prezentat doi concurenþi, dar unul între timp ºi-a retras dosarul, astfel a rãmas
un singur concurent. La ºedinþa corpului didactic de alegere a directorului, cadrele
didactice au avut numai drept de referinþã. Candidata Cornelia Mocan Kovács nu a
primit suficienta voturi, ca corpul didactic sã o aleagã de director.
Autoguvernarea localã nu a luat în seamã pãrerea cadrelor didactice ºi a ales-o
de directoare pe Cornelia Mocan Kovács.
Bugetul comunei era într-o situaþie grea, cele mai mari cheltuieri au pretins instituþiile, ºcolile. Au cãutat noi soluþii pentru scãderea deficitului, au hotãrât comasarea
celor douã ºcoli sub dirijarea ºcolii române cã aºa vor primi mai mulþi bani pentru
finanþare.
Profesorii ºcolii române nu au fost de acord cu comasarea ºcolii maghiare cu
ºcoala româneascã ºi nu au sprijinit acest scop ci au formulat chemarea sã demisioneze de funcþia de director.
Directoarea în anul 2003 a ieºit în concediu medical, apoi în pensie.
Între timp directoarea ºcolii maghiare cu pãrinþii ºi elevii au organizat proteste
contra autoguvernãrii. Pînã la urmã, comasarea ºcolilor nu s-a înfãptuit. Erika Borbély
a fost directoarea ºcolii începînd din 2003 (interimar), iar între 2005 ºi 2010 a
fost aleasã prin concurs. Ea aparþine generaþiei tinere fiind eleva ºcolii, profesoara,
iar acum directoarea. Pentru profesor e mare bucurie cînd vede elevii sub ochi crescînd,
înaintînd în viaþã cu demnitate devenind oameni mîndri de profesia lor. Iar dacã foºtii
elevi dupã studii se reîntorc, ca profesori la ºcoala unde au învãþat, înseamnã nu
numai bucurie, mîndrie ci ºi o continuitate pentru prosperarea învãþãmîntului românesc. Meritã sã amintim numele acelora care au contribuit la acest scop nobil: Maria
Brindaº Nicula, Maria Sarca Zombai, Cornelia Mocan Kovács, Gheorghe Ardelean,
Maria Bota Cioban, Maria Ambruº, Maria Sabãu, Erika Borbély, Maria Abrudan, Cristian Ardelean, Florica Misarãº Otlãcan, director adjunct al ºcolii, educatoare la grãdiniþã, Florica Olar Rotar, secretara ºcolii.
În 1998 ocupã postul de profesor de românã-geografie la ºcoala din Chitighaz. În
2002 devine directoarea adjunctã în urmã cu un an – din cauze de sãnãtate a
directoarei Cornelia Mocan Kovács – a fost numitã director interimar. Consiliul local a
publicat concurs pentru postul de director ai ºcolii române, concursul a fost cîºtigat
de Erika Borbély numitã director pentru 5 ani 2005-2010.
Printre scopurile sale figureazã ridicarea muncii de specialitate la nivel mai bun,
mai ales a obiectului de studiu Culturã ºi civilizaþie românã. Scopul directoarei a fost
a progresa cu cerinþele timpului, pentru aceia a contribuit la dezvoltarea sãlii de
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informaticã ºi însuºirii informaticii. În anul ºcolar 2003/04 prin concurs înaintat la
Ministerul Educaþiei a câºtigat 1,450,000 de forinþi pentru cumpãrarea calculatoarelor, ºi întroducerea internetului. A cumpãrat calculatoare noi moderne. A þinut în
evidenþã ca fiecare elev sã poatã folosi un calculator în mod particular.
A organizat „baluri de binefacere”, banii adunaþi au fost folosiþi pentru unelte
sportive pentru copii.
Organizeazã pentru pãrinþii preºcolarilor prezentare de ore model „Porþi deschise”.
Clasele ºcolii au reînnoit a cumpãrat pentru elevi bãnci, scaune, dulapuri. A organizat
pentrun elevi primadatã o nouã formã de excursie aºa numitã „Erdei iskola”. La
fiecare sfîrºit de an organizeazã pentru copii curs de înnot. Stãruieºte întocmirea
unei pagini web a instituþiei. A înaintat un concurs Ministerului Culturii ºi Educaþiei
prin care a cîºtigat bani care servesc pentru perfecþionarea cadrilor didactice sã se
adapteze la „nem szakrendszerû oktatás” pînã la clasa a 6-a.
Prin concursul publicat de Agenþia Naþionalã de Dezvoltare, Chitighazul a câºtigat
douã proiecte. Primul proiect câºtigãtor este TIOP 1.1.1-09 „Laptop pentru elevii
Chitighazului” în valoare de 10.152.800 de forinþi, iar pentru al doilea TIOP-1.1.107 „Dezvoltarea pe undã largã în limbile românã ºi maghiarã” a câºtigat fonduri de
valoare de 12.995.200 forinþi. Din banii aceºtia au cumpãrat laptopuri pentru elevi,
depozite pentru pentru laptop-uri, table interactive.
Schimbãrile permanente în învãþãmînt o fac sã urmãreascã ºi sã le puie în folosinþã cele mai moderne obiecte, materiale didactice, unelte audio-vizuale ºi digitalizate.
Organizaþia pionereascã ºi activitatea pionierilor la ºcoala românã
1951–1990
Uniunea Pioniereascã Maghiarã (Magyar Úttörõk Szövetsége) s-a format la 1 iunie
1946. Dupã aceasta s-au format detaºamentele locale. Detaºamentul ºcolii române
s-a format dupã reînceperea învãþãmîntului român, în frunte cu Marius Turcu. Primul
detaºament de la ºcoalã s-a format în anul 1951, a primit numele despre conducãtorul statului român Gheorghe Gheorghiu Dej.
Detaºamentele au organizat acþiuni actuale pentru tineret cu diferite denumiri a
Uniunii pioniereºti. La aceste miºcãri fiecare detaºament a trebuit sã se detaºeze ºi
sã întemeiascã un program lunar pe an. Fiecare grupã a trebuit sã-ºi aleagã un nume
ºi sã-ºi formeze simbolurile.
Dupã terminarea anului ºcolar din 1951/52, patrusprezece pionieri ai detaºamentului pionieresc formînd o brigadã au participat la construirea oraºului socialist
Dunaújváros. Copiii au lucrat timp de trei sãptãmâni, conduºi de Coloman Turak.
Pionierii a trebuit sã îndeplineascã 50 % faþã de adulþi, dar copiii au realizat 84 %.
Cîteva nume ai elevilor: Mihai Abrudan, Gheorghe Cioban, Gavril Hodojo, Ladislav
Hodojo. În anul 1952 la concursul cultural pe judeþ, echipa de dansuri populare a
primit plachetã, membrii echipei au fost: Ana Brindaº, Florica Rotar, Maria Argyelan,
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Florica Vereº, Sofia Lengyel, Maria Arató, Sofia Bandula, Maria Bandula, Maria Sarca,
Teodora Miºcuþa, ªtefan Iepure, Petru Buzsigán, Ioan Kozma, Teodor Maroºan, Gheorghe Gros profesorul Marius Turcu.
În 1953/54 la concursul de obiecte de studiu au obþinut rezultate bune: Sofia
Lengyel cl. 8., Ana Balázs cl. 5., Maria Patka cl. 4.
În 1954/55 conducãtorul detaºamentului a devenit Coloman Turac. Întîlnirile
pioniereºti le þineau la casele, locuinþele elevilor. Din cauza cã erau elevi care lipseau de la ºcoalã, pionierii au format un „lanþ de alarmã, de informare” ca sã informeze profesorul despre lipsã ºi pe cine trebuie vizitat.
În 1957, conducãtorul detaºamentului a devenit Margareta Antalfy. În perioada
aceasta cu mare activitate au adunat materiale, care se puteau utiliza ca de ex.
hîrtie, fier ºi zdrenþe.
Copiii ºcolii pe scena casei de culturã au prezentat spectacolul „Jávor fácska” iar
anul 1956 „Visul ciobãnaºului” (A bojtár álma). Spectacolul acesta l-au prezentat ºi
în comuna Micherechi.
În anul acesta echipa de dans a participat la concursul „Kulcih Gyula emlékverseny”.
Au obþinut „cea mai bunã echipã din judeþul Bichiº”, au primit un xilofon. Profesorul
care i-a pregãtit a fost Gheorghe Petruºan.
Din cauza evenimentelor revoluþionare din 1956 octombrie nu a funcþionat echipa pioniereascã, reorganizarea detaºamentului pionieresc se leagã de profesorul
Petru Popuþa. Au dus decizia cã nu se poate denumi detaºament pionieresc despre o
personalitate contemporanã, aºa au schimbat numele detaºamentului.
În anul 1957/58 detaþamentul a primit un nou permis de funcþionare cu numãrul
1914 ºi cu numele Béla Bartók. La serbarea încheierii anului ºcolar a fost inaugurat
noul drapel al grupei de pionier. Au fost prezenþi conducãtorii diferitelor organizaþii de
masã, profesori de la ºcoala maghiarã, iar din partea organizaþiei de partid a participat Ferenc Suhai. Profesorii ºi copii cu ocazia aceasta au fãcut expoziþie de rechizite
ºcolare.
În anul ºcolar 1959/60 din limba românã au organizat concursul „Felszabadulási
emlékverseny” ºcoala a participat cu ºase elevi obþinînd locul II.
În 1961/62 pionierii au depus o muncã activã în învãþãmînt ºi activitatea obºteascã prin ajutorarea bãtrînilor, ºi adunarea hîrtiilor. Pentru munca lor de la întreprinderea MÉH au primit bani, care au fost folosiþi pentru excursii. Tot în anul acesta
conducãtorul Republicii Socialiste Române a fost în vizitã la conducãtorul partidului
Republicii Socialiste Ungare, reîntorcîndu-se acasã la gara din Lökösháza a fost salutat de elevii ºcolii române din Chitighaz Valeria Burzuc ºi ªtefan Stan.
Preocupãrile pionierilor:
Ei au plantat flori, copãcei, au stîrpit buruienile din curtea ºi în jurul ºcolii. Au ajutat
ºi la îngrijirea parcului comunei. Mîndria lor cea mai mare a fost faptul cã, în cursul
verii au cules 50 de mãji de flori de muºeþel (romoniþã), fapt pentru care au fost
retribuiþi individual. Majoritatea banilor primiþi le-au depus la Casa de economii pen155

tru ca vara viitoare sã poatã pleca cît mai mulþi la tabãrã de varã. Au fost premiaþi ºi
de cãtre Casa de economii cu un aparat de radio.
În 1963/64, la Festivalul cultural judeþean, urmãtorii pionieri au obþinut locuri
bune:
– la muzicã, vioarã locul II – Czino Ferenc
– cînt solo locul I – Maria Tulcan
– corul ºcolii a obþinut locul III
– ºah locul I – Ecaterina Rus
Pe lîngã învãþãturã pe care ºi pionierii au considerat ca o datorie primordialã al lor
au fost preocupaþi de sarcinile ce le-or revenit în cadrul miºcãrii „Expediþie în viitor”.
Astfel ei au vizitat des gospodãria agricolã colectivã, grãdinãria de aici, staþiunea de
maºini ºi tractoare, pentru a cerceta dezvoltarea acestora, rezultatele obþinute de
muncitorii agricoli din comuna lor, pentru a cunoaºte planurile de perspectivã a colectivei. Observaþiile copiilor erau trecute în jurnalul grupei.
Fetele aveau o sarcinã interesantã, ele cercetau moda din comunã.
În cadrul activitãþii culturale s-au pregãtit pentru un concurs intelectual „Cine ºtie
cîºtigã” tot pe tema expediþiei. În timpul acesta ºeful unitãþii de pionieri a fost Mihai
Nedro. În timpul acesta pe un teritoriu de 400 stîjeni pãtraþi au cultivat morcovi,
spanac ºi salatã verde, au mai rãsãdit 600 de rãsad de varzã. O parte din legume lea vîndut cãminului de zi, iar restul l-au valorificat pe piaþã obþinînd astfel din grãdinãrie un venit de aproape 3000 de forinþi. Cînd vremea nu a fost prielnicã pentru
grãdinãrit bãieþii au lucrat în atelier, însuþinduºi mînuirea diferitelor unelte. În cursul
acestor activitãþi ei au confecþionat pentru ºcoalã suporturi pentru flori ºi diferite
obiecte necesare la experienþele de fizicã.
Fetele au confecþionat lucruri de mînã, au brodat ºi au croºetat.
Pionierii ºcolii erau ºi sportivi pasionaþi, echipa de handbal a fetelor a învins atît
echipa ºcolii maghiare, cît ºi cea de la Aletea. La patru probe: sãrituri în înãlþime ºi
lungime, alergãri ºi aruncarea mingii dintre fete au dobîndit rezultate bune Maria
Sãlãjan, Sofia Samfir, Ileana Paraska elevele clasei a 8-a. Dintre bãieþi Gheorghe
Nicula, Petru Sãlãjan.
Printre sarcinile din cadrul miºcãrii „Expediþie în viitor” a figurat ºi lãrgirea legãturilor prieteneºti cu pionierii din strãinãtate, în special prin corespondenþã, cu pionierii
din R.P. România. Surorile gemene Ecaterina ºi Elizabeta Rus cu pionieri sovietici.
Grupa de teatru pionierilor amatori a prezentat pe scenã spectacolul „Koldus és
királyfi”.
În anul 1965 a pornit miºcarea „Úttörõk a hazáért”, „Pionierii pentru patrie”. Pentru rezultatele obþinute 10 pionieri în timpul vacanþei au luat parte la tabãra din
comuna Geszt. În 1967 comandantul detaºamentului a devenit dr. Nagy Lászlóné
Sztán Zsófia. Pionierii au organizat o întîlnire cu veteranul Hajdú András, el a povestit
copiilor despre miºcarea contra rãzboiului în care a luat parte.
1968/69 mici grãniceri în frunte cu comandantul Petru Popuþa au fãcut exerciþii
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de înviorare. Pãrerea lor a fost cã membrii acestui cerc trebuie sã fie cei mai disciplinaþi ºi vigilenþi elevi din ºcoalã. Cercul funþioneazã sub patronajul pichetului de grãniceri din Lökösháza. Micii patronaþi au cãutat sã cunoascã viaþa de grãniceri ºi îºi
dãdeau modestul lor aport la apãrarea patriei.
Activitatea pionierilor Nedelcu Aurica, este membrã în grupa de pionieri „Liliom” a
fost foarte activã în miºcarea „Expediþie în viitor”. Sarcina acestei grupe era de a
crea planuri despre viitorul casei culturale care se va construit în anul 1967. Gheorghe Nedelcu a acþionat în grupa „Elefant”, sarcina lor a fost sã-ºi imagineze ºi sã
descrie cum va fi gospodãria colectivã „Pacea” din comunã. Pentru Gheorghe aceastã problemã a fost foarte interesantã fiindcã pãrinþii sãi sînt colectiviºti în aceastã
gospodãrie. El s-a gîndit mult ceva fi dupã ce colectiva va fi complet mecanizatã.
Fetele participau la cercul de lucru de mînã, au pregãtit mãnuºi ºi fulare pentru
pãpuºi pe care la serbarea de Moº Gerilã le-au dãruit copilaºilor de la grãdiniþã.
Membrii cercului de muzicã fie coralã sau instrumentalã au participat la serbãrile
ºcolare ºi la manifestãrile culturale din comunã. La cerc ascultau în comun emisiuni
muzicale. Cu ocazia eliberãrii þãrii în anul 1970 grupa „Tenkes” a primit plachetã, ca
recunoºtinþã pentru participare la miºcarea „Szabad hazában – Lenin útján”.
La concursul pe judeþ de specialitate din matematicã, Petru Popucza a obþinut
locul III. La ocupaþia de practicã, Maria Szabó a cîºtigat titlul de „Cea mai bunã
croitoreasã”.
În anul acesta, pentru munca activã depusã pionierii au putut participa la tabãra
de la Szentendre. 1969/70 – la festivalul cultural echipa de dans ºi corul de camerã
a obþinut locul II. 1972 – la Întîlnirea pionierilor de naþionalitate din Bichiº echipa de
dans s-a clasat pe primul loc ºi au primit recunoºtinþa din partea Uniunii Democratice
a Românilor din Ungaria. Ana Borbély la festivalul cultural român a obþinut locul I, la
recitare de poezie.
În luna septembrie a anului 1973 la competiþia sportivã de atletism în oraºul Jula
elevii au obþinut urmãtoarele locuri:
Ioan Novák
locul II
300 m alergare
Maria Szelezsán
locul I.
800 m alergare
Ioan Novák
locul III.
aruncarea greutãþii
Petru Honfi
locul VII.
300 m alergare
În 1974/75, la competiþia de sport din Giula, la alergare (mezei futás), Maria
Szelezsan a obþinut locul II.
În 1975/76, pionierii ºi conducerea ºcolii au intrat în relaþii cu pionierii din Chiºinãu
Criº din România. În 1975 la concursul „Írunk, olvasunk anyanyelvünkön”, „Scriem,
citim în limba maternã” au obþinut locul II. Stela Nicula ºi Maria Ambruº, pentru care
au primit cãrþi de la referentul Departamentului Minoritãþii Naþionale a Ministerului
Cultural.
În 1976 au organizat parlamentul pionierilor, unde a pornit miºcarea „Bukásmentes
örs”, „Teremtsünk értéket” ºi „Timuri mozgalom”, scopul acestei miºcãri a fost ca sã
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ajute oamenii bãtrâni, pe lîngã aceasta au dat ºi un program cultural pentru bãtrini,
la casa de culturã.
În anul 1979, la concursul de limba ºi literatura românã au participat cu succes:
Stela Nicula, Maria Tripon, Petru Mészáros
Cercul de pãpuºi a micilor toboºari la Festivalul pionieresc la Giula au obþinut
medalie de argint.
1979 cu ocazia „Zilei copiilor” detaºamentul pionieresc al ºcolii a primit un nou
drapel de la muncitorii intreprinderii locale MEZÕGÉP.
În anul 1980 la concursul de limba românã au participat cu succes: Maria Ambrus,,
Erika Szelezsán, ªtfean Krisán.
În iunie 1980 a fost o întîlnire prieteneascã cu pionierii din Chiºineu Criº. La casa
de pionieri, elevii au dat un program cultural reuºit.
Dupã construirea taberei pioniereascã internaþionalã din Zánka din an în an au
avut posibilitate pionierii detaºamentului Maria Ambrus ºi Maria Abrudan, Petru Hajduk
sã petreacã timp de o lunã în tabãrã, alþi copii au avut posibilitate sã petreacã o
sãptãmînã la Csillebérc: Erica Borbély, Mónika Ottlakán.
În 1983/84 a pornit acþiunea, miºcarea „Egy örs, egy család” „O echipã, o familie”. Scopul acestei miºcãri a fost cunoaºterea mai temeinicã a familiei copiilor ºi
împrejurãrilor în care trãiesc. În 1984 la Giula a fost o competiþie de sport ºi anume
de tenis de masã la competiþia aceasta urmãtorii pionieri au obþinut locurile urmãtoare: Zoltan Zombai, clasa 6-a, Attila Zombai, clasa a 7-a, au obþinut locul I.
În 1985 luna mai 5 elevi ai ºcolii au participat în România la Cupa Crisius.
Cu ocazia construirii ºcolii au organizat un spectacol de binefacere, pionierii ºcolii
au prezentat un program frumos pentru care au avut posibilitatea sã petreacã o
sãptãmînã la tabãra din Zánka.
Elevii ºcolii au participat la concursuri organizate în limba maghiarã din matematicã, istorie ºi limba rusã, participanþii au fost: Petru Hajduk 1984, Maria Szelezsán
1985, Barna Kovács 1987, ªtefan Isztin 1988, Zoltán Zombai 1985, Gavril Csobán
1986, Zoltán Furák 1987, Andrea Árgyelán 1987.
Din limba ºi literatura românã cele mai reuºite concursuri individuale au fost pregãtite de Gyöngyi Mokán 1985 (la Csillebérc), Erika Borbély 1987 (la Csillebérc),
Ottlakán Mónika, Borbély Marianna.
La concursul pe þarã din limba ºi literatura românã au participat: Petru Ollár (la
Csillebérc), Ecaterina Szarka (la Csillebérc).
Pentru pionieri ºi toboºari cel mai emoþionant serbare a fost promovarea lor de
toboºari ºi de pionieri. Serbarea a decurs în felul urmãtor: a început cu defilarea,
apoi a urmat ceremonia raporturilor. Dupã jurãmîntul celor din clasa întîi ºi a celor din
clasa a patra, în prezenþa copiilor claselor superioare au legat cravata albastrã ºi cea
roºie la gîtul elevilor, devenind astfel toboºari ºi pionieri. Cei sãrbãtoriþi au prezentat
un frumos program, cei mai buni dintre ei au primit diferite distincþii. Cu prilejul
festivitãþii doi profesori care au ajutat munca pioniereascã au primit distincþia de
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conducãtor de detaºament emerit. Cei prezenþi la serbare au putut viziona o expoziþie din domeniul activitãþii pioniereºti din istoricul detaºamentului. Fotografiile, diplomele ºi celelalte documente expuse, au oglindit munca ºi activitatea detaºamentului.
În 1989 a fost ultima defilare ºi ceremonie a raporturilor detaºamentului pionieresc
1914 Béla Bartók. În 1990 cu schimbarea de regim în Ungaria s-a descompus organizaþia de pionieri.
Conducãtorii detaºamentului pionieresc:
Marius Turcu (1949–1953), János Székely (1953–1954), Kálmán Turák (1954–
1955), Margit Antalfy (1955–1957), Péter Popucza (1958–1963), Mihály Nedró
(1963–1965), Kálmán Turák (1965–1972), dr. Nagy Lászlóné (1972–1976), Zombai
Károlyné (1976–1989)
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Programe în afara orelor ºi extraºcolare
Înainte de toate aceste programe au necesitat o muncã perseverentã din partea
profesorilor ºcolii, fiindcã copiii fãrã munca lor însoþitoare nu au putut împlini rezultate bune. Profesorii permanent au motivat copiii, au însuflat un spirit pentru a le face
voie sã se pregãteascã corect la nivel înalt.
1. Festivaluri culturale interºcolare, concursuri pe þarã: concursuri de limba
românã, de citire ºi pronunþare expresivã „Dimitrie Cantemir”,„Ai carte, ai
parte”,Concurs de povestire la Békéscsaba, Concurs de recitare a poeziei la Bãtania
„Lucian Magdu”,„Sã nu uit limba”,Concurs de recitare a poeziei emiesciene la
Giula,„Tezaurul românesc” concurs despre tradiþii, Asociaþia ªtiinþificã de Rãspîndire
a Cunoºtinþelor – concursuri prin corespondenþã (TIT). Copiii au fost pregãtiþi pentru
concrusuri la cercurile de specialitate ºcolare.
2. Serbãri ºcolare: serbare de deschidere a anului ºcolar, serbare de sfîrºit de
an, serbare de bun rãmas, aniversãri-Eminescu, ziua mamei – program la TV cablu, la
Casa de culturã, la ºcoalã ºi în clase, serbãri naþionale (15 Martie 1848, 23 octombrie 1956), serbarea lui Moº Gerilã, sãrbãtoarea Crãciunului la ºcoalã ºi pe scena
Casei de culturã concert de colinde, program pentru Ziua pedagogilor.
3. Participare la viaþa socialã: la zile sãteºti, la serbãri naþionale, la ziua minoritãþilor naþionale din judeþul Bichiº, „întîlnire scriitor-cititor” la bibliotecã, lupta pentru ºcoalã, relaþii cu Autoguvernarea Românã localã, relaþii cu AÞRU, relaþii cu ziarele
româneºti din Ungaria, primirea liderilor din Ungaria (Tabajdi Csaba, ªtefan Frãtean,
Göncz Kinga), la Ziua Culturii Maghiare la Centru Cultural Riebel Mihaly din Aletea,
1996 DÖK – formarea autoguvernãrii elevilor,
4. Relaþiile externe: cu diferite ºcoli din România (Chiºineu Criº), cu Ambasada
României din Ungaria, primirea oaspeþilor, pãstrãtorilor de tradiþii din România.
5. Întreceri, competiþii sportive pe þarã: Cupa Coºbuc, Cupa Prieteniei, spectacol de gimnasticã în curtea ºcolii, întreceri între clase pe grupe, întreceri distractive
ºcolare între clase: ºah, tenis de masã.
6. Distracþiile elevilor: carnaval, bal de binefacere, abonaþi la Teatrul Jókai din
Békéscsaba, discotecã.
7. Programe pentru copii în vacanþã: tabere, excursii, muncã de varã pentru
elevi (între 1978–1990).
Momente de seamã în viaþa ºcolii române:
Ziua Foii noastre organizatã de Lapkiadó, 1982
Participare cu program folcloric la inaugurarea Casei muzeu, 1984
Program la Radiodifuziuna românã din Szolnok, 1985
Festival de muzicã popularã a naþionalitãþilor organizat de Radiodifuziunea Maghiarã 1987
Curs de perfecþionare la ºcoalã, lecþie-model. 1988/89
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Fundaþia ºcolii „Pentru pãstrarea limbii române”, 1991
ªcoala a devenit ºcoalã de practicã pentru studenþi 1992
Redacþia Românã a Televizorului Maghiare din Seghedin a scos un proiect pentru
elevii ºcolilor române „Románnak lenni Magyarországon, Kétegyházán” 1992
Aniversare, omagiu învãþãmîntului românesc de 200 de ani, 1993. Bicentenariu
Pãstrarea autenticã a tradiþiilor populare chitighãzene pe ecranul televiziunii regionale române din Seghedin, 2006
Vizita ministrului Göncz Kinga, 2005
2009 „Întâlnirea generaþiilor” aniversare, cu ocazia înplinirii de 60 de ani de la
înfiinþarea ªcolii Generale cu Limba de Predare Române.
Film pentru tineretul chitighãzean cu elevii ºcolii române cu titlul: „Lumea zãpãcitã” 1993 – regizor Ioan Ruzsa
La 22 ianuarie 1993, în ziarul românesc, Alexandru Hoþopan redactor-ºef a scris
în felul urmãtor despre filmul acesta:
„Ceea ce au prezentat elevii ºcolii româneºti din Chitighaz ca program de concurs
a fost o adevãratã revelaþie, pe cît de neaºteptatã, tot atît de îmbucurãtoare. Programul acestor însufleþiþi elevi – însufleþiþi ºi în sensul cã din spate au fost animaþi de
adulþi: dascãlii ºcolii ºi realizatorii emisiunii – a reuºit pur ºi simplu formidabil.”
ªcoala Generalã cu Limba de Predare Românã din Chitighaz în anul 1991 a
înfiinþat fundaþia „PENTRU PÃSTRAREA LIMBII ROMÂNE”, banii fiind gospodãriþi de un
curatoriu. Dobînda fondului de bazã se poate solicita anual prin concurs de elevii
clasei a 8-a. Condiþia esenþialã: rezultate bune la românã, apoi sã dovedeascã în
cursul celor 8 ani de ºcoalã o activitate bogatã în domeniul promovãrii, pãstrãrii
limbii române. Dupã terminarea ºcolii generale sã-ºi continue studiile la Liceul Românesc di Giula, menþionînd aceastã instituþie pe primul loc.
Serbãri ºcolare:
Serbarea de începutul noului an ºcolar
Fiecare an ºcolar începe în prima zi de sãptãmînã a lunii septembrie, cu mari
aºteptãri. Activitatea care se leagã de începutul anului nou ºcolar declanºatã de
procurarea din timp a rechizitelor ºcolare, a manualelor, caietelor, creoanelor, pixurilor etc., continuatã de festivitatea de deschidere a anului nou ºcolar. Cu cele mai
mari emoþii sosesc cei mai mici care s-au înscris la ºcoala românã în clasa 1. Ei sînt
primiþi cu deosebitã atenþie, însosiþi de educatoarele din grãdiniþã ºi de învãþãtoarea
clasei 1. Copiii recitã poezii, cîntã cîntece vesele, directoarea ºcolii rosteºte cuvinte
festive. Din partea clasei a 8-a elevii dãruiesc celor mici caiete ºi creioane. Dupã
serbare clasele sînt luate iarãºi în stãpînire de elevi. Primele zile de curs necesitã o
anumitã familizare cu noua ambianþã cu ordinea de zi, cu oralul, cu noua activitate
ºcolarã.
Serbare de bun rãmas
Serbarea din an în an se petrece în luna iunie, dupã terminarea anului ºcolar.
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Elevii ºcolii cu diriginþii se adunã în curea ºcolii sau în sala de mese. Elevii serbaþi a
clasei a 8-a în frunte cu directoarea ºcolii ºi diriginta lor la sunetul soneriei, cîntînd
cîntece de bun rãmas ies înaintea invitaþilor. În faþa pãrinþilor, rudelor, cunoscuþilor
sã-i întîmpine pe cei care pãºesc deja „la un grad mai înalt al vieþii”. Festivitatea
începe cu un program cultural poezii, cîntece, urmeazã cuvîntarea festivã din partea
directoarei, cãtre elevii clasei a 8-a, terminînd studiile la ºcoala generalã românã. La
serbare se înmînã diplome, distincþii celor mai buni elevi la diferite discipline „elevi
emerit al ºcolii” pentru cã în toþi opt ani de ºcoalã au fost eminenþi. Se mai înmînã ºi
distincþia „PENTRU PÃSTRAREA LIMBII ROMÂNE”. La sfîrsitul serbãrii absolvenþii aliniaþi în ºir cîntînd iau rãmas bun de la fiecare clasã primind de la copii cîte un buchet
de flori.
Cîntec de bun rãmas
de Gheorghe Moþ
„Se împlineºte o poveste fermecatã
Pe care azi cu emoþii mari o trãim.
E visul care chiar dacã nu vrem ne-aratã
Cã e sositã clipa sã ne despãrþim.
De azi jocul de copii va fi scris doar în amintiri
Cu al tinereþii avînt în zbor pornim.
Chiar dacã ne despãrþim cu întunecate priviri.
Dorim ºi-n viaþã ca-n ºcoalã colegi ca sã fim.”
Pãrerile elevilor despre anii petrecuþi la ºcoalã
Daniel Dan: „Eu nici nu-mi mai amintesc de rãspunsuri, de teze sau eventual cã
uneori am luat cîte-o notã mai slabã. Dacã încerc sã evoc evenimentele plãcute, îmi
vin în minte acele concursuri ºi întreceri sportive la care am participat întotdeauna cu
mare bucurie. Am fost, împreunã cu colegii mei de clasã, la concursurile de poveºti
din Bichiºciaba, la Cupa Prieteniei. Am fost apoi de mai multe ori ºi în excursii, „Erdei
iskola”. ªi fireºte ºi amintirele acestor excursii mã v-or însoþi multã vreme.”
În 2006, Henrieta Otlãcan a mãrturisit în felul urmãtor alegerea profesiei: „Îmi
plac toate materiile de studiu, dar întotdeauna am învãþat cu mai multã plãcere
literatura românã, istoria ºi geografia. Literatura românã mã intereseazã în special,
îmi plac cîntecele ºi poeziile româneºti ºi nu în ultimul rînd etnografia românilor din
Ungaria, fapt care îl datorez dirigintei mele. De la ea am învãþat sã îndrãgesc mai mult
limba mea maternã. Nu puþine au fost ocaziile la care, pregãtiþi de doamna dirigintã,
am participat la programe culturale, literare sau de pãstrarea a tradiþiilor româneºti
obþinînd locurile I, II.
Concursuri pe þarã interºcolare
În 1985 a pornit miºcarea de citire cu numele „Ai carte, ai parte”. Fazele prelimi162

nare au fost cursurile locale, antrenînd mulþi copii cãrora le plãcea sã citeascã.
Profesorii a trebuit sã-i stimuleze sã participe la miºcarea de lecturã, sã înveþe sã
întoneascã frumos. Copiii au citit lecturi obligatorii ºi sã scrie caiet de lecturã, cei
mai buni au participat la finala concursului. Pentru reuºirea acestei competiþii a depus o muncã de organizare amãnunþitã Sofia Sirbuþ de la Biblioteca Centralã Gorkij
ºi Biblioteca Mogyoróssy din Giula.
Cei premiaþi au participat la tabere de lecturã. tabãra le-a oferit elevilor odihnã,
aprofundarea unor cunoºtinþe într-o formã mai liberã, mai distractivã, legarea prieteniilor noi, dezvoltarea spiritului colectivitãþii, excursii ºi drumeþii.
În 1986 a pornit ºi miºcarea de citire ºi pronunþare expresivã ºi frumoasã „Dimitrie Cantemir”. În 1991 concursul s-a desfãºurat la biblioteca din Chitighaz, unde
au sosit elevii ºcolilor din judeþele Csongrád, Hajdú-Bihar ºi Bichiº. Concursul a fost
îndrumat de Florentina Oltean ºi deschisã de Gheorghe Petruºan, preºedinte al Uniunii. Menirea a fost îmbogãþirea vocabularului românesc. Concursul s-a desfãºurat
mai întîi pe faze locale menite sã selecþioneze pe cei mai buni, ei au reprezentat
ºcoala la faza finalã. Concurenþii au recitat cîte o poezie pe de rost ºi au citit un text
literar necunoscut, la prima vedere. Cîºtigãtorii acestui concurs din ºcoala Chitighaz
au fost urmãtorii: Abel ªereº cl. 5-6, Clara Abrudan cl. 7-8. Elevii sosiþi din România
care învaþã la ºcoala românã din Chitighaz au obþinut locol I. Sorina Moþ cl. 5-6,
Simona Liþiu cl. 7-8.
Concurs de limba ºi literatura românã
În 1995 s-a organizat în reºedinþa judeþului Bichiº de Institutul pedagogic judeþean, concursul pe discipline pentru elevi claselor 7-8. Concursul s-a desfãºurat atît
în scris cît ºi oral. Participanþii ºcolii române au fost Cristina Rotar, Cladia ªereº,
Gheorghe Moþ.
Dupã întroducerea Programei Naþionalei de Bazã, concursurile au fost finanþate ºi
organizate de Ministerul Învãþãmîntului din Budapesta sprijinitã de AÞRU, organizatã
de Institutul Naþional de Servicii pentru Învãþãmîntul Public „Kiss Árpád” (KÁOKSZI) în
frunte cu Viorica Fábián Orosz, directoarea Centrului pentru Naþionalitãþi. Concursul a
fost axat pe douã runde: o probã în scris desfãºuratã la ºcolile înscrise la concurs ºi
faza finalã la Jula.
Premiaþii au fost: 1993. Cristina Rotar locul I., 1997. Carmen Liþiu locul I.,1998.
Enikõ Dósai locul I.,2000., Daniel Dan locul III., 2012. Maria Oltean locul I.
Concursul de recitare a poeziei lui „Lucian Magdu” la Bãtania
Fundaþia Lucian Magdu a organizat în 1995 prima datã concurs de poezie elevilor
din ºcolile române. Iniþiatorul acestei fundaþii culturale a fost pãrintele Ilie Ciocan, el
a evocat personalitatea poetului. Dupã aceea a început concursul propriu-zis, împãrþit pe douã secþiuni. În anul acesta dintre participanþii ºcolii române din Chitighaz au
fost premiaþi Gheorghe Frãtean premiul II. Sorina Moþ premiul special, Adriana Santãu.
În anul 2002 a obþinut premiul III: Ana Sãlãjan.
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Întrecere de recitare a poeziei emiesciene
Cu ocazia împlinirii 150 de ani de la naºterea lui M. Eminescu la Centrul Cultural
Românesc din Jula s-a organizat întrecere de recitare. Organizatorii au fost Institutul
Pedagogic din Bichiºciaba, Autoguvernarea pe Þarã a Românilor din Ungaria. Concursul s-a lansat în douã categorii (I – clasele 5-6; II – clasele 7-8) ºi s-a desfãºurat în
douã etape. În prima parte toþi concurenþii au prezentat una dintre poeziile propuse
de organizatori, apoi a urmat interpretarea poeziei de liberã alegere. Elevii din ºcoala
românã din Chitighaz au obþinut urmãtoarele locuri: Maria Molnar locul I. cl. 7-8, Nora
Ardelean locul II. cl. 5-6, Gabriela Santãu locul III. cl. 5-6.
Concurs de povestire pe þarã la Bichiºciaba
Pentru tineretul ºcolar s-a organizat din ce în ce mai multe concursuri de specialitate, menite sã activeze copiii ºcolilor române. În lanþul acestor întreceri s-a înscris ºi
concursul de povestire organizat de Autoguvernarea Minoritarã Românã din Bichiºciaba. Concursul s-a desfãºurat la casa poveºtilor, apreciate de cîte un juriu format
din 3 membrii. Începînd din anul 1996 copiii ºcolii române din Chitighaz în fiecare an
au participat la concursul acesta, obþinînd cele mai bune locuri.
1996.
Carmen Liþiu locul II.
1997.
Carmen Liþiu premiul special
2000.
Maria Molnar locul II.
2001.
Maria Molnar locul I.
2001.
Nora Ardelean locul I.
2004.
Ioan Ardelean locul I.
2005.
Henrieta Otllãcan locul I.
2006.
Henrieta Otlãcan locul I.
2007.
Nicoleta Igricz premiul special
2007.
Bernadett Pentek locul III.
Tezaur românesc
Uniunea Culturalã a Românilor din Ungaria, Institutul de Cerceãri al Românilor din
Ungaria ºi ªcoala româneascã din Chitighaz organizeazã un concurs pentru elevii
ºcolilor româneºti din Ungaria cu titlul „Tezar românesc”
Scopul acþiunii: formarea ºi pãstrarea sentimentului de identitate româneascã.
Teme ºi domenii:
– istoria românilor din Ungaria, date de istorie localã a comunitãþilor româneºti;
– personalitãþi culturale din trecutul ºi prezentul naþionalitãþii româneºti din Ungaria;
– istoricul organizaþiilor ºi instituþiilor româneºti de ieri ºi de azi (uniuni, asociaþii,
autoconduceri, bisericã, ºcoalã etc);
– tradiþii ºi obiceiuri româneºti din Ungaria; fiecare grup de participanþi va prezenta în faþa juriului un obiect, un fel de mîncare, un obicei dramatizat, specific localitãþii
din care vine;
– moºteniri de înþelepciune popularã; proverbe, zicãtori, ghicitori, snoave;
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Locul de desfãºurare: ºcoala româneascã, Chitighaz str. Úttörõ nr. 89.
Data concursului: 6 decembrie, 1996. la ora 10
Echipele vor fi alcãtuite din 3 elevi, din clasele V-VIII.
Fisele de înscriere la concurs le aºteptãm pînã la 20 octombrie 1996, pe adresa
ºcolii.
Premiile sînt asigurate de organizatori ºi de sponzorul acþiunii: Secþia pentru minoritãþi naþionale ºi etnice din Ministerul Culturii ºi Învãþãmîntului din Ungaria.
În anul 1996 s-a organizat prima oarã concursul etnografic de folclor pe þarã
„Tezaurul românesc”, avînd ca scop formarea ºi pãstrearea sentimentului de identitate româneascã. ªcolile au fost solicitate sã participe la concurs cu o echipã compusã
din cinci elevi. ªcoala din Chitighaz la fiecare concurs a participat cu succes. În
timpul pregãtirii copiii au avut pasiunea sã cunoascã trecutul ºi tradiþiile bunicilor, sã
trãiascã momente emoþionante în hainele legate de portul românilor chitighãzeni, sã
prezinte o nuntã, sã danseze dansul chitighãzenilor.
Elevii ºcolii din Chitighaz au obþinut locul II. participanþii au fost:
Timea Ardelean, Ladislav Santãu, Enikõ Dósai, Carmen Liþiu, Petru Bota.
Profesor pregãtitor: Florica Szántó
În anul 1997 concursul s-a organizat la ºcoala româneascã din Chitighaz.
Participanþii au fost: Timea Ardelean, Enikõ Dósai, Carmen Liþiu, Petru Bota ºi Gavril
Rus. Ei au obþinut locul I.
Profesor pregãtitor: Florica Szántó
În 2001. locul II au obþinut: Vasile Santãu, Ana Sãlãjan, Beatrix Mesaroº, Adam
Ardelean, Cristina Istin ºi Silvia Nagy.
Ei au prezentat „ºorozlaºu”.
Profesor pregãtitor: Kornelia Kovács
În 2002 copiii s-au pregãtit cu poveºti, snoave, anecdote, au descîntat, au descris
portul popular ºi obiceiuri de demult. Au obþinut locul II.
Participanþii au fost: Nora Ardelean, Gabriela Santãu, Ana Sãlãjan, Ladislav Nicula,
Daniel Dan.
Profesor pregãtitor: Maria Szarka Zombai
În 2003 copiii au prezentat un scurt istoric al localitãþii, viaþa ºi activitatea personalitãþii I.I. Ardelean. Au prezentat un obicei legat de ocaziile de muncã, prelucrarea
cînepei, au prezentat uneltele bucãtãriei din trecut ºi au interpretat un dans în haine
populare chitighãzene.
Copiii au obþinut locul II.
Participanþii au fost: Henrieta Otlãcan, Ana Sãlãjan, Odett Otlãcan, Ioan Ardelean,
Iosif Zemencsik.
Profesor pregãtitor: Maria Szarka Zombai
În 2005 copiii s-au pregãtit cu credinþe legate de Paºtele Morþilor. Au prezentat
strigãturi de ºezãtoare, cîte un fragment de poveste de la Mihai Purdi, a trebuit sã
mai prezinte localitatea în care trãiesc.
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Copiii au obþinut locul I.
Participanþii au fost: Henrieta Otlãcan, Odet Otlãcan, Anita Szépfalusi, Bernadett
Kardoº, Iosif Zemencsik.
Profesor pregãtitor: Maria Szarka Zombai
În 2006, copiii au prezentat viaþa tradiþionalã, religia, ocupaþiile, locuinþa, portul,
graiul bunicilor, cîte o instituþie româneascã, viaþa ºi activitatea personalitãþii de
seamã din secolul al XVIII-lea ºi XX-lea. Copiii ºcolii au prezentat în haine originale
obiceiurile de nuntã cu strigãturile, cu invitaþia la nuntã.
Elevii au obþinut locul II.
Participanþi au fost: Henrieta Otlãcan, Iosif Zemencsik, Petru Otlãcan, Petru Misarãº,
Andrea Rotar. Profesor pregãtitor: Maria Szarka Zombai.
Competiþii sportive între elevii ºcolilor române din Ungaria
Competiþiile acestea sînt organizate din an în an într-o altã ºcoalã. Miºcarea aceasta
a pornit la începutul anilor ºaptezeci la iniþiativa detaºamentului pionieresc G. Coºbuc
din Jula, unde se organizase prima oarã. La început a purtat numele detaþamentului
elevilor iniþiatori Cupa Coºbuc. În 1994 competiþia a fost organizatã de ºcoala românã din Chitighaz cu cîteva înnoiri. Înaintea competiþiei ºcoala-gazdã înaintase un
concurs între ºcolile interesate, pentru a gãsi un nume nou competiþiei tradiþionale.
Pe baza deciziei unei comisii ad-hoc, denumirea din viitor a cupei va fi Cupa Prieteniei. În acest an s-a introdus ºi o nouã categorie anume: mini fotbal fete. La întrecere
s-au prezentat sportivi sosiþi din 8 ºcoli. Întrecerile s-au desfãºurat pe arenele sportive ale ºcolii profesionale din comunã, ºi pentru titlul de cea mai bunã echipã, pe
baza rezultatelor obþinute. Au mai fost înmînate ºi premii individuale celor mai buni
portari, celor mai buni jucãtori ºi golgheteri. În afara rezultatelor cei 250 de participanþi ºi 50 de adulþi însoþitori, au petrecut o zi bogatã la Chitighaz, ºi nu în ultimul
rînd a fost o ocazie de a întãri apartanenþa de român ºi de a lega noi prietenii.
ªcoala a mai organizat competiþia Cupa Prieteniei în anul 1997. Dupã sosirea
concurenþilor a început deschiderea festivã la sala de sport de cãtre preºedintele
AÞRU Ioan Budai. Dupã cuvintele de bun venit ºi o micã gustare a urmat competiþia
propriu-zisã la categoriile handbal ºi mini fotbal fete ºi bãieþi. Copiii au sosit din
localitãþile unde se predã româneºte: Aletea, Apateu, Bãtania, Bedeu, Chitighaz, Jula,
Jaca, Lökösháza, Micherechi, Sãcal.
Rezultatul final: clasa 5-6. Bãieþi: locul I. Lökösháza, locul II. Apateu, locul III.
Chitighaz
clasa 7-8 fete: locul I. Micherechi, locul II. Jaca, locul III. Chitighaz
La ºcoala din Chitighaz ºi în 2002 s-a organizat competiþia sportivã Cupa Prieteniei. Întrecerile au fost pe terenul mare de fotbal din complexul sportiv din Chitighaz,
unde au fost clasate patru terenuri mai mici pe care s-a desfãºurat competiþia fotbalisticã.
Rezultatul final al fetelor: clasa 5-8 locul I la minifotbal.
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Ziua minoritãþilor din Ungaria
O hotãrîre guvernamentalã a decis ca începînd din 1995 în fiecare an ziua de 18
decembrie sã fie sãrbãtoritã într-un cadru festiv ºi demn ca Ziua Minoritãþilor din
Ungaria.
Festivitatea judeþeanã închinatã minoritãþilor, a fost þinutã în sala de ºedinþe a
Primãriei judeþene, organizatã de Comisia judeþeanã pentru minoritãþi naþionale ºi
etnice. Întrunirea a început printr-o prelegere despre situaþia ºi perspectivele minoritãþilor în lumina Legii pentru drepturile minoritãþilor ºi a Legii electorale, þinutã de
Gellért Kis Gábor, preºedintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, Minoritãþii ºi Culte. În fine festivitatea a cuprins un program cultural prezentat de formaþia elevilor din Chitighaz. Arcul lor repertorial a cuprins prelucrãri folclorice, cîntece
din repertoriul cult.
Zile sãteºti „Márki Sándor” la Chitighaz
Autoguvernarea comunei Chitighaz în 2003 a organizat pentru prima datã ºirul
acþiunilor cultural-distractive intitulat zile sãteºti Márki Sándor, care s-a desfãºurat în
10-12 octombrie. În prima zi, în sala festivã a Primãriei a avut loc deschiderea festivã a manifestãrii, cuvîntarea de deschidere, fiind rostitã de primarul Gheorghe Gulyás.
Cercetãtorul Németh Csaba, directorul adjunct al Muzeul „Erkel Ferenc” din Jula a
prezentat o prelegere despre viaþa ºi activitatea istoricului Márki Sándor, nãscut cu
150 de ani în urmã la Chitighaz. Deschiderea festivã a fost încununatã cu un program cultural literar prezentat de elevii ºcolii române cîntînd cîntece, recitînd poezii ºi
suflînd la fluier.
„Zilele satului”
În data de 17-18 septembrie 2005, Autoguvernarea localã a organizat „Zilele
satului”, douã zile de divertisment ºi odihnã. Programul a oferit sãtenilor momente de
dansuri ºi muzicã popularã, generaþiei mai tinere ºi muzicã uºoarã modernã. Din
partea Asociaþiei Culturale a Românânilor din Chitighaz ºi Centrul de Documentare ºi
Informare al AÞRU fost inclus un program ºi dezvãluirea plãcii comemorative la Casa
muzeu în amintirea povestirului chitighãzean Teodor ªimonca „Fãrinuþa”. Festivitatea
a început cu programul elevilor ºcolii româneºti Henrieta Ottlakan, Iosif Zemencsik ºi
Ioan Árgyelán, care au interpretat cîntece populare pãstrate de fiica povestitorului
Maria Árgyelán: Fata mamii, Tiule cu frunzã latã, Decît bade-n casa voastrã, Sus
opincã pînã-n pod. Elevul Ioan Árgyelán a recitat povestea „Tri sãcuri”.
Ziua Foii noastre – Zilele presei româneºti (II) la ªcoala Generalã cu Limba de
Predare Românã din Chitighaz
Activitatea de popularizare pe o scarã cît mai largã a sãptãmînalului sub denumirea „Zilele foii” a fost organizatã pe teren în localitatea populatã de români. În 1982
în luna aprilie gazda acestei manifestãri a fost ºcoala românã din Chitighaz, în organizarea Uniunii Democratice a Românilor din Ungaria, a redacþiei Foii noastre ºi de
Lapkiadó. În cadrul programului au avut loc diferite acþiuni, expoziþie de cãrþi ºi publicaþii româneºti, expoziþie de artã naivã, întîlnire cu cititori, program cultural cu echipa
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de dans a ºcolii. Povestitorul Teodor ªimonca a povestit una dintre poveºtile sale,
dupã care elevii au desenat momente inspirate din poveste. Cele mai reuºite desene
au fost expuse ºi elevii au primit diplome de merit. Copiilor li s-a dãruit cîte un volum
dedicat din poveºtile lui Teodor ªimonca „Florian”. În continuare s-a deschis expoziþia
a doi pictori naivi, a Mariei Ardelean din Chitighaz ºi a Anei Condoroºi din Jula. Dupã
deschiderea expoziþiei a urmat programul cultural cu cîntece, poezii, dansuri populare asigurate de elevii ºcolii. Înainte cu o sãptãmîna a Zilei Foii elevii ºcolii au încercat
sã atragã noi cititori sãptãmînalului ºi sãtenii sã fie abonaþii Foii noastre. Copiii au
convins peste o sutã de oameni sã fie abonaþi la revistã. Rãsplata lor ºi a ºcolii a fost
cã au primit un televizor din partea serveciului presei. Dupã încheierea programului
cultural s-a þinut ancheta de presã moderatorul a fost Alexandru Hoþopan redactorul
ºef al ziarului, avînd ca scop asigurarea unui schimb de pãreri între gazetari ºi cititori.
1984 – participarea elevilor ºcolii române la inaugurarea Casei muzeu din
Chitighaz cu un program bogat cu cîntece ºi dansuri româneºti originale din
Chitighaz.
Balul de binefacere al ºcolii române din Chitighaz
ªcoala românã a organizat prima datã bal de binefacere în anul 2005, cu scopul
de a aduna bani de a cumpãra jucãrii de curte ºi obiecte de sport pentru elevi.
Cadrele didactice, directoarea, copiii ºi pãrinþii au conlucrat împreunã pentru reuºita
acþiunii în perioada de pregãtire. Învãþãtoarele claselor inferioare au întocmit un
program variat ºi arãtos, iar clasele superioare s-au pregãtit cu cîntece, dansuri populare româneºti ºi cu dansuri moderne. La minifestare au participat 250 de oaspeþi,
pãrinþi, copii. Programul a început cu cuvintele de deschidere a directoarei, dupã
aceasta a urmat programul cultural . Dupã cina gustoasã a urmat balul cu o adevãratã atmosferã de petrecere ºi voie bunã. Pãrinþii au felicitat profesorii, învãþãtorii, au
fost mîndrii de ºcoalã ºi au dorit ca ºi altãdatã sã se organizeze astfel de bal. Momentul mult aºteptat pentru oaspeþi a fost tragerea la sorþ a biletelor de tombolã.
Pentru tombolã au oferit 90 de cadouri interprinzãtorii din comunã, familii, instituþii,
foºtii elevi, profesori. Pe lîngã cadouri mulþi au oferit donaþii în bani. Pe la orele 2 în
zori balul a luat sfîrºit. Venitul total al balului 317 000 de forinþi.
Urmãtorul bal de binefacere a fost organizat în 2007, venitul total al balului a fost
313.000 de forinþi.
Program pentru copii în vacanþa de varã
ªcoala oferã elevilor în vacanþa de varã tabere de toate felurile: de odihnã, de
distracþie, de sport, culturale, de drumeþie ºi de muncã de varã. Toate au un profil
specific, sînt îndrumate de profesori ºi educatori experimentaþi sau de specialiºti din
domeniul respectiv.
Tabãra de dans, de pãstrare a tradiþiilor
Asociaþia Culturalã a Românilor din Chitighaz organizeazã tabere de dans pentru
copii dupã terminarea anului ºcolar, sponzoratã de Fundaþia Publicã „Pentru Minoritãþile Naþionale ºi Etnice din Ungaria” ºi Ministerul Partimoniului Culturii Naþionale.
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Scopul taberei pãstrarea tradiþiilor, trezirea dragostei faþã de limba maternã. În 2001/
2002 au participat primadatã copiii ºcolii române în numãr mare la tabãrã, sa ºi
format dintre ei o echipã statornicã. La tabãrã au însuºit dansurile tradiþionale chitighãzene: lunga-mînînþaua-þîgãneasca-lunga a dragostii. Ei au obþinut succese nu numai locale ci ºi pe þarã evaluînd pe scena în aer liber din faþa Domului din Seghedin
la Festivalul Internaþional de Dansuri Populare. Coreograful, conducãtorul de specialitate a taberei a fost Halmi Zoltán, Csókási Csaba
Tabãra Cireºarilor la Giula
Sub egida Uniunii Românilor din Ungaria ºi a Bibliotecii Mogyoróssy din Giula s-a
organizat din anul 1992 „Tabãra Cireºarilor”. Marea majoritate a participanþilor au
fost premiaþii diferitelor concursuri de limba ºi literatura românã sosiþi din Aletea,
Apateu, Bãtania, Micherechi, Jula, Sãcal, Chitighaz. Progaramul a cuprins confecþionarea pãpuºilor, obiectelor, însuºirea dansurilor populare, întreceri de isteþime, concurs de desen. Sorina Moþ eleva ºcolii române din Chitighaz a participat la tabãra
aceasta spunîndu-ºi pãrerea: „La întrecerea literarã „Dimitrie Cantemir” þinutã la
Chitighaz m-am clasat pe locul I. aºa mi s-a oferit posibilitatea de participare la
tabãrã. Totul ni se asigurã aici, toþi ne-am împrietenit, programul este interesant.
Uneori mie dor de familie, dar în rest totul e bine ºi frumos.” De la Chitighaz au mai
fost prezenþi: Mihai Cioban, Ioan Stan, Gheorghe Szántó.
Relaþii externe cu diferite instituþii din România
Comisia pentru minoritãþilor naþionale ºi etnice din judeþul Bichiº la 25 aprilie
1998 în frunte cu consilierul responsabil József Hevesi a organizat schimburi de
pãreri cu o ºcoalã din Arad. La întîlnirea aceasta au participat 37 de elevi ºi profesori
de la ºcolile generale româneºti din Aletea, Bãtania, Jula, Otlaca-Pustã ºi Chitighaz.
De la ºcoala românã din Chitighaz au participat 4 copii ºi doi profesori. Din ºirul
bogat al programului acestei zile s-a distins cu întîlnirea elevilor ªcolii Generale nr. 1
din Arad unde învaþã 1410 de copii, are un cor renumit ºi o echipã de dansuri
populare. ei ne-au oferit un montaj artistic de poezii, cîntece, melodii, dansuri populare. A urmat turul oraºului cu vizita expoziþiei de istoriei a centrului muzeal Arad ºi
macheta primului avion „Vlaicu II” cu care inginerul Aurel Vlaicu a zburat în 1912 la
Arad. Dupã aceasta a urmat spectacolul teatrului de marionete în prelucrarea basmului românesc „Prîslea cel voinic ºi merele de aur”. Aceste cãlãtorii au însemnat
posibilitãþi remarcabile de a exersa limba maternã în mediul român.
Teatrul de Stat pentru Copii ºi Tineret „Arcadia” din Oradea sosind la Chitighaz a
prezentat spectacolul pentru copii „Albã ca Zãpada”. Conform acordului cultural
semnat între Direcþia de Culturã, Culte ºi Patrimoniul Cultural Naþional Bihor, Centru
de Documentare ºi Informare al AÞRU a organizat turneul acesta pentru elevii ºcolilor
române din Ungaria la Micherechi, Jula ºi Chitighaz. Scopul organizatorilor a fost de a
prezenta în faþa tineretului un anumit spectacol cu o piesã mai uºoarã tematic, cu un
text ºi conþinut cunoscut, ca pentru copii spectacolul sã fie atractiv, uºor de înþeles.
Personajele spectacolului „Albã ca Zãpada” au fost: Oglinda, Regina, Povestitorul,
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Prinþul, Vrãjitoarea, Vînãtorul ºi cei ºapte pitici, Þîfonosul, Urechilã, Hapciu, Timidul,
Somnorile, Rînjilã, Bîlbîilã, au stîrnit aplauze repetate consfiinþind un succes deosebit în rîndul spectatorilor.
Întîlnirea copiilor ºcolii române cu elevii de la Clubulde copii din Bucureºti
Între 30 iunie ºi 7 iulie 1996, la invitaþia elevilor ºcolii româneºti au sosit la
Chitighaz elevii Clubului de copii din Bucureºti, îndrumaþi de profesoara Magdalena
Milu ºi Maria Sarãu. Aceastã legãturã de prietenie dintre copiii bucureºteni ºi copiii
din Chitighaz dateazã din anul 1992. Conducerea ºcolii cu directoarea Florica Santãu
a organizat oaspeþilor excursie la Seghedin la Ópusztaszer, unde au admirat marele
tablou panoramic Feszty. În ziua urmãtoare au vizitat oraºul Jula ºi în urmare au
petrecut o zi la Budapesta. În ziua urmãtoare s-a organizat un program cîmpenesc,
unde au vãzut herghelia ºi unde s-au încãruþat. Între timp în aer liber s-a pregãtit o
tocãniþã în ceaun. În ultima searã copiii oaspeþi au dat un concert, muzicã oferitã
publicului prezent. Eleva Mariana Sarãu la pian a interpretat partitura de la Rahmaninov
ºi Shopin, Ruxanda Paul a interpretat „Studiul IX.” de F. Liszt. În continuare au evaluat
fetele dansatoare interpretînd balet modern. Spectacolul foarte reuºit a fost rãsplãtit
cu aplauze.
Zile de vacanþã pe litoralul Mãrii Negre
Elevii ºcolii române începînd din anul 1990 au avut posibilitatea sã petreacã
douã sãptãmîni pe litoralul Mãrii Negre.
În 2005, între 30 iulie ºi 13 august copiii ºcolii româneºti din Chitighaz cu cîþiva
copii din Otlaca-Pustã ºi Aletea au petrcut împreunã vacanþa la Eforie-Sud.
La sosire în poarta taberei pentru elevi am fost primiþi cu mult drag de conducerea
taberei cu tradiþionala pîine ºi sare.
Pe parcursul vacanþei am primit o deosebitã atenþie din partea reprezentanþilor
Ministerului Educaþiei din România, fiindcã tabãra aceasta pentru elevii chitighãzeni
se poate mulþumi relaþiei bune dintre cele douã þãri Ungaria ºi România. În timpul
celor douã sãptãmîni pe lîngã plajã ºi înnot am fãcut cunoºtinþã cu tot ce a oferit mai
frumos þãrmul Mãrii Negre de la Mamaia pînã la Mangalia. Costanþa fiind cel mai
important oraº ºi port naval, aici am petrecut o zi întreagã vizitînd Muzeul Arheologic,
cele mai reprezentative monumente istorice, ne-am plimbat pe aleea de lîngã Cazino. A fost spectaculos programul de la delfinariu ºi la acvariu. Seara am fãcut plimbãri, am fost la discotecã, unde am dansat ºi am cîntat ºlagãre româneºti. Vizitînd
oraºul Mangalia, care a gãzduit în aceste zile Festivalul „Callatis”, am avut positilitatea
sã asistãm împreunã cu mii de spectatori, la concertele celor mai cunoscute vedete
ale muzicii uºoare româneºti. În tabãrã, elevii noºtri au legat prietenii cu copiii din
România, astfel au fãcut exerciþii de limbã. Reîntorcîndu-ne acasã cu bine am avut
de povestit amintiri multe.
Vacanþã pentru elevii ºcolii române în Elveþia
Din bunãvoinþa Autoguvernãrii pe Þarã a Germanilor ºi a Autoguvernãrii pe Þarã a
Românilor din Ungaria ºaisprezece elevi români au participat la o excursie de 20 de
170

zile în Þara Cantoanelor, în Elveþia. Drumul acesta a fost sprijinit de Ministerul Învãþãmîntului, Fundaþiei Publice pentru Minoritãþi de la Budapesta. Pentru munca ºi comportarea emeritã a ºcolii române din Chitighaz au participat douã fete Nora Árgyelán
ºi Gabriela Szántó. Despre timpul petrecut în Elveþia s-au întors cu emoþii foarte
bune, în felul acesta ºi-au amintit: „Elveþienii sînt foarte politicoºi ºi calmi. La Zürich
am vizitat o fabricã de caºcaval. Casa în care locuiam se numise Odyssee. E mare cu
multe etaje. Dimineaþa cînd ne sculam primidatã vedeam munþii înalþi” – spunea Nora
Árgyelán.
„Profesorii din Pestalozzi au fãcut cu noi un interviu, ne-au întrebat de unde am
venit, cîþi ani avem, cum ne simþim aici. În ultima sãptãmînã au organizat excursii în
diferite oraºe la Luzern, Zürich, Stein am Rhein.” – spunea Gabriela Szántó.
Excursie la Budapesta la invitaþia Autoguvernãrii Minoritare Române
din sectorul VII
În data de 11 mai 2002 un grup de 40 de elevi însoþiþi de 5 profesori ai ºcolii
româneºti din Chitighaz au fost invitaþi la o excursie în capitala þãrii cu scopul ca
elevii sã facã cunoºtinþã cu locuri memoriale legate spiritualitatea ºi cultura româneascã din capitalã. Soþii Frãtean Eva ºi ªtefan cu Maria Berényi, directoarea Institutului de Cercetãri ne-au cãlãuzit la placa memorialã a constructorului Podului cu
Lanþuri, unde pe o placã aflãm ºi numele bancherului Gheorghe Sina. El a fost unul
dintre cei mai bogaþi români al Budapestei de altã datã ºi unul dintre promotorii
dezvoltãrii economice din secolul XIX-lea. De aici am vizitat casa din strada Váci ,
unde a fost redactatã revista „Familia” de Iosif Vulcan, ºi unde în anul 1866 a fost
tipãritã prima poezie a lui Mihai Eminescu.
Monumentele de seamã a oraºului Budapesta din Piaþa Petõfi au fost ridicate de
comunitatea „greco-valahã” între anii 1791–1801.
Dupã alungarea otomanilor din Buda ºi Pesta, aici s-au format puternice colonii
româneºti, formate în mare parte de cerºetãtori macedo-români.
Din ºirul bogat al programului zilei s-a evidenþiat ºi întîlnirea cu Domnul Cãlin
Fabian, ambasadorul României în Ungaria ºi cu consilierul Gheorghe Ghiºa.
2000 – serata copiilor ºcoli române la Budapesta în Capela Ortodoxã
Autoguvernarea Minoritarã Românã din sectorul VII din Budapesta la 17 decembrie 2000 a organizat o întîlnire prieteneascã în ajunul sãrbãtorilor de iarnã. Cu
ocazia aceasta preºedintele autoguvernãrii Eva Kozma Fretyán a invitat elevii ºcolii ºi
corul din localitate „Viva la muzica” la Budapesta. Au fost solicitaþi pentru a prezenta
la Capela Bisericii Ortodoxe Române din Budapesta un program de colinde ºi de
tradiþii de iarnã din Chitighaz. Programul a reuºit bine, corul a cîntat urmãtoarele
colinde: O ce veste, Din raiul cel luminos, Asearã pen-nserate, Trei pãstori, Astãzi s-a
nãscut Cristos, O brad frumos, Domn, domn sã-nãlþãm, Ciucuri, muguri de mãtasã.
Vizita Ambasadorului României la Budapesta Ioan Donca în anul 1995
la ºcoala românã din Chitighaz
Climatul politic al anilor nouãzeci a pretins noi modalitãþi de colaborare, vizite
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oficiale ºi neoficiale ale reprezentanþilor Ambasadei, efectuate printre românii din
Ungaria. La invitaþia primarului chitighãzean Gheorghe Árgyelán ºi preºedintele Autoguvernãrii pe Þarã a Românilor din Ungaria Ioan Budai a sosit în comunã ºi la ºcoalã
Ioan Donca ambasadorul României la Budapesta. În comuna Chitighaz oaspeþii au
fost informaþi despre viaþa socialã, politicã ºi culturalã a locuitorilor din Chitighaz. În
continuarea programului, diplomatul român a fãcut cunoºtinþã cu munca instructiveducativã a ºcolii române, împreunã cu cadrele didactice. Cu aceasta ocazie, directoarea ºcolii Florica Szántó a prezentat un scurt istoric al ºcolii, apoi a urmat o
dezbatere despre problemele specifice învãþãmîntului român. Directoarea ºcolii ºi-a
exprimat ºi cîteva rugãminte concrete, a solicitat ajutorul ambasadorului român. Anume: dorinþa conducerii ºcolii a fost angajarea unui lector din România ºi procurarea
unei maºini de scris cu litere româneºti. Din partea diplomatului român s-au primit
promisiuni, dar acestea nu s-au realizat.
Vizita ministrului Göncz Kinga la ºcoala româneascã din Chitighaz în 2005
În ziua de 6 decembrie 2005 Göncz Kinga, ministrul Tineretului, Familiei, Problemelor Sociale ºi Oportunitatea ªanselor, a efectuat o vizitã la Jula, Micherechi ºi
Chitighaz, pentru a se întîlni cu reprezentanþii instituþiilor româneºti din localitãþi.
Doamna ministru a fost însoþitã de Heizer Antal, preºedintele Oficiului pentru Minoritãþile Naþionale ºi Etnice. ªcoala s-a pregãtit sã primeascã oaspeþii sã creeze o
atmosferã adevãratã româneascã, pe pereþi au fost fotografii cu activitatea copiilor,
cu feþe de masã ºi obiecte decorative româneºti. Directoarea ºcolii Erika Borbély
Nedró a informat ministrul despre situaþia ºcolii, despre sarcinile, scopurile învãþãmîntului. Elevii, îndrumaþi de profesoara Maria Szarka Zombai, au prezentat un scurt
program din tradiþiile, dansurile, cîntecele românilor în haine originale a românilor
chitighãzeni. Doamna ministru a primit cu plãcere cele vãzute ºi auzite la ºcoalã,
copiii au primit recunoºtinþã, felicitare.
„Anul 2000- Anul Eminescu”
„Anul 2000 – Anul Eminescu” a fost sãrbãtorit ºi de românii din Ungaria. Cu ocazia
împlinirii 150 de ani de la naºterea marelui poet român Mihai Eminescu, Uniunea
Culturalã a Românilor din Ungaria a organizat un turneu pentru 17 artiºti din Oradea.
Evocarea lui Eminescu la ºcoala din Chitighaz a fost la 3 noiembrie 2000, la care au
participat profesorii, elevii ºi pãrinþii ºcolii. Artiºtii au prezentat un spectacol din
poeziile ºi romanþele poetului, autorul a fost Eugen Þugulea, soliºtii Iuliana ºi Florin
Chelu, respectiv corul de camerã al Facultãþii de muzicã, condus de maestrul dirijor
Avram Geoldeº. Ne-au mîngîiat inimile cele mai frumoase poezii ale literaturii române: „Luceafãrul”, „De-aºi avea”, „La steaua”, „Criticilor mei”, „ªi dacã”. Dupã spectacol profesorii ºcolii i-au ospãtat artiºtii ºi a continuat o discuþie, o convorbire.
Serbare eminescianã la biserica ortodoxã din Chitighaz
La solicitarea Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, elevii ºcolii române din
Chitighaz cu profesoara de românã s-au pregãtit cu un montaj literar închinat marelui poet clasic M. Eminescu, cu prilejul aniversãrii zilei de naºtere a acestuia. Serba172

rea a avut loc duminicã 15 ianuarie la bisericã dupã slujbã. Propramul a fost întocmit
din poeziile cunoscute de elevi, poezii despre naturã ºi dragoste: „Din strãinãtate”,
„Criticilor mei”, „Glosã”, „Mai am un singur dor”, „Ce te legeni”, „Trecut-au anii”, „Seara pe deal”. Urmãtoarele poezii au fost cîntate de elevi: „De ce nu-mi vii”, „O rãmîi”,
„La mijloc de codru des”, „Pe lîngã plopii fãrã soþ”.
Vizitarea muzeului Munkácsy
Dupã deschiderea expoziþiei cu titlul „Identitate, alteritate, multicoloritate” am organizat elevilor vizitarea muzeului care a prezentat valorile materiale ºi spirituale ale
naþionalitãþilor conlocuitoare. Ne-am dat seamã cã fiecare naþionalitate îºi are specificul sãu, dar sînt ºi multe asemãnãri. Între timp am audiat informaþie ilustratã cu
diapozitive, deci am primit o amplã imagine despre viaþa oamenilor din judeþul Bichiº.
În spaþiul consacrat naþionalitãþii românilor elevii au recunoscut cîteva obiecte expuse ca lada de zestre, feþele de masã, covoarele „pocroviþele de zdranþã”, colecþionate din Chitighaz. Am mai vãzut Monografia comunei Chitighaz, piesele Bisericii ortodoxe. Copiii s-au îmbogãþit cu cunoºtinþe noi despre naþionalitãþi.
Participare la spectacole la teatrul Jókai din Békéscsaba. În fiecare an 30-40
copii cu profesori sînt abonaþi la programele teatrului.
Din anul 1998 ºcoala a devenit ºcoalã de practicã
Conform documentului fondator al instituþiei, schimbat în 1998, ºcoala a devenit
ºcoalã de practicã a studenþilor de la Catedra de românã a ªcolii Superioare Pedagogice „Juhász Gyula” din Seghedin. An de an au sosit la ºcoalã studenþii catedrei,
care au asistat la ore, au fãcut cunoºtinþã cu clasele, cu copiii, dupã care s-au
pregãtit pentru þinerea orelor. Studenþii au trebuit sã se pregãteascã cu proiectarea
planului de lecþii, sã cunoascã metodele, modalitãþile predãrii.
Dublu centenar la ºcoala româneascã din Chitighaz – 200
Învãþãmîntul românesc din Chitighaz a început în anul 1793. Cu ocazia împlinirii
a 200 de ani de la învãþãmîntul confesional, direcþiunea ºcolii, profesorii la data de
11-12 decembrie 1993 au organizat o festivitate, o întîlnire a foºtilor elevi, profesori, pãrinþi. Întîlnirea omagialã a început cu salutarea oaspeþilor invitaþi ºi cu prezentarea celor care au stat la masa prezidiului: Ivan Truþer, secretar de stat al Consiliului
pentru Minoritãþile Naþionale ale României, Andrei Haþegan, ataºatul cultural ºi de
presã al Ambasadei României din Budapesta, Gheorghe Albuþ, directorul Centrului
cultural al României din Budapesta, ªtefan Frãtean, consilier principal al Oficiului
pentru Minoritãþile Naþionale ºi Etnice. Gheorghe Misarãº referentul Departamentului
pentru Minoritãþi Naþionale ºi Etnice din cadrul Ministerului Culturii, Rodica Müller,
referenta pentru problemele învãþãmîntului românesc (OKI), dr. Gheorghe Petruºan,
preºedintele Uniunii Românilor din Ungaria, József Hevesi, secretarul Comisiei judeþene pentru minoritãþile naþionale ºi etnice, dr. József Eisele, primarul comunei. Dupã
prezentarea oaspeþilor a urmat cuvîntul de deschidere a directoarei Florica Szántó,
prin care a dat o scurtã istorie a învãþãmîntului românesc ºi a prezentat situaþia
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actualã a ºcolii, mulþumind tuturora acelora care au susþinut ºi au sponzorat ºcoala
constatînd cã: „În nemãrginirea istoriei, 200 de ani sînt o picãturã într-un ocean. Dar
pentru noi aniversarea lor este o datorie de onoare. Bãtrînul copac ce acum 200 de
ani a prins rãdãcini, mai are încã putere sã rodeascã, fructele lui deºi puþine ne
bucurã ºi azi.”
În fine directoarea s-a adresat corpului didactic astfel: „Dacã celor cîteva mii, sute
sau zeci de elevi pe care i-aþi învãþat sã scrie, sã citeascã, sã socoteascã, sã trãiascã
ºi sã viseze le-aþi sãdit în suflet o micã sãmînþã a dragostei faþã de limba românã,
faþã de cultura neamului nostru, dacã trecînd pe lîngã ºcoalã le vine în minte un
cîntec sau un vers românesc pe care-l ºoptesc apoi copiii lor, atunci sã avem încredere, fiind convinºi cã munca noastrã nu e zadarnicã.”
În continuare a urmat programul cultural, montajul literar ºi cîntecele prezentate
de copii. Muzica, expoziþia, decorul, poeziile poeþilor noºtri, luminãrile aprinse în amintirea dascãlilor trecuþi în nefiinþã, cîntecele, colãceii, simbolicul copac, zicãtorile locale, hainele festive, dansurile, costumele populare toate au dovedit însufleþirea, atenþia nemãrginitã a copiilor ºi adulþilor care au contribuit la succesul festivitãþii. Cu
ocazi aceasta a fost redactatã „Monografia comunei Chitighaz” a lui I.I. Ardelean. A
fost deschisã expoziþia din documentele, fotografiile din viaþa ºcolii. S-a depus ºi s-a
sfinþit placa memorialã pe faþada ºcolii.
Sãptãmîna limbii materne
Profesoarele de limba românã organizeazã în fiecare an sãptãmîna limbii române.
Scopul principal e folosirea limbii române nu numai la ore ci ºi în formã mai liberã la
diferite întruniri, serbãri. Datoria noastrã de azi e ca sã-i facem pãrtaº pe copii de
virtuþiile sufleteºti moºtenite de-a lungul timpului prin aceste tradiþii. Fiecare sãptãmînã se leagã ºi de o sãrbãtoare calendaristicã ca de ex.: Paºtele (vopsirea ouãlor,
paºtele morþilor, Rusaliile, Crãciunul, Boboteaza).
Sãptãmîna limbii române în 2002 s-a ocupat mai temeinic cu sãrbãtoarea de
Paºti. Întrebãrile la care au trãbuit sã rãspundã au fost urmãtoarele:
Ce ºtiþi despre serbãrile de primãvarã? Ce datini se leagã de ziua a doua a sãrbãtorii? Cum s-au vopsit ouãle? Pentru ce bate toaca?
Înconjurarea bisericii. La întrunirea aceasta a fost prezent ºi preotul Florin Olteanu,
care a învãþat cîntarea „Hristos a înviat din morþi”.
Pãstrarea tradiþiilor pe scenã
ªcoala românã pe lîngã munca instructiv-educativã are ca sarcinã nu numai predarea strictã, ci ºi sã dea copiilor ceva plus sufleteºte, sã pãstreze legãturile cu
familiile, sã fie un focar al culturii pãstrãrii tradiþiilor ºi a întãririi identitãþii. Activitatea
se îmbinã cu misiunea de a pãstra ºi a promova aspectele culturii autentice a românilor chitighãzeni. Pentru a putea face faþã acestor cerinþe, profesorii au încercat a
pune pe scenã tradiþiile chitighãzenilor „aºa cum era odinioarã”. Tradiþiile aceste se
leagã de momentele de rãscruce a vieþii omeneºti cu sînt: naºterea, cãsãtoria –
nunta, moartea, ºi de sãrbãtorile calendaristice: Anul Nou, Boboteaza, Postul Mare,
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Floriile, Paºtile, Paºtile Morþilor, Rusaliile, Crãciunul. Aceste activitãþi culturale constituie nu numai un mijloc de educare indirectã a elevilor ci ºi formarea autocunoaºterii
ºi o detaºare sufleteascã, un mod de integrare a individiului în comunitate.
Concurs de citire expresivã pentru elevii claselor inferioare
Învãþãtoarele claselor inferioare din an în an organizeazã concurs de citire expresivã a poveºtilor româneºti. La aceste întruniri participã ºi pãrinþii, bunicii. Elevii
citesc povestea lor preferatã ºi apoi primesc un text necunoscut. Cei mai buni cititori
primesc cãrþi, casete cu poveºti în limba românã ºi au primit cîte un exemplar din
cartea „Ghicitori” de Lucia Borza. Juriul a constatat cã elevii au citit destul de expresiv ºi cursiv, au ales poveºti care au fost potrivite pentru vîrsta lor, ar fi bine dacã ºi
în vorbire ar folosi limba la fel de frumos.
Excursii ºcolare în þarã: 1977 – Eger-Szilvásvárad, 1978 – Budapest, 1979 –
Silós, Villány, 1980 – Visegrád, Dunakanyar, 1983 – Pécs, Mecsek, 1988 – Göd,
Dunakanyar, 1990 – Budapest, 1993 – Vésztõ-Mágor, 1996 – Ópusztaszer, 2005 –
Gyula Vármúzeum.
Excursii în România: Oradea, Ciucea, Muzeul Ady-Goga, Peºtera Urºilor, Arad,
Cluj, Moneasa, Braºov-Buºteni, Sfântul Gheorghe, Stîna de Vale, Marea Neagrã: Nãvodari, Conºtanþa, Eforie-Sud.
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Omagiu învãþãmântului românesc
din Chitighaz
Aniversarea a 60 de ani de la înfiinþarea ºcolii, învãþãmântului independent românesc la Chitighaz s-a organizat în data de 31 octombrie 2009 cu motoul „Întâlnirea
generaþiilor”. A fost sãrbãtoarea foºtilor ºi actualilor elevi ºi profesori ai ºcolii care au
absolvit aici între anii 1949-2009.
Serbarea a început la ora 10 în sala sportivã a ºcolii, care a fost arhiplinã.
Directoarea ºcolii Erika Borbély a salutat participanþii ºi oaspeþii de onoare care
au fost urmãtorii: Ioan Fodoreanu, consul general al României la Jula, Dr. Perjési
Klára, deputat parlamentar ºi primãriþã a oraºului Jula, ªtefan Frãtean, consilier principal în Departamentul pentru Minoritãþile Naþionale ºi Etnice din cadrul Oficiului
Primului Ministru. Dr. Maria Gurzãu Czeglédi, directoarea Liceului „N. Bãlcescu” din
Jula, Maria Kalcsó, primãriþa Chitighazului, Gheorghe Gulyás, vicepreºedinte al AÞRU,
directoarea în pensie Aurica Istin ºi fosta directoare Florica Santãu, iar din România
a sosit prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universitãþii de Vest „Vasile Goldiº” din
Arad, senator în Parlamentul de la Bucureºti. La rândul sãu, rectorul Aurel Ardelean
ºi-a exprimat bucuria de a participa la evenimentul special pentru satul din care au
plecat bunicii sãi ºi în care mai are ºi astãzi rudenii. Dupã aceea a înmânat câte o
diplomã de onoare a Universitãþii Goldiº directoarei Erika Borbély, doamnei primar
Maria Kalcsó, ºi profesoarei Maria Szarka Zombai.
Istoricul ºcolii a fost prezentat de cãtre profesoara în pensie Maria Szarka Zombai.
Elevii ºcolii au prezentat un program cultural evocând trecutul învãþãmântului românesc pânã în 2009. Trecutul ºi prezentul având un numitor comun, pãstrarea
limbii ºi a tradiþiilor româneºti.
Dupã programul elevilor oaspeþii, foºtii elevi împreunã au ieºit în faþa ºcolii unde a
urmat aºezarea pe clãdirea instituþiei unei plãci comemorative. Placa fiind dezvãluitã
de fostul elev ªtefan Frãtean consilier principal în Departamentul pentru Minoritãþile
Etnice ºi sfinþitã de pãrintele paroh Florin Oltean.
În interiorul ºcolii în holul a fost vernisatã expoziþia de imagini din trecut, adunate
din viaþa ºcolii. Aceasta s-a dovedit o idee bunã foºtii elevi recunoscându-se în
fotografiile de odinioarã. Între timp în clase s-au adunat foºtii elevi ai câte unei clase,
fiind cuprinºi de amintiri plãcute ºi de neuitat, într-o atmosferã veselã.
Seara ca încoronarea zilei de sãrbãtoare a generaþiilor au participat la balul de
binefacere cu dans ºi voie bunã. Înaintea balului elvii ºcolii au dat un program distractiv în sala sportivã a ºcolii profesionale din comunã. În sfârºit ca omagiu tuturor
care au contribuit la învãþãmântul românesc au aprins luminãri pe tort dorind „La
mulþi ani!” ºcolii.
Întâlnirea generaþiilor a dovedit cã ºcoala nu e numai o clãdire, ci o insulã unde se
pãstreazã identitatea românilor chitighãzeni. În timpul celor 60 de ani ºcoala a în176

semnat un leagãn spiritual, emoþional, locul pãstrãrii limbii române ºi a tradiþiilor
strãmoºeºti.
Unicul caracter al ºcolii a fost ºi este ºi acum convingerea familiilor de a-ºi înscrie
copiii la ºcoala româneascã. Sînt familii foarte multe ale cãror membrii de 2–3 generaþii au învãþat la ºcoalã alcãtuind firul continuitãþii.
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