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Egy hét Győrben 

 

Anyanyelvünk ápolása az egyik legfontosabb tennivaló az életünkben. Áthatja 

mindennapjainkat, s az igazi mély gondolatok az anyanyelven keresztül jutnak el szívünkhöz, 

lelkünkhöz. Segítségével fedezzük fel és értjük meg a világot. 

Különösen felerősödik az anyanyelv hiánya egy-egy olyan élethelyzetben, amikor 

távol élünk a hazánktól. Ebben a más környezetben még nagyobb hangsúlyt kap az anyanyelv 

szerepe, hiszen nem könnyű megtartani s továbbadni. Külföldön élve sokszor nehéz 

megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek a magyar nyelv szépségének átörökítését tűzték ki 

célul. 

Minden év augusztusában Győrben találkoznak egy továbbképzés keretein belül 

a külföldön élő magyar pedagógusok, a világ minden tájáról érkezve. A győri Széchenyi 

István Egyetem Apáczai Csere János Kara karöltve Wurst Erzsébet asszonnyal – aki a 

Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének oktatási felelőse – 

gondoskodik arról, hogy ez a tartalmas hét megvalósulhasson. 

Körülbelül 25 tanulni vágyó, érdeklődő kap lehetőséget, hogy ezeken 

a szemináriumokon részt vegyen. A pedagógusok között vannak, akik online keretek között 

tanítanak és nem is találkoznak diákjaikkal személyesen, mégis erős köztük a kapocs, 

és jelentős eredményeket érnek el velük. Vannak, akik hétvégi iskolában adják át 

az ismereteiket a magyar nyelvről és kultúráról, míg mások egy-egy kisebb magyar közösség 

összetartásáért felelnek. 

A tanárok csak a munka színterében különböznek egymástól, mindegyiküket áthatja 

a tenni, és néha a küzdeni akarás érzése, hogy diákjaiknak továbbadják a magyar nyelvet 

és kultúrát. Néha tűzön-vízen át. 

Az előadók felkészültsége a legmodernebb eszközökkel kiegészülve a színvonalat 

nagyon magasra teszi. A sokrétű ismereteket különféle módszerekkel dolgozzák fel a tanárok. 

Az előadások mellett a műhelymunka is helyet kap, és az egyéni prezentáció is jelentős 

szerephez jut. A magyar nemzeti kincs megőrzése, a magyar népdalok, táncok, népmesék is 

felelevenítődnek. 

A tapasztalatcsere és ötletbörze lehetőséget ad, hogy a résztvevők egymástól is 

tanuljanak és a már bevált „recepteket“ átadják. Öröm látni a lelkesedést, az egymás munkája 

iránti érdeklődést, az elfogadást és a konstruktív gondolatcserét.  
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A 2018-as évi továbbképzés túlmutatott minden várakozáson. Egyszerűen magával 

ragadta a résztvevőket, s az élmények, a megszerzett és megélt ismeretek hetekkel később is 

visszaköszönnek és megkönnyítik a néha nehéz, de mindig gyönyörű munkát távol a hazától. 

Ha az anyanyelv megóvása ilyen kezekben marad a jövőben is, és a továbbképzés 

keretei nem változnak, bízhatunk abban, hogy a magyar nyelv a külföldön élő magyarok 

számára lényeges marad. 


