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Észtországban két nagyobb városhoz (Tartu és Tallinn) vannak kötve a magyar gyerekek. Tartuban 

már több éve sikeresen működik a magyar oktatás, 2-3 hetente vasárnaponként találkoznak. Ott 8 

gyerek van 0 évestől a 4 oszt.ig. + egy 15 éves J. Ő a tanító néni kislánya, aki aktívan besegít a 

munkába. Ők iskoláznak, kultúráznak, de nem tartanak rendezvényeket. Két csoportban tartanak 

foglalkozást, előbb az óvodásoknak majd az iskoláskorúaknak. A foglalkozások ingyenesek, csak a 

terembérre adtak össze egy szimbolikus összeget. Az elmúlt év végéig a városban egy korporáció 

épületét bérelték, de mivel áremelés történt, januártól maguknál a családoknál gyülekeznek és 

tartanak foglalkozásokat. 

Tallinnban viszonylag sok gyerkőc van, de legtöbbje 0 évestől ovisig korosztály. 

Iskoláskorú tudomásom szerint (rendezvényeken való megjelenés alapján tudok ítélni) 9 van. Ők 1-

4 osztályosok. Ebből 4 olyan iskolába jár, ahol ősztől bevezették a tantárgyszerű magyartanítást. 

Egy nemzetközi magániskoláról van szó. Egy kislány anyukája pedig a Magyar intézet igazgatója és 

ő odahaza magániskolás. 

Az általam tervezett magyar foglalkozások nem indult egyelőre be. Ennek több oka is van: 

Első oka, hogy ősztől a Tallinni Magyar Intézet meghirdetette a magyar iskolát. Az iskolában csak 

tavaly ősztől kezdődött a magyar nyelv, irodalom és kultúra tanítása. Mivel nem vagyok közvetlen 

érintett a kérdésben, nem jutott el hozzám semmiféle előkészületi információ. 

Ez nem egy magyar iskola, ahol magyarul folyik a teljes oktatás, hanem egy nemzetközi iskola, 

ahol folyik magyar nyelv, irodalom, kultúra stb. oktatás. Mindez természetesen magyar 

nyelven. Két korcsoport van, harmadik és első osztály. Magyarország által meghatározott, az adott 

korosztálynak kötelező tananyagot tanulják (ami a nyelvet, irodalmat illeti). Nagyon részletes 

információt nem tudok adni a tananyagról. Nem láttam értelme ugyanazzal a céllal csak más 

napokon ugyanazt meghirdetni. 

Tudomásom szerint ez nem indult be, és itt a válasz azon kérdésedre, mennyire hajlandóak a szülők 

időt szakítani a tanulásra… 

A másik ok az imént említett, hogy iskolások nagy része részesül magyar oktatásban, az iskolában. 

Munkácsy Mihály egyesület tagjainak száma 59. A tagok között sajnos nagyon kevés a gyerekes 

család. A tendencia azt mutatja, hogy a fiatalok (nemrég ideköltözött, ide házasodott családok) nem 

nagyon akarnak tartozni bármiféle csoporthoz. Klikkesedés figyelhető meg. 

Mi a kultúrát próbáljuk erősíteni, népszerűsíteni, ebben próbálok aktív lenni. 

A gyerekeknek szánt rendezvényeket nézve volt Magyar mikulás és március első hétvégéjén 

farsangi ki mit tud -t tervezünk. Társszervezője voltunk egy Magyar babszínház bemutatásának. 

Úgy általánosan a Magyar kultúrával kapcsolatosan rendeztünk az elmúlt évben egy nagyszabású 

’56-os konferenciát, évente 3-4 alkalommal rendezünk magyar istentiszteletet, amit együttlét követ. 

Társzervezői voltunk az augusztus  20. Szent István ünnepnek. 



Kicsi a közösség, nagyok a távolságok és kicsi az összejárási érdeklődés. Próbálkozunk és 

igyekszünk. A farsangi rendezvényen próbálkozást teszünk meghirdetni a gyerekek „összejárását”, 

mivel az „iskola” szó megfigyelésem szerint inkább elriasztó. Márciusban megpróbálunk lépéseket 

tenni. Ha lesz érdeklődés, mindenképpen jó lenne elindítani, már csak a Tartui jó tapasztalatokat 

szem előtt tartva is. 

Remélem sikerült egy kisebb áttekintést adni a helyzetünkről. 

Üdvözlettel, 

Nad Gabriella 

 


