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2008 júliusa óta a BUOD tagegyesületei közé tartozik a

Köszönetet mondunk Körmendi
Gittának, aki Játszi kis fénysugár
című gyermekverses kötetének
több példányát a BUOD Oktatási
Csoportjának ajándékozta.

Brunszvik e. V. (Förderung der ungarischen Sprache und Kultur)

A Brunszvik Teréz Társaság egy
közhasznú egyesület, amit az első
magyar berlini óvoda létrejöttével
alapítottunk 2000. május 25-én. A
névadó, Brunszvik Teréz az első
magyarországi óvoda alapítója
volt.
Célunk a magyar nyelvű berlini családok közötti kapcsolatok ápolása,
úgymint az, hogy gyermekeinket játékosan megismertessük nyelvünkkel és kultúránkkal. Fejlesszük a magyar nyelvtudásukat, valamint
Magyarország és a magyar kultúra megismerését tegyük lehetővé
számukra.
Programjainkat gyermekeink egyre növekedő száma és kora – és nem
utolsósorban igénye – diktálja. Az óvodás és iskolás csoportokon kívül
további programokat szervezünk, mint például babacsoport, szakkörök
stb. Ezenkívül megragadunk minden lehetőséget a Mikulás, farsang, húsvét, gyereknap stb. magyar nyelven és módon történő megünneplésére.
Fiatal berlini magyar, ill. német-magyar családok vagyunk. 1997
tavasza óta találkozunk rendszeresen. Az egész akkoriban hat elszánt
anyával kezdődött, akik babacsoportot, rendszeres találkozókat szerveztek. A családok száma hamar megsokszorozódott. Amikor a gyermekek többsége óvodás korú lett, már két 8–10 fős ovis csoportot tudtunk
belőlük képezni, amelyekben magyar nyelvű óvónő foglalkozott velük
– heti egy alkalommal – színes anyanyelvi kínálat keretében. A hét többi
napján a gyerekek a lakóhely szerinti német óvodát látogatták. Mivel a
városban szétszóródva élünk, szükség volt egy északi és egy déli
csoportra. Ehhez a mi kis „magyar ovink”-hoz később egy magyar
iskola is társult. Iskolánk 2004 szeptembere óta működik a Collegium
Hungaricumban, ahol a gyerekek a második osztály elkezdése után tanulhatnak magyarul írni és olvasni. Az elsősöknek ezzel párhuzamosan
„kreatív kört” ajánlunk fel, ahol a nyelv és a képzőművészet együttese
játékos formában készíti elő őket az iskolára.
Brunszvik Teréz a nevelés apostola, a nőnevelés úttörője, aki egyben az első magyar óvoda
alapítója és a magyar reformkor nagy alakja.
Brunszvik Teréz 1775-ben született Pozsonyban. Példaképe édesapja, aki a pozsonyi kamaránál titkár, majd tanácsos. 1784-ben Pest-Buda
visszanyeri fővárosi rangját, az országos hivatalok is áttelepülnek, így Brunszvikéknak költözniük kell. Teréz, húga megözvegyülése után,
részt vállal a gyerekek nevelésében.
1808-ban személyesen is felkeresi Pestalozzit, hogy nevelési tanácsokat kérjen tőle. Samual Wilderspin „Infant school” című könyve
német fordításban 1826-ban jut el hozzá, amely óriási hatást gyakorol
rá. Pestalozzi és Wilderspin munkája alapján nyitja meg 1828-ban
Budán, a Krisztinavárosban hazánk, sőt Közép-Európa első „kisdedóvó
intézetét”, az úgynevezett „Angyalkertet”. Az óvoda nagy nehézségek
árán, csendben nyílt meg, az előkészületekről csak néhányan tudtak.
Az első óvoda színhelyéül édesanyja budai bérháza szolgált. Az
„Angyalkertet” 2–7 éves korú gyerekek látogatták, és angliai mintára
férfi tanítók vezették. Széles körű elemi oktatás folyt itt. A foglalkozások imákkal és énekekkel kezdődtek, majd világi ismereteket nyújtó
tananyag következett.
Teréz még 1828-ban felállította a kézmű-oskolát, ahol az óvodából
kikerülő hét éven felüli lányok tanulhattak tovább. 1829-ben még két
óvodát nyitott meg Budán, egyet Pesten, és még ugyanebben az évben
megkezdhette működését az első vidéki óvoda Besztercebányán. Az
első négy óvodát Teréz 1832-ig személyesen igazgatta, amikor is az a
Budai Jótékony Nőegylet felügyelete alá került. Ezek után is fáradhatatlanul tovább dolgozott, újabb és újabb óvodák létesítését szorgalmazta és gyakran indult külföldi utakra is, amelyek során a meglévő
óvodákat tanulmányozta. Brunszvik Teréz az elsők között volt a világon, akik a figyelmüket a 2–5 éves korú gyerekekre irányították,
tudván, hogy ez a korszak milyen fontos a későbbi felnőttkor számára.
www.brunszvik.de

Alábbiakban H. C. Prof.
Dr. Peresztegi Sándor („Herbály”
Oktatási és Egészségvédő Bioközpont) szakmai minősítéséből
idézünk:

„A kötet lehetőséget nyújt a szülők, nagyszülők és nevelők számára,
hogy a szépre, jóra még fogékony kisgyermekek elé játékos formában
egy olyan valós értékekre irányuló mintát tegyenek, mint a természet védelme, vagy az egymás iránt tanúsított elfogadás és szeretet fontossága.
A versek gazdag, színes szóképei, hangutánzó szavai élénkíthetik a
gyermekek fantáziáját, serkenthetik kreativitásukat.
A kötetet mesés képek helyett a költőnő saját gyermekkori fotói illusztrálják, melyek maguk is tiszta tükrei az őszinte gyermeki érzelmeknek. A
könyv nem kívánja illusztrációi által befolyásolni a versek fel- és elolvasását követően kialakult gyermeki képzeletet.
Pedagógusok véleménye szerint a kötet óvodai és kisiskolás segédtankönyvként is megállná a helyét.”

Nem csak történészeknek –
de minden történelmünk
iránt érdeklődőnek

Hogyan éltek magyar testvéreink
a 150 éves török megszállás alatt?
Sok minden megmaradt emlékezetünkben: a végvári vitézek és
harcaik; nők, férfiak rabszíjra
fűzése és elhurcolása, Délalföld
elnéptelenedése stb. De ami a nép
életét illeti, ez a korszak csaknem
fehér folt történelem-tudatunkban.
Most végre kiadták egy elhallgatott hangyaszorgalmú történelemtudós korszakalkotó munkáját:
Szarka Gyula: A váci püspökség
gazdálkodása a török hódítás korában 1526–1686. (521 old.) Ez a
kötet egyike azoknak a rejtőzködő
kincseknek, amelyeket tudós szerzőik az 1945 utáni évtizedekben írtak, sokszor a megjelenés legkisebb
reménye nélkül, és amelyek szerencsés esetben – 1990 után kerültek
elő. Szarka Gyula (1889-1974) egész életét a váci egyházmegye török
kori történetének a feltárására szentelte. Élete főművének tekinthető
kötete kéziratának létezéséről még a szakemberek sem tudtak. A szerző
a magyar történetírás legalaposabb török kori egyházigazgatási és egyházi gazdálkodástörténeti monográfiáját tette le az asztalra, amely a
benne felhalmozott óriási levéltári forrásanyag miatt a 16-17. századdal
foglalkozó történeti irodalom nélkülözhetetlen és időtálló darabja.
Igen érdekes panoráma tárul az olvasó elé. Még a török uralom alatt
is fizették a falvak a királynak az adót, adóztak a magyar és török földbirtokosoknak. Fizették az egyházi tizedet a püspökségnek (ezt sokszor
bérbe is adták – árendálták – vállalkozóknak). A török mindezt hol
jóváhagyta, hol tiltotta. A föld népe hogyan ragaszkodott falujához,
földjéhez, papjához, egyházához, nemzetéhez és hordta a kettős terhet?
Hogyan oldották meg az igaztalan adózás problémáit? stb.
A könyvet azonban nem csak a történészek, a gazdaságkutatók, a néprajzosok, a helytörténet kutatói forgathatják haszonnal, hanem mindenki, aki árnyalt és valós képet szeretne erről a keserves korszakról
alkotni. Hálásak lehetünk Vác Város Levéltárának, hogy az igényes
kötet kiadására vállalkozott.
Érdeklődők forduljanak Vác Város Levéltárához:
E-mail: vacarchivum@invitel.hu
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