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„ Hogy a növény hogy fejlődik nagyobbra, 

minden kertész legfőbb ügye-gondja. 

Hogy az ember fejlődjék: ki-ki 

a javát itt maga teheti.” 

Goethe 

 

Bevezetés: 

A  mosonmagyaróvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 évvel ezelőtt arra vállalkozott, 

hogy fenntartója lesz a városunkban működő német nemzetiségi általános iskolának. 

Az eltelt 4 tanév tapasztalatai alapján elmondható, hogy a fenntartói szerepünkből adódó 

feladatokat minden tanévben sikeresen teljesítettük. A fenntartóváltás engedélyezési 

folyamatának ügyintézésében és az iskola gazdálkodásának irányításában nagy segítséget 

nyújtottak a Polgármesteri Hivatal önkormányzati és pénzügyi osztályának vezetői és dolgozói, 

melyet ezúton is szeretnénk megköszönni. 

Mára már az általunk fenntartott nyolc évfolyamos nemzetiségi iskola önálló gazdálkodási 

jogkörrel, saját gazdasági vezetővel rendelkezik. A város egyik legnagyobb általános 

iskolájának szakmai irányítását tapasztalt intézményvezetői csapat végzi (1 igazgató, 2 

igazgatóhelyettes és 1 tagintézményvezető). 

Nevelési célok: 

A Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola (továbbiakban MMFÁI) nevelési céljai 

közül fontosnak tartjuk kiemelni az iskolában tanuló közel 700 tanuló német nemzetiségi 

nevelését, amely elsősorban az osztályfőnöki órákon illetve a heti egy órás német népismeret 

tantárgy keretében valósul meg. Az iskola célja olyan fiatalok nevelése, akik 

mosonmagyaróvári lakosként vállalják családjuk német gyökereit, akik a nemzetiségi 

hagyományok és népszokások  ápolásával és megőrzésével gazdagítják településünk kulturális 

életét. 

Személyi feltételek: 

Az iskola 64 főállású, 3 fő részfoglalkozású, 5 óraadó  pedagógussal látja el a német nemzetiségi  

oktatást-nevelést. Munkájukat 5 NOKS dolgozó és 5 technikai dolgozó segíti.  Az intézmény 

szakos ellátottsága 100 %-os. Örömteli tényként éljük meg azt, hogy a nyugdíjba vonuló 

pedagógusok helyébe minden tanévben fiatal, pályakezdő pedagógusok kerülnek, így jelenleg 

biztosítottnak látszik a tantestület életkor szerinti megújulása. 

A  MMFÁI és a hozzátartozó 1.-4. évfolyamos máriakálnoki tagintézmény a térség elismert 

nemzetiségi intézménye. Szakmaiságára jellemző, hogy az intézményben jól felkészült 

pedagógusok dolgoznak. Különösen érvényes ez a 15 fős német nyelvi munkaközösség tagjaira, 

akik módszertani gazdagságukkal, továbbképzéseken való rendszeres részvételükkel 

naprakészek az élő idegen nyelv oktatásának módszertanában, anyanyelvi tanárok 

foglalkoztatásával az autentikus német nyelvi légkör megteremtésére törekednek. 

Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy napjainkban a pedagógusok kötelező 120 órás 

továbbképzésére a fenntartók általában nem biztosítanak anyagi forrást. Ezzel szemben a 

fenntartó Német Nemzeti Önkormányzat minden tanévben szorgalmazza a Mórás pedagógusok 



továbbképzést, általában helyben szervezett akkreditált, tanúsítványt adó képzések 

megszervezésével. 

Az elmúlt tanévben iskolai költségvetésből az alábbi továbbképzés támogatása és 

megszervezése történt : 

30 órás akkreditált továbbképzés: 

- Tanulásmódszertan (minden felső tagozaton tanító pedagógus elvégezte) 

- A tudatos figyelem- és személyiség irányítás önismereti támpontjai (minden alsó 

tagozatos tanító, napközis tanító elvégezte) 

Felsőoktatási intézményekben folytatott tanulmányok  

- Organikus pedagógia (2 féléves szakirányú továbbképzés) 1 fő 

- magyar nyelv és irodalom szakos tanári végzettség megszerzése 1 fő 

- mérlegképes könyvelői képzés  (1 fő gazdasági dolgozó) 

 

Tárgyi feltételek: 

A tanévet érintő egyik leglényegesebb fenntartói változás a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

tulajdonjogi helyzetében következett be, a törvényi változásokból adódóan a MMFÁI és 

máriakálnoki tagintézmény épülete a mosonmagyaróvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 

tulajdonába került. 

Ez a felelősség még inkább arra ösztönzi önkormányzatunkat, hogy a jó gazda szemléleténél 

nagyobb felelősséget tanúsítson az ingatlanok állagmegóvására 

Az iskolai költségvetés a körültekintő gazdálkodásnak köszönhetően minden évben lehetővé 

teszi valamely terület fejlesztését, felújítását. Az elmúlt tanévben az alábbi fejlesztéseket tudtuk 

megvalósítani: 

- az intézmény villamos hálózatának felújításának I. üteme: a tantermekben és a 

folyosókon (a neon lámpatestek helyett led-panelek cseréje) valamint sor került a 

kapcsolószekrények teljes cseréjére, 

- a II. emeleti folyosó részen az elhasználódott lambéria helyett korszerű, vidám 

hangulatú falburkolat készült, 

- a 45 éves iskolaépület lépcsőházának fa korlátjait kicseréltük, 

- az iskolai könyvtárat átalakítottuk tanteremmé, 

- a tanulói mosdókban bevezetésre került a melegvíz, 

- az intézmény hangosító rendszerét teljesen kicseréltük az aulában, 

- információs monitort helyeztünk el a bejárati ajtó közelében, 

- 200 m2-es közösségi tér és szabadtéri színpad  kialakítása történt az iskola előkertjében, 

- az új vagy  pályakezdő pedagógusok munkaeszközként egy saját használatú laptopot 

kaptak, 

- a hagyományőrző programokban résztvevő tanulók kirándulásainak útiköltségét az 

intézmény átvállalta, 

- gyermek és felnőtt nemzetiségi néptánc csoportunk tagjai számára szép kivitelű 

viseletet biztosítunk., 

- tetőcsere a máriakálnoki tagintézmény épületén. 



 

További fejlesztési  tervek, elképzelések: 

A MMFÁI magas tanulói létszáma miatt indokolt és szükséges az épület bővítése néhány 

tanteremmel. Az intézmény területi elhelyezkedése miatt a  bővítés csak emeletráépítéssel 

képzelhető el. Az intézmény felkérésére Lenzsér Péter építész foglalkozik a részleges bővítés 

lehetőségének kidolgozásával. Úgy tűnik, hogy  4 tantermes bővítéssel az iskola tantermi 

gondjai megszűnnének. 

 

A tanévet befolyásoló események: 

Az online oktatásra történő többszöri áttérés a többi oktatási intézményhez hasonlóan a 

MMFÁI-ban is nehezítette az eredményes oktató-nevelő munkát. Szülői segítséggel még a 

kisebbek is teljesíteni tudták a tantervi követelményeket. Azoknak a tanulóknak, akik 

számítógépet igényeltek, tudtunk kölcsönözni. (kb. 10 fő) 

A járványhelyzetnek köszönhetően nem sikerült teljesen megvalósítani az intézmény 

fennállásának 45 éves jubileumi programjait: elmaradt az FKKK-ba tervezett gálaműsor. 

Szeptemberben  még sikerült egy Erntedankfest elnevezésű hagyományápoló rendezvényt 

lebonyolítani, amely nagyon népszerű volt a gyermekek és szüleik körében egyaránt. 

A nyílt napi rendezvényeinket sem tudtuk a hagyományos módon megszervezni. Nagy 

örömünkre – talán az online nyíltnapoknak köszönhetően – nagyon sok szülő döntött a német 

nemzetiségi oktatás választása mellett, így 2021 szeptemberében  5 első osztály indítása vált 

szükségessé a MMFÁI-ban: 4 a főépületben, 1 a márikálnoki tagintézményben. 

A tanulók, családok lokálpatriotizmusát erősítette Vár-projektunk, amelyet a tervektől eltérően 

szerényebb formában bonyolítottunk le: a családok az Óvári Vár makettjét készítették el nagyon 

érdekes technikai megoldásokkal. 

A tanulók nagy örömére a tanév végén megszerveztük iskolánkban a Jerusalema – Tánckihívás 

programot, amely egy kis vidámságot hozott az életünkbe. Videoja iskolánk honlapján 

megtekinthető. 

A MosonVármegye című havi lapban szeptembertől júniusig egy nemzetiségi sorozatot 

indítottunk. Általában két lapnyi terjedelemben fizetett újsághirdetés formájában településünk 

német népszokásaival, hagyományaival ismertettük meg városunk lakosságát. Ezúton is 

köszönöm dr. Makk Zoltán igazgató úr „szerkesztői” tevékenységét, amely a nemzetiségi témák 

kigondolására, az újsághirdetések anyagának összefogására irányult. 

 

 

 

 

 

 



Befejezés: 

Úgy gondoljuk, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott MMFÁI – a jó 

együttműködésnek köszönhetően - az elmúlt tanévet a pedagógiai programban megfogalmazott 

céloknak megfelelően színvonalasan és eredményesen teljesítette. 

Önkormányzatunk és a MMFÁI  jó együttműködésének köszönhetően  - reményeink szerint -

nem merül feledésbe a helyi németség egykori meghatározó szerepe városunk életében. 

 

Mosonmagyaróvár, 2021. szeptember 1. 

 

Kocsisné Balassa Gyöngyi 


