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TÉKA ALAPÍTVÁNY - SZAMOSÚJVÁR 



MEZŐSÉGI „VÉGVÁRAK” 

 A Kallós Alapítványt 1992-

ben hozta létre Kallós Zoltán 

néprajzkutató 

 

 
 

 

 A Szamosújvári Téka  

Alapítvány 1993-ban alakult. 

 



Megalakulásuktól kezdve komplex művelődési és oktatási 

intézményeket hoztak létre  
 

 Kallós 
• Kulturális és Oktatási  Központ  

• Kallós Szórványkollégium 

• Múzeum és Népművészeti Központ 

 

 

 Téka  
• Szórvány Művelődési Központ   

• Téka Szórványkollégium   

• Tábor -  és közösségi központ meg egy tájház - Feketelak  

• Közösségi ház - Szépkenyerűszentmárton 

• Mezőségi Szórvány Iskolaközpont (épülőben) 

 



A válaszúti Kallós Alapítvány  12 éve indította el a  „Mezőségi 

szórványoktatási programot” A Téka Alapítvány 2000-ben 

csatlakozott. 



Ezzel a programmal összehangolt és tervszerű módon, hosszútávon  

biztosítjuk a mezőségi  szórványközösség anyanyelven történő 

oktatását.  

 



Oktatási programunknak köszönhetően az elmúlt 12 év alatt több 

mint 300  gyerek tanulhatott és tanul magyarul. Felépült két 

korszerű kollégium,  ahol civilizált életkörülményeket és  minőségi 

oktatást biztosítunk.  

 



Meghatározó az, hogy mindkét intézmény teljesen civil jellegű , 

vagyis nincsen mögöttünk támogató önkormányzat, iskola vagy 

egyház.  

 



A mezőségi szórványoktatási program céljai 

 

 A mezőségi szórványban élő magyar családok gyermekeinek bevonása a magyar 
oktatási rendszerbe, ezzel a magyar kultúra, identitás megőrzése. 

 

 Azonosítani azokat a tanulókat akik számára lakóhelyükön nem biztosítható az 
anyanyelvi oktatás   ( Mezőség és Szamoshát településein) és azokat a családokat 
amelyek nehéz szociális helyzetük miatt nem vállalhatják gyerekeik oktatását 

 

 A bentlakásban élő gyerekek, fiatalok számára biztosítani az anyanyelvi oktatást a 
válaszúti és  szamosújvári állami iskolák magyar nyelvű oktatási vonalain  

 

 Civilizált és korszerű életkörülmények biztosítása a bentlakó tanulók számára 

      A kollégiumi ellátás a következőt jelenti: napi ötszöri étkezés, éjszakai felügyelet, 
orvosi ellátás, hétvégi hazaszállítás, tanszerekkel való ellátás, délutáni nevelés, 
oktatás, népművészeti foglalkozások, anyanyelvi fejlesztés, szabadidős 
tevékenységek stb. 

 



Kiindulópont – Kallós Alapítvány   
 

 1999-ben három folyóvölgyben ( Lozsárd, Lóna, Borsa ) 20 

településen kerestük meg a magyar családokat. Ezen  felmérés 

alapján megállapítottuk, hogy az 1-6 éves kor közötti 98 magyar 

gyermek számára nem biztosított az anyanyelvi oktatás. 

 

 25 év szünet után 1999 –ben  4 gyerekkel beindul a magyar oktatás 

Válaszúton 

 

 Tizenkét év alatt a válaszúti intézmény több mint 2oo gyermekkel 

gyarapítottuk a magyar oktatási rendszerbe bekerülő gyerekek 

létszámát. 

 



Kallós kollégium – gyereklétszám 1999-2011  
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Folytatás  –Téka Alapítvány- Szamosújvár 

 
 Átveszi a Válaszúton végzett 4-ik osztályosokat és befogadja a más 

mezőségi falvakból érkező ötödikeseket és a nyolcadik osztályt 

végzett diákokat 

 

 Biztosítjuk az 5-12 osztályos magyar nyelvű oktatáshoz való 

hozzáférést. Tíz év alatt több mint 300 tanuló élt az intézményben 

 

 Nem csak egyszerűen szállást és ellátást biztosítunk – komplex 

rehabilitációs programokat bonyolítunk le 

 

 Kulturális, közösségfejlesztő, ifjúsági projektjeinkbe és 

programjainkba integráljuk a bentlakó gyerekeket, pedagógusokat 

és a szülőket is 



Téka kollégium – gyereklétszám 2002-2011 
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Mindkét intézmény sokrétű anyanyelvi, honismereti és pedagógiai 
tevékenységeket szervez a bentlakók számára  

Programunk hangsúlyozottan nevelésközpontú.  

 

• Minden gyerek részére közös délutáni szilencium képzett pedagógusok 

felügyelete mellett 

• Anyanyelvművelés – képzések, vetélkedők szervezése 

• Népi hagyományaink megismerése, ápolása 

• Tanulmányi kirándulások 

• Önképzőkörök  

• Szabadidős tevékenységek 

 

 



A szociális hátrányok kiegyenlítése 

  A kollégium a legtöbb gyerek számára ingyenes vagy minimális összegeket  

fizetnek 

  Napi ötszöri étkeztetést biztosítunk 

  Tanszerekkel való ellátás 

  Személyiségfejlesztő/rehabilitáló  tevékenységek 

  Orvosi ellátás (gyerekorvos, logopédus, pszichológus és pszichoterapeuta), 

  Higiéniai nevelés és fogyóeszközök biztosítása  

  Hétvégeken haza- és visszaszállítjuk őket az intézménybe 

 



Délutáni tanulás 



Pszichológus beszélget a diákokkal 



Kézműves ajándékok készítése 



Kollégiumi szobák 



Játszótér Válaszúton 



Ebéd Válaszúton 



Irodalmi összeállítás bemutatása a szülőfalvakban 



Falujáró bábos kollégisták 



Néptánc 



Kirándulások 



Sütés, főzés 



Minden hétvégén hazautazás 



Búcsúznak a 12 osztályos kollégisták ! 



Eredmények  

 

 Oktatási programunkkal megerősítjük a  magyar gyerekek sok 

esetben ingadozó identitástudatát , megakadályozva ezáltal a 

mezőségi magyarság számának csökkenését és az asszimilációt  

 

 Az a gyermek, aki alsó tagozaton nem tanul meg írni és olvasni 

magyarul, nem folytathatja tanulmányait a felső tagozaton. Teljesen 

kimarad a magyar oktatási rendszerből, el van zárva a magyar 

kultúrától.  

 

 Intézményeink nélkül Kolozs megye 28/30 településén élő magyar 

gyermek kimaradna a magyar oktatási rendszerből. 

 



Eredmények  

 Folyamatosan növekvő gyereklétszám 

 Oktatási folyamatokban gondolkodunk:  óvoda, iskola, egyetem, 

munkavállalás   

 Mentalitásváltás a családokban – pozitív viszonyulás 

 Vegyes családok eredményes megszólítása – a minőségi 

körülmények haszna 

 Figyelünk a gyengébb tanulók egészséges nemzeti érzelmeinek 

kialakulására is mert ők fognak visszamenni a falvakba és ők kell 

majd gyerekeiket magyar iskolába adják 

 jó a kapcsolatunk a falvakkal,  jó a helyzetismeretünk,  a családok 

közvetlen megszólítására törekszünk 

 



Fenntartási költségek és a gyereklétszám alakulása 2008-2011 

között 

 
 

 2008- 1 / 268 000 

Tehát 26 800 Ft /hó / fő 

 

 2009- 1 / 318 000 

        31 800 Ft /hó/fő 

 

 2010- 1 / 350 200 

        35 000 Ft/ hó/ fő 

 

 2011- 1 / 360 000 

        36 000 Ft/ hó / fő 

KIADÁSOK
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Továbblépés: iskolaépítés ! 

A „ Magyariskola Mezőségen” program célja a mezőségi szórvány 
oktatási központ felépítése és intézményi hátterének megteremtése 
Szamosújváron 

 

 Tervezett név: „Kemény Zsigmond Oktatási Központ” 

 Célcsoport: 650 szamosújvári és mezőségi tanuló 

 2010 szeptemberében kezdtük el az építkezést 

 2010 október 7-én tettük le az alapkövet  

 

Fontos az, hogy az intézmény egyetlen mezőségi magyar osztály 
megszűnését sem okozza ! 

 







Továbblépés  :  térségfejlesztés 

 

Célunk az, hogy támogassuk a tóvidéki falvak modernizációs törekvéseit. Segítséget 

nyújtunk abban, hogy ezekben a közösségekben  jól  felszerelt művelődési 

központok, tájházak létesüljenek  és a turisztikai vonzerő növelése  mellett 

közösségregeneráló kezdeményezések induljanak el.  

 

Felnőttképzéseket szervezünk és aktívan részt veszünk a térség uniós fejlesztési  

folyamataiban is.  Egyszóval az is a cél,  hogy a  kollégiumi rendszerből kikerülő  

fiatalok  számára  egy 

 

                                                  „élhetőbb szülőfalut” biztosítsunk ! 

 



Kallós - közösségfejlesztés 



Téka –Tóvidék Program 

 

 Tóvidéki Közkincs Kerekasztal működtetése  

 Táborközpont  építése -Feketelak 

 Faluház létesítése  –Feketelak 

 Közösségi ház Szépkenyerűszentmártonban   

 Tóvidék Közösségi  Egyesület létrehozása 

 Kézműves oktatás és műhelyek felszerelése 5 mezőségi 
településen.  

 Könyvtárak, rendezvények anyagi támogatása 

 6 közösségi központ technikai eszközökkel való felszerelése 

 Mezőségi Civil Műhely szervezése a CESCI támogatásával 

 Csatlakozás a LEADER programhoz 



Téka közösségi házak : Feketelak, Szépkenyerűszentmárton 



Téka - oktatás és kézműves műhelyek  felszerelése 5 mezőségi 

településen 



Feladatok, javaslatok 

 

1. Valós partnerség, együttműködés , a feladatok megosztása, a 
felelőségi területek kijelölése a szórványban működő civil 
intézmények között  

2. Szórványgondnoki intézmény létrehozása 

3. Civil szolgáltató központok szükségessége  

4. Hálózatok kialakítása – pl. oktatási háló az átfedések 
megelőzéséért; belső és külső hálózatok támogatása 

5. „Építjük a tetőt és az alap rozoga”- nagyobb figyelem a 
közoktatásra 

6. A pályázatok esetében bevezetni a minőségi indikátorokat a 
mennyiségi mellett 



KÖSZÖNÖM SZÉPEN A FIGYELMET ! 

 

 

 


