
Megnyitotta kapuit a Wellandi Magyar Iskola 
 
Hosszas szervezést és előkészületet követően, sok év után először fogadott újra magyar nyelvet és 

kultúrát tanuló csemetéket a wellandi Magyar Ház. Nagy izgalommal és szeretettel vártuk a szülőket és 

gyermekeket április 25-én a délutáni órákban. Bandura Annamária, Székely Orsolya és a Kőrösi 

Csoma Sándor Program ösztöndíjasaként jómagam szerveztük a programokat és koordináltuk az 

eseményeket. 

 

 
Fotó: Barber Monica 

A várt érdeklődés szerencsére nem maradt el. Több, mint tizenöt gyermek érkezett meg péntek délután 

és rögtön el is indult az ismerkedés egy körjáték segítségével. Megtanultuk egymás nevét és azt is, 

hogyan mutatkozunk be magyarul. Az újdonsült nebulók életkora meglehetősen változatos volt, az 

óvodáskorútól a 12-13 éves kiskamaszokig. Igyekeztünk mindenkit az életkorának megfelelő 

feladatokkal vagy játékokkal lekötni. Szerencsére erre remek lehetőségünk nyílt, hiszen hárman 

beoszthattuk magunk között a feladatokat. 

 
Fotó: Barber Monica 



A kicsik nagyon élvezték a körjátékokat, a népdal- és néptánctanulást. Mi sem bizonyíthatja ezt jobban, 

mint amikor a 4 éves Charlie – aki éppen csak néhány szót ismer magyarul – megkérdezte: „Mikor 

táncolunk már megint magyarul?” Számos kézműves játékkal készültünk a gyerekeknek. A húsvéti 

eseményekre emlékezve egy igazán kreatív festési módszert tanultunk meg együtt borotvahab és 

akrilfesték segítségével, ezenkívül házilag gyártott só gyurmával is ügyeskedhettek a gyermekek. A 

kész műveket kiállítottuk az asztalokon, hogy az esti magyar közösségi összejövetelen mindenki 

megtekinthesse azokat. 

 
Fotó: Baranyai Dóra 

Változó volt a gyermekek magyar nyelvismerete is. Akadt olyan, aki egyáltalán nem tudott magyarul, és 

olyan is, aki a szüleitől folyékonyan megtanulta már a nyelvet. Az első alkalom lehetőséget adott 

nekünk az ismerkedésre, a közös játékra, alkotásra és az alapok elhelyezésére a jövőbeni munkához. 

Tanulságos volt mindez, hiszen látva a korkülönbséget és nyelvi különbségeket differenciálva a 

gyermekeket, mi is hatékonyabban állíthatjuk össze a tanítás tervét, valamint a következő hetek 

kézműves programjait. Nagy reményekkel állunk a jövő heti alkalom előtt is, hiszen a visszajelzések 

pozitívak voltak mind a szülők, mind pedig a gyermekek részéről. Sőt az esti órákban, az iskola után a 

wellandi magyar Önkéntes Önképzőkör idősebb tagjai is örömmel és elismeréssel fogadták a 

kezdeményezést, hiszen számukra az a legfontosabb, hogy a fiatalok továbbépítsék a magyar kultúrát 

és identitást. Úgy gondolom, hogy ez a pénteki délután remek kezdete volt egy maradandó és 

közösségformáló programsorozatnak a wellandi és Welland környéki magyar családoknak és 

legfőképpen a gyermekeknek. 

Baranyai Dóra 

 


