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Zgodbi na pot …   

Stojim na mestu, katerega začetki segajo v leto 1981. Premišljujem o vsem, 
kar se je dogajalo in o vseh, ki so skozi sekunde, minute in ure neutrudno 
nalagali zidake in gradili znanje. Zlito je vse, na papir. Ohranjeno v spominih in 
na fotografijah. Tako, kot je bilo. In srce mirno počiva, predalo je, kar je imelo 
in se odpira za novo. Želi pa si, da se tudi ti obogatiš, ko boš bral to zgodbo.  
Ti, kdorkoli že boš. 

Lavra Černela, prof. slov. in. ped.



~ 9 ~

Ob 40-letnici DOŠ Prosenjakovci  ...

Spoštovani bralec!
Tukaj je. Zgodba o majhni podeželski šoli, zgrajeni leta 1981, ki jo je Lavra, 
mlada učiteljica slovenščine, ob pričevanju sedanjih in nekdanjih delavcev, 
zlila na papir. Zapisana je dvojezično, kar pomeni, da lahko izbiraš med 
jezikoma slovenščina ali madžarščina. Pričujoča zgodba je zgodba o šoli, kjer 
sta učna jezika dva, slovenščina in madžarščina, kjer komunikacija sleherni 
dan, nenehno, poteka v obeh jezikih.  
Šola je bila zgrajena za namene šolanja otrok iz narodnostno mešanega 
območja ob madžarski meji od Hodoša do Čikečke vasi.
Mnenje o tem, kakšna je njena prehojena pot, kako je rasla, kako je delovala in 
vplivala na posameznika, na okolje, si boš, dragi bralec, ustvaril sam. 
Italijanski filozof in pisatelj Umberto Eco je zapisal: »Če obstaja odtis, je obstajalo 
tudi nekaj, kar ga je naredilo.« Ni dvoma, da njeni odtisi trajajo že 40 in več let.
Iz lepotice na koncu majhne vasice Prosenjakovci je v teh letih zrasla dama, ki 
ponosno koraka po načelih sodobne šole in  ponuja svojim učencem možnost 
pridobitve kakovostnih znanj, pomembnih za življenje. 
Vzponi in padci so bili tudi del njenega življenja. Naj naštejem le nekatere. 
Najprej je bila podružnica Osnovne šole Fokovci. V njeni sestavi so delovali trije 
vrtci: na Hodošu, v Domanjševcih in v stavbi stare šole tudi vrtec Prosenjakovci, 
ki pa so ga leta 1996 priključili k Vrtcem Občine Moravske Toplice. Zaradi 
izobraževanja v dveh jezikih je bila zanimiva za številne pomembne delegacije, 
tako s političnega kakor tudi s strokovnega področja. V štiridesetih letih so jo 
vodili trije ravnatelji. Leta 1984 je začela s poučevanjem madžarskega jezika 
na ravni materinščine in jezika okolja. Leta 2003 je zakorakala kot devetletna 
dvojezična osnovna šola in začela tudi s poučevanjem tujih jezikov: nemščine 
in angleščine. Postala je eko šola. Nudi posebno varnost in vzorno skrbi za 
čebele. Obremenjevale so jo finančne težave. Stalno si je pridobivala nova 
znanja na področju poučevanja in se vključevala v razvojno aplikativne 
projekte. V šolskem letu 2014/2015 so se vanjo vključili prvi učenci iz sosednje 
države Madžarske. Doživela je epidemijo in uspešno kljubovala njenim 
razsežnostim. Doživela je popolno prenovo. In sedaj nudi sodobni in upam si 
trditi, da v veliki meri tudi kakovostni pouk.
Vsega ni mogoče tudi zapisati in vsega tudi ne bi bilo, če ne bi bilo ljudi, 
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ki so s svojim delom pripomogli k temu, da imamo danes priložnost pisati 
zgodbo, delati odtise in priložnost obujati spomine. V mozaiku odtisov so tako 
ravnatelji, učitelji, administrativno-tehnični delavci, sedanji in nekdanji. Hvala 
vam. Hvala občinam, narodnostnim skupnostim, krajanom, skratka vsem, ki 
ste nam ob ustvarjanju pomagali, podpirali ali pa izražali svoja nestrinjanja in 
nam s tem širili obzorja in nezavedajoč se, pomagali v naši rasti.  

Velik hvala smo dolžni našim učencem, ki so najprej s strahom v očeh vstopali 
v prvi razred, nato pa jo po osmih/devetih let šolanja odločni, samozavestni, 
ustvarjalni in odgovorni zapuščali. Ponosna sem na slehernega, ki je postal 
ustvarjalni tvorec naše družbe.

Iskrena hvala Ministrstvu za znanost, šolstvo in šport, ki s svojimi odločitvami, 
kljub majhnosti, podpira našo dvojezičnost, kajti mi, tu, na tem delu Goričkega, 
znamo živeti le z njo. 

Hvala Zavodu za šolstvo in Organizacijski enoti Zavoda RS za šolstvo Murska 
Sobota za strokovno podporo v razvoju dvojezičnega šolstva, za vsa strokovna 
sodelovanja pri izvajanju kurikuluma, pri raziskovanjih in inovacijah, pri 
ustvarjanju pogojev za dvig ravni strokovnega znanja učiteljev in vzgojiteljev 
ter za pedagoško svetovanje. 

In sedaj, kako naprej?

Življenje nas uči, da le kdor je sposoben sprejemati bolečino, da kdor je 
sposoben dvigniti se nad ustaljene vzorce in prepričanja, da kdor je sposoben, 
da osvoji nauke, ki jih je spregledal, bo sposoben biti  odgovorni tvorec 
našega sobivanja in kdor bo sprejemal in videl sebe v svoji nepopolnosti, bo 
nadaljeval rast. 

In to je naš cilj. Rasti. Rasti v znanju, rasti v oblikovanju sebe in rasti v delovanju 
v skupnosti. Tu se naj rodijo nove ideje, nove misli. Tu se naj nadaljujejo začetki 
ustvarjalnega duha. Tu se naj rojevajo prijateljstva, tu se naj urijo veščine, kot 
so odgovornost, komunikacija, sodelovanje, kajti želimo imeti ljudi resnice, 
ljudi, ki bodo sprejemali sebe, sprejemali druge in prevzemali odgovornost 
tako zase kakor tudi za svoja dejanja. 
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In za nadaljevanje dovolite, da citiram uglednega angleškega misleca in 
človekoljuba Johna Ruskina: »Cilj resnične vzgoje ni le usmerjanje ljudi, da 
počnejo prave stvari, ampak da uživajo v njih; ne le da postanejo delavni, ampak 
da vzljubijo delo; ne le da postanejo učeni, ampak da vzljubijo znanje; ne le da 
postanejo čisti, ampak da vzljubijo čistost; in ne le da postanejo pravični, ampak 
da zahrepenijo po pravici.«
In naj bodoče generacije te šole pridobijo prav vse to!

Jožefa Herman, ravnateljica



~ 12 ~

1981

Šolsko leto spet se bo začelo,

vendar to bo kot čisto posebno štelo.

Učencem dvojezičnega območja

nova šola se odpira v njihova naročja.

Po prašnatih poteh iz obeh smeri

se pripeljeta avtobusa z dveh čeri.

Z njima otroška množica hiti,

pridejo tudi vsi učitelji.

Ti jih bodo poučevali,

da bodo lahko rekli:  

dobro blago se samo hvali.

Proti vhodu urno odhitijo,

a kmalu za trenutek obstojijo.

Na steni zgradbe je napis:  

Osnovna šola Bratstva in enotnosti,

le kaj pomeni to v vsej svoji bohotnosti?

Do konca šolskega leta se bo izvedelo,

in še o čem drugem poizvedelo.

Šolska vrata na stežaj odprta so,

da skozi njih se šolska druščina  

vesela podala bo.

Mladi radovedneži vstopajo pogumno,

za svojimi učitelji korakajo strumno.

V zgradbi se po stopnicah ni treba povzpeti, 

zato je treba nad mestom učilnice  

toliko bolj bdeti.

Za pouk zelo pomembno je,

da pravočasno na svojem mestu  

učitelj vidi te.

Časi se spreminjajo

in v številne novosti šolstvo ogrinjajo.

Uvedla se je devetletka,

ki za izobraževalni sistem izkaže  

se kot prava cvetka.

Potreba po adaptaciji in novih  

prostorih je bila precejšnja,

da vključitev šestletnikov v šolsko skupnost 

 je bila čimprejšnja.

Vključili smo v različne se projekte,

ime šole širili širom Slovenije in v vse aspekte.

Vse dobro se hitro širi,

kar kmalu smo tudi čez mejo slavili.

Prvi starši iz sosednje države so hitro prišli

in svoje otroke z veseljem k nam vpisali.

Najbolj všeč jim je večjezičnost,

v njej vidijo otrokovo bodočnost in ličnost.

Ko nekoč se bomo upokojili,

misli na tebe, draga šola, bomo delili.

Bili smo delavci tega objekta

in del vseživljenjskega projekta.

Obdani z neokrnjeno naravo,

ponosno smo predajali znanje pravo.

Šola naj ostane še naprej dom učenosti,

vsak učenec znan naj bo po poštenosti.

Učenci naj bodo vedno ljubljeni,

da na šolo spomini bodo res priljubljeni.

Suzana Kovač in Lavra Černela
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1. ŠE DOBRO, DA SEM TE SREČAL

Ljudje smo po naravi pripovedovalci, a ko gre za pisanje neke zgodbe, ki 
zajema toliko različnih doživetij, čustev, vzponov in padcev, se človek počuti 
zataknjeno, z roko na tipkovnici, a brez smeri pisanja. Živa domišljija? S tem ni 
težav. Odlične ideje? Kot da bi jih stresal z rokava. A zgodba, kot je ta, zahteva 
pravo mero navdiha, potrpežljivosti in vsebine, ki ne pozna meja. In začeti je 
treba. Na začetku. 
Sredi naravno bogate in kulturne pokrajine leži vas. Obdana je s travniki, z 
njivami, zasajena s trto na južnem delu, na drugi strani pa se v vsej svoji veličini 
bohotijo različna drevesa gozda, ki dajejo občutek resnične pripadnosti naravi. 
In sredi te avtohtone narave stoji zgradba, nekoliko nenavadne oblike, a z 
bogato zgodovino in še večjim smislom, da stoji tam, kjer je. Človek si skoraj 
ne more pomagati, da ga ne bi zamikalo podati se v njeno notranjost. Ko tako 
opazuješ njene zidove, razmišljaš o strukturi, temeljih, zanese te celo do tiste 
točke, da pomisliš na to, koliko vsega se skriva v eni sami zgradbi. Vprašaš se, 
kakšni so začetki, kdo sploh poda idejo za njeno postavitev, ali je današnje 
stanje dejansko, tako kot je bilo na začetku? Kakšne zgodbe se skrivajo v njej? 
Ljudje? Koliko korakov je bilo že narejenih znotraj? Koliko misli izmenjanih? In 
v tem razmišljanju me zmoti beseda od zadaj: »Prijatelj, vidim, da postopaš tu 
okoli.« 
Zakaj me je naslovil z besedo prijatelj, ne bom izvedel. Sem moral že oddajati 
prijetne občutke, da sem si zaslužil takšno poimenovanje. Na misel mi je šinilo 
tista Aristotlova misel o prijateljstvu: »Prijateljstvo je med enakimi ali pa dela 
ljudi enake.« Skrivnosten mož mi ni deloval nič kaj enako meni, ki po njegovo 
le postopam tu okoli. 
»Nekoč je tu bilo močvirje.« Nadaljuje brez zadržka. 
»In potem se je nekega dne začelo. Padla je odločitev in začeli so kopati, delati 
načrte. Takratna murskosoboška občina je financirala izgradnjo vsega tega, 
kar vidiš – če sem nekoliko bolj natančen v svojem izražanju, je to paviljonski tip 
zgradbe. Če ne razumeš te besede, ti jo nadalje razložim. Gre za pritlično, pretežno 
transparentno stavbo z večjimi steklenimi površinami ali odprtinami. Saj ni 
čudno, da so tako gradili, če se osredotočiš na njeno bistvo in smisel.« 
Poslušal sem. Ob tej strokovni razlagi mi je pogled nehote zdrsnil na zgradbo. 
Jasno sem razločil podrobnosti, ki mi jih je posebnež opisal. 
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»Osnovna šola Bratstvo in enotnost Prosenjakovci – Testvériség Egység Általános 
Iskola Pártosfalva. Tako so jo poimenovali. Takrat.« Me spet prekine v mojih 
mislih. 
»Oblikovala se je iz popolne osemletne šole v Domanjševcih, podružnične šole 
Hodoš, ki je bila podružnica Osnovne šole Šalovci, podružničnih šol Motvarjevci 
in Prosenjakovci kot podružnični šoli Osnovne šole Fokovci.« 
Ob vseh teh imenih sem se počutil nekoliko zgubljeno, a bistvo sem dojel. Šola 
torej! Vzgojno-izobraževalna ustanova, ki z različnimi metodami in oblikami 
dela zagotavlja pridobivanje sistematičnega znanja. Oh, kako sem uraden! 
Sam sebi sem se nasmehnil. Posebneža je ta moj nasmešek še bolj pritegnil. 
»Da. In s 1. 9. 1981 se je pričelo vzgojno-izobraževalno delo na centralni dvojezični 
osnovni šoli v Prosenjakovcih. Prvi vodja, no, če ga poimenujem bolj natančno, 
ravnatelj, je bil Evgen Koša.«
Ob tej besedi me je nekoliko spreletel srh. Ravnatelj. Vedno, ko smo zaslišali 
to besedo, to poimenovanje, smo kar postali. Nihče si ni želel obiskati njegove 
pisarne, kaj šele, da bi morali tja iti naši starši. Posebnež ga imenuje vodja. Ob 
tem ne morem mimo tistega reka Goetheja: »Velika oseba privlači velike ljudi 
in ve, kako jih obdržati skupaj.« Bo prav tako, da. V našem primeru – me misli 
kar prehitevajo – učitelji kot veliki ljudje, ravnatelj kot velika oseba, ki jih ve 
obdržati skupaj. Kako se mi danes skladajo misli. 
»Vidim, da premlevaš moje besede.« Se mi nenadoma še bolj približa. »Zakaj 
sem uporabil izraz dvojezično? Bo verjetno to tema tvojih misli.«
Predvideval je sam od sebe, vendar ni uganil, o čem sem razmišljal. Je pa s tem 
vprašanjem vseeno vzbudil moje zanimanje. 
»Šolski okoliš je obsegal celotno narodnostno mešano območje v takratni Občini 
Murska Sobota vzdolž državne meje med SFRJ, oziroma SRS in LR Madžarske. Šola 
je skoraj morala biti dvojezična, ker se nahaja na območju madžarske narodne 
skupnosti. Tu se govorita dva jezika. Slovenski in madžarski. Pomembno je, da 
spoštujemo obe kulturi. In tudi šola kot javna ustanova je skrbela in še skrbi za to.«
Bil sem presenečen. Popoln neznanec, zame posebnež, je izrazil svoje mišljenje, 
občutke, mnenje. Kot da bi se poznala že iz preteklosti. Saj ne vem, morda 
pa sva se že kje srečala, a se najina obraza med sabo ne prepoznata. Vendar 
ima prav. Spoštovanje jezika in kultura vsakega posameznika je potrebna. 
Strpnost, prizadevanje za ohranjanje obojega. In jaz, spet ne morem iz svoje 
kože, se spomnim na tisto misel Antona Trstenjaka: »Vsaka kultura mora biti 
zakoreninjena v prostoru (zemlji) in času (zgodovini). Kultura in narod sta ozko 
med seboj povezana. Narod, ki nima svoje kulture, še sploh ni narod, je kvečjemu 
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pleme. Narodnost pomeni skupnost duhovne zavesti.« Morda je ta posebnež 
mislil ravno na to, ta narod, ki živi tukaj, govori dva jezika, vendar se ta lahko 
med sabo unikatno prepletata. Kako čudovito smo ustvarjeni. 
Opazilo se je, da se je posebnež nekoliko zamislil. Dovolil sem si ga opazovati, 
oblečen je bil v kavbojke prijetno modre barve. Srajca je vsebovala preplet 
zelene in modre, skoraj kot da bi gledal odsev gozda v gladini jezera. Bil je 
tako zelo »naraven«. Oddajal je prijetno energijo in zdelo se mi je, kot da mu 
lahko zaupam. Ko je tako postal v svojih mislih, kot da brska po spominu, je 
nadebudno nadaljeval. 

»Da bi razumeli pomembnost nečesa, se moramo vedno poglobiti v zgodovino 
tistega, kar nas zanima.« Ta stavek je izjavil tako zelo ponosno in zdelo se mi je 
kot da govorim z nekim modrecem. 
»Od ustanovitve naprej ima matična šola Prosenjakovci še podružnični šoli 
Domanjševci in Hodoš ter vrtec Domanjševci in vrtec Hodoš. Od šolskega leta 
1981/82 do 1995/96 je sem spadal še vrtec Prosenjakovci. In potem je Slovenija 
postala samostojna. Po razglasitvi samostojnosti in neodvisnosti, 25. junija 1991, 
je istega leta, 23. decembra, naša država sprejela še svojo ustavo. In z nastankom 
samostojne države Slovenije je šola dobila ime Dvojezična osnovna šola 

Eszter Kovàcs: Pod drevesi
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Prosenjakovci. Tudi šolski okoliš se je nekoliko spremenil. Sem so začeli prihajati, 
no saj še prihajajo,  učenci iz naselij Hodoš, Krplivnik, Domanjševci, Središče, 
Prosenjakovci, Pordašinci, Motvarjevci in Čikečka vas, od šolskega leta 2015/16 
pa še učenci iz sosednje Madžarske. Vidiš, prijatelj, kako lahko včasih zgodovinske 
zmage postanejo ključne in popolnoma obrnejo kolo časa in dogodkov.«
Tukaj se ne bi mogel bolj strinjati z njim. Naša država je samostojna, ponosno 
se vključuje kot celota v različne organizacije, govorimo naš jezik, imamo naše 
običaje in to nas dela za slovenski narod. Posebnež je tukaj pihal na mojo dušo. 
»Število učencev, ki se in so se skozi vsa leta delovanja šole vključevali, je vedno 
nihalo. Šola se nikoli ni hvalila z velikansko številko, vendar pa so ti, ki so prihajali 
in še prihajajo, prispevali svoj žarek v njen današnji sijaj. No, če se izrazim številčno, 
je bilo največ učencev v šolskem letu 1985/86, in sicer 151 v 10 oddelkih. Šola je 
takrat imela tudi dva oddelka 4. razreda, po 13 učencev v vsakem.«
Neumorno je nadaljeval. Zdelo se mi je, kot da sem prisoten na nekem 
zgodovinsko-izobraževalno-filozofsko-življenjskem predavanju, ki me 
prepričuje v samo bit te zgradbe. Ampak počutil sem se odlično, srce mi je 
utripalo hitreje, duša se mi je polnila s podatki in skorajda hlastal sem po 
vedeti še več. Po neki drugi, malo temnejši strani, pa me je bilo sram, da tako 
neuk postopam tu okoli. A posebnež je očitno že vedel, morda sem na zunaj 
celo deloval tako, da me zanima. Da! Želim vedeti, kje je srčica te zgradbe. 
»Ni enostavno, veš, dragi prijatelj, biti na čelu, voziti voz, v dir poditi kljuseta 
takšnega sistema.«
Metafore so me vrgle iz tira. Po značaju sem ustvarjalen, uživam v primerjavah, v 
metonimijah in želim svetu prikazati realnost, a zavito v tančico skrivnostnosti, 
in želim izraziti stanje duha. Vseeno pa nisem pričakoval, da bo še kdo tako 
slikovito, tako prikrito in umetnostno podajal realnost. Postajal sem čedalje 
bolj navdušen. Kaj bo še povedal ta posebnež? Nisem se mogel upreti lastni 
radovednosti. Dvakrat sem prestopil, se nekoliko izravnal, a to ga ni zmotilo. 
Pripovedoval je naprej. 
»Zaradi posodobitev in različnih šolskih reform so se vpeljale številne spremembe. 
Čedalje večji poudarek je imela individualizacija in diferenciacija. No, saj je to 
prisotno še sedaj. Posameznik in njegove potrebe, pouk, ki je zasnovan na podlagi 
skupnih kriterijev in pričakovanj. Nekaj časa je šolo vodil Štefan Gomboc, potem 
pa je krmilo te zlate ladje prevzela še zdajšnja ravnateljica Jožefa Herman.«
Posebnež je nekoliko postal, nato pa zavzdihnil, da sem kar onemel.
»Ladja je plula, skozi visoke valove, na obzorje, ki ga je razklala na kvaliteto in 
kvantiteto znanja. Uvajanje prenovljenega obveznega in razširjenega programa 
življenja in dela osnovne šole. Novi predmetniki. Novi učni načrti. Uvajanje dnevov 
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dejavnosti: naravoslovni, kulturni in športni dnevi. Redovalne konference. Rast 
interesnih dejavnosti in dodan nov krožek: čebelarski. Nabava prvih računalnikov 
Comodore 64 za računalništvo. Uvedba poučevanja maternega jezika na dveh 
nivojih v 1. razred. Uvedba eksternega preverjanja znanja učencev 8. razredov iz 
SL, MA, NE. Prvi pomivalni stroj v kuhinji.«
Posebnež se je v svojem govoru komaj ustavil. Besede so preplavile njegova 
usta, kakor morje preplavi zelene poljane. Vendar … Poslušal sem. Bilo je živo, 
kot da bi me prestavili tja, v tisti nekdanji čas. Poln pričakovanj, iskanj, učenja 
in rasti. Da. Šola je rasla, gradila, napredovala. In tako utečeno sem se spomnil 
na tisto Tolstojevo misel: »Življenjski cilj vsakega posameznika je vedno isti: 
napredovanje v dobrem.« 
Magično je dejstvo, da je vse, kar delamo, kar naredimo, v kar posežemo, del 
spremembe. Mar se koleslje življenja nenazadnje sveta res tako vrti? Iz drzne 
zamisli, utrinka, nastane poganjek, ki potem raste do višine, kjer se skorajda 
lahko dotakneš neba. Vmes pa zalivanje z vztrajnostjo in odločnostjo, gnojenje 
z motivacijo in zaupanjem. 
Če bi posebnež lahko slišal te moje misli, bi ga njihova globina in tankočutnost 
premamili. A izdal se nisem. Tihoma sem le upal, da bo moje spoznanje 
postajalo z njegovo izpovedjo še večje. 

Márk Szilárd Domokos: Obzorje
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2. MNOGO OBRAZOV, A ENA BIT

Človek sam po sebi je zanimiv za zgodovino, v svoji biti vnema marsikatera 
občutja in s tem bistveno oblikuje tok časa. Kaj je bit človeka? Kaj nas 
opredeljuje? Kako dospeti do svojega bistva? Obrazov imamo mnogo, a naša 
bit je unikatna. Nekomu, ki je drugačen od ostalih, od večine, bi lahko v nekem 
galaktičnem svetu idej in misli rekli posebnež. Izstopa iz povprečja, da, takšen 
človek. 
Stala sva, s tem posebnežem, obdana z drevesi in s polji, sredi tega raja na 
zemlji. Zakaj sem ta kraj tako poimenoval, si nisem znal čisto razložiti, zdelo 
se mi je, kot da se dotikam nečesa veličastnega in večjega od mene. Na eni 
strani me je prevzemala širina polj in travnikov, ki so se kot dragulj svetili na 
sončnem obzorju. Na drugi strani pa so se, v gotskem stilu, bohotili gozdovi 
s svojimi izrezljanimi oblikami, z mirnostjo in s svežino. In tudi posebnež, ki 
je stal poleg mene, je čutil, vsaj tako sem ga dojemal, to prelestno danost 
narave. Mogoče zemlja res ne potrebuje bogastva v obliki zlata in denarja, 
ampak najde zadovoljstvo v zelenenju travnikov in v šelestenju listov dreves. 
Tukaj sem se, nič hudega sluteč, spomnil na tisti Kosovelov kons, ki pravi, da 
je gnoj zlato in da je zlato gnoj. In da oboje skupaj enači z nič. In človek brez 
duše niti zlata ne potrebuje. A jaz sem človek z dušo, ohoho! Ta moja duša me 
včasih še celo preveč izprazni. In razumel sem vse to, kar je dala zemlja, kar je 
kazala tam na tistem mestu. 
Posebnež se je šel odpočit na bližnjo klopco, jaz pa sem nekoliko pobrskal po 
spominu in skušal priklicati vse tisto temeljno, kar sem sploh kdaj prebral in 
zaznal o tem kraju. Opredeljen je kot območje, kjer poleg Slovencev avtohtono 
živijo tudi pripadniki madžarske narodne skupnosti. To je povezano seveda 
tudi s tem, da boste marsikje namesto slovenskega pozdrava »Dober dan!« ob 
srečanju naleteli na pozdrav »Jónapot!«. Slovenščino kot uradni jezik spremlja 
tukaj tudi madžarščina. In tudi ime kraja, Prosenjakovci, se na obcestni tabli 
prikazuje dvojezično, Pártosfalva. 
Tukaj sem se takoj vrnil k mojim prejšnjim mislim. Je ime tisto, kar naredi in 
ustvari bit človeka? V tem primeru bi ime naredilo tudi bit kraja. Kje je njegovo 
izhodišče? Kdo ga je poimenoval? Kot roj čebel so misli polnile in ogrebale 
mojo glavo. In priklical sem informacijo, da se vas Prosenjakovci prvič, v pisnih 
virih, omenja leta 1448 pod imenom Prosznyafalca in potem nadalje še leta 
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1452 in 1455 pod imenom Poroznyákfalva. Naselje je dobilo ime po plemiču, 
ki je takrat živel v tem kraju in se je imenoval Georgio de Proszyak. Iz leta 
1836 najdemo našo vas pod imenom Prosznyákfa kot madžarsko vas. Tukaj 
sem se takoj spomnil na Stritarja, saj je ta številka letnica njegovega rojstva in 
njegove verze iz pesmi Prirodi, ki sedaj v tem trenutku, čudovito sovpadajo z 
našim krajem:

»Ko beli dan privede mlada zora,
škrjanec gostole se kvišku vije

v pomladnje sinje nebo, da se skrije
v daljavi neizmernega prostora.«

Celotno območje kraja spada v Krajinski park Goričko. Obdelana polja, 
travniki, sadovnjaki, vinogradi, gozdovi, živali, kmečki vrvež, vse to v široki 
dolini Ratkovskega potoka na presečišču cest Martjanci (državna meja–
Magyarszombatfa in Kobilje–Križevci) očesu ponujajo zanimivo prostranost, 
vredno razmisleka in obiska.
Od Murske Sobote je vas oddaljena 18 km, leži pa na nadmorski višini 240 m 

Márton Pál Sólyom: Živalski svet
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in šteje 230 prebivalcev slovenske, madžarske in druge narodnosti.  Po prvi 
svetovni vojni se je vas preimenovala v Pártosfalva, kot je njen uradni naziv še 
danes. In vzeti je potrebno to, kar nam ponuja: spomladi dišeče cvetoče drevje 
in regrat, poleti žgečkanje ušes zaradi brenčanja čebel, jeseni zvok šelestenja 
listov pod nogami in pozimi šepet počitka narave. 
V gozdiču z iglavci in listavci na manjšem pobočju v Prosenjakovcih so ostanki 
nekdanjega dvorca grofa Matzenauerja, zgrajenega v 19. stoletju. Razpoložljivi 
pisni viri ga omenjajo leta 1866. Dvorec je bil do ostrešja visok 9 metrov, v 
tlorisu pa je meril 26,5 x 15,5 metra. Zgradili naj bi ga italijanski stavbeniki, 
ki so uporabili les in opeko s prosenjakovskega območja. Leta 1890 je grad 
s posestvom kupil grof Ferenc Egger in ga leta 1893 zamenjal z baronom 
Denesom Craigherjem. Leta 1900 je Craigher vse skupaj prodal Carlu von 
Matzenauerju, ki je z družino živel na Češkem v mestu Gaja.
Grof Karl von Matzenau se je rodil 12. decembra 1851. Končal je vojaške šole 
in bil visoki oficir v avstro-ogrski vojski. V različnih državah je opravljal razne 
visoke državne funkcije. Bil je vojaški ataše in generalni konzul v Venezueli, 
Peruju, Rusiji, Boliviji in Iranu. Matzenau po rodu ni bil plemič. Plemiški 
naslov mu je skupaj z veliko biblijo, pisano v gotici, in nuncijskim prstanom 
podelil sveti oče v Vatikanu. V času po prvi svetovni vojni je bil v komisiji za 
določanje meje med Jugoslavijo in Madžarsko. Z aktivnim delom v komisiji, 
z organiziranjem za podpis peticije ima velike zasluge, da meja poteka tako 
kot danes. Bil je tudi pobudnik in glavni organizator izgradnje telegrafskega 
omrežja od Murske Sobote do Prosenjakovec. Umrl je 5. februarja 1932 v 
Prosenjakovcih. Pokopan je na katoliškem pokopališču v Selu. Svoja doživetja 
je zapisal v dveh knjigah, ki se nahajata v Pokrajinski in študijski knjižnici v 
Murski Soboti. Leta 1945 so bili lastniki gradu izgnani, Rdeča armada je grad 
preuredila v bolnišnico in v veliki meri uničila inventar. Nacionalizacija in 
menjava upravljavcev gradu so naredili svoje. Tako imamo sedaj v spodnjem 
delu vasi na žalost le še ruševino.
Grof Carl von Matzenauer je bil dvakrat poročen, najprej s Henriete, ki mu je 
rodila dva sinova: Dominga in Carla. Druga žena, prav tako Čehinja, je bila 
Marija, rojena 1860. Rodila mu je pet otrok: Friderika, Kurta, Eimi, Marijo in 
Emerika. Friderik je pokopan v Murski Soboti, Kurt je končal v Dachauu, Eimi 
je bila nuna v Gradcu, Marija, poročena Červek, je umrla leta 1987. Emerik pa 
je omahnil leta 1950, ko je dobil strel naravnost v čelo. Z njegovo smrtjo je tudi 
konec rodu plemenitih Matzenauerjev, kajti preostali potomci grofa Carla so 
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umrli že prej in dobili ustrezno dediščino.
Prvotno je imel grof Matzenauer 150 hektarjev zemlje in gozdov. Med drugo 
svetovno vojno pa so imeli še 70 hektarjev površin, dvorec s pomožnimi 
prostori, stavbo za služinčad. Po drugi svetovni vojni je bilo vse premoženje 
podržavljeno. Šele po novem zakonu o denacionalizaciji so edini živeči dediči 
otroci Marije Matzenauer, poročene Červek, Karolina, Mercedes, Irma in Mirko, 
dobili v celoti vrnjeno premoženje.
Kako bogato dediščino nosi v sebi kraj. Ni dvoma o tem. Vsak posameznik, 
živeči ali že umrli, prešteva in je lahko prešteval bogastvo in zlate krhlje tega 
kraja. Lahko bi se celo naslonil na Cankarjeve besede: »Živi človek v hiši leto dni, 
živi deset let in štirideset let – in glejte, ljudje božji, hiša mu je podobna, kakor brat 
bratu in ljubezen je med njima. In kadar pojde v daljne kraje po nemilem ukazu, 
bo jokal po hiši bolj kakor brat po bratu in bolj kakor je nekoč jokal po materi.« 
Misli so se mi dvigovale iz tal, razpaljeno in željno. Leta 1937 je g. Károly Koltaj 
ustanovil tekstilno tovarno. V obratu je začelo delati 18 delavcev, a kaj kmalu 
se je število povečalo na 75 delavcev. Leta 1948 je bila tovarna nacionalizirana, 
dobila je ime Pletilstvo. Med leti 1960 in 1965 je obratovala v okviru tovarne 
Mura.
Funkcijo direktorja tovarne je do svoje upokojitve leta 1973 opravljal g. 
Károly Koltaj. Tovarno je naprej vodil g. Ernest Eori s 180 zaposlenimi delavci. 
V proizvodnjo so uvedli mnogo novih programov, odprli so tudi trgovino 
z lastnimi proizvodi. Tovarna je imela dva dislocirana obrata: v Ormožu in 
Križevcih pri Ljutomeru. Leta 2002 je tovarna zašla v velike finančne težave, 
čemur je meseca maja sledil stečaj. Po treh mesecih so stečajni upravitelji 
pognali tovarno ponovno v zagon, vendar z manjšim številom delavcev. 
Gospod Koltaj Karoly je dal leta 1941 zgraditi majhno hidroelektrarno. Elektrika,  
ki jo je proizvajala elektrarna, je bila za  potrebe tovarne, nekaj pa tudi  
za potrebe vasi. V letih od 1948 do 1950 je bil zgrajen zadružni dom. Pri gradnji 
doma so sodelovali tudi vaščani iz sosednjih vasi: Pordašinec, Berkovec, 
Središča in Ivanjševec.
Kulturno dvorano, ki je bila že v zelo slabem stanju, so s pomočjo občine 
Moravske Toplice, madžarske narodnostne skupnosti, kulturnega društva 
»Ady Endre« in sredstev iz sosednje Madžarske leta 2002 uspeli popolnoma 
renovirati.
V središču vasi, tik ob križišču, stoji gostilna Jošar. Ta je bila nekoč last starih 
staršev gospoda Milana Kučana, prvega predsednika Republike Slovenije, ki je 
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nekaj let svojega otroštva preživel prav v Prosenjakovcih. 
Posebneža moje misli tokrat niso pretirano zanimale. Ogledoval si je bližnje 
drevo in verjetno razmišljal o njegovem obstanku. Ko sem se zavedel, da sem 
čisto odtaval na valu mojih teorij, sem se polagoma približal klopci, na kateri je 
sedel. S hrbtne strani je bil nekoliko sključen in močnih ramen, a suhe postave. 
V kontekstu narave je bil izklesan moški, ki je deloval verodostojno, močno in 
na podlagi tega, kar sem slišal od njega, tudi modro. Ha! Modrost je tak čuden 
pojem. Ali si pameten, če si moder? Ali si moder, ko imaš veliko izkušenj? 
Osebno se najdem v prepričanju, da si moder, če imaš pravo mero obojega, 
da si izkusil marsikaj, a si dovolj pameten, da znaš te izkušnje tudi pravilno 
izkoristiti. Pa samostojnost! Da, kot milni mehurčki se naše ideje razpočijo, ko 
doživimo pravi svet, tam zunaj. No, tam zunaj se sliši neznansko daleč in z 
ogromno prostornino. Pa je to mesto že zelo hitro za vogalom domače hiše. 
Zahteve, perfekcionizem, zasvojenost … In sledi pok, ko naša noga naredi prvi 
korak na razpokanem in razbeljenem asfaltu pričakovanj. Prvi korak še nikoli 
ni bil tako razburkan, tako bučen, lahko bi celo pretiraval in rekel barbarski, kot 
je korak k samostojnosti. Da povem s Kosovelovimi verzi iz pesmi Prerojenje: 

»Sam, sam, sam moram biti,
v večnosti sebe in v sebi večnost odkriti,
svoje prozorne peruti v brezdaljo razpeti
in mir iz onstranske pokrajine vase ujeti.«
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3. DUŠA SE POLNI

Ozrl sem se naokoli. Polje je živelo, sonce je prijazno kramljalo z zemljo. V 
daljavi so se razločevala postavna telesa dreves, ki so polnila zrak s kisikom 
in svežino. Posebnež je vstal s klopce. Z rokami, tesno stisnjenimi v žepu, je 
naredil dva koraka naprej in pogledal proti bližnji cesti. 
»Osnovno šolstvo v Prosenjakovcih je staro več kot 100 let. Poučevalo se je na več 
lokacijah. Krajani Prosenjakovcev so nameravali leta 1865 ustanoviti šolo, saj je 
do tedaj le nekaj otrok premožnejših staršev obiskovalo šole v sosednjih vaseh. 
1868 so vaščani Prosenjakovec in Berkovec začeli postavljati poslopje iz ilovice in 
ga pokrili s strešno opeko. Do otvoritve ni prišlo, ker so se vaščanom zdeli stroški 
preveliki, zlasti, ker bi morali plačevati učitelja. Streho komaj postavljene hiše so 
prodali, drugo pa podrli in tako zopet ostali brez šole.«
Bi človek pomislil, da je končal s svojo pripovedjo, a začel je spet. Tako 
nostalgično, ljubko in privlačno, da sem obstal poslušaje na dveh debelih 
koreninah drevesa, ki se je gromko vzpenjalo proti vrhu ravno tam, kjer sem 
si našel mesto. 
»Vedno je v ospredju ta denarni vidik,« je z nekoliko osornim tonom skorajda 
obsodil to, kar je izjavil. 
»Tudi pozneje, ko je šola že izvajala program, so bile prisotne številne finančne 
prepreke. Celo za plačo včasih ni bilo, oziroma je, če se izrazim leposlovno, tenko 
piskalo. Vedno, ko je šola želela plačati učitelja, so se spraševali, ali bo denarja 
dovolj, da pokrijejo vse stroške, da vsi učitelji dobijo plačilo za svoje delo. Pomisli 
zdaj še na didaktična sredstva. Danes greš in nekaj prekopiraš. Vzameš nov zavoj 
belega papirja. Lepilo in škarje te samoumevno čakajo na polici. Računalnik 
brezčasno vklapljaš in izklapljaš. Preprosto, vendar borbe za takšno stanje so bile 
ogromne. Pisanje in tiskanje na roko sta takrat bila vsakodnevni opravili. Učni listi 
skorajda cela znanost. Šele s prizadevnimi besedami in z utemeljitvami, takšnimi 
in drugačnimi, je šola pridobila kasneje tudi ustrezne finančne vire, da lahko 
zadnjih 20 let pedagoški proces izvajamo tako kvalitetno kot ga. No, naj bi ga,« je 
hudomušno pripomnil.
Roke je vzel iz žepa, si poravnal srajco, se odkašljal in nadaljeval pripoved. 
»Po letu 1890 so si nekateri mlajši vaščani vnovič začeli prizadevati, da bi imeli 
šolo. 1897 so ustanovili državno ljudsko šolo in s poukom začeli 2. januarja 1909. 
Učni jezik je bil madžarski. Po drugi svetovni vojni je pouk potekal v dveh učilnicah, 
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v katerih je bilo osem razredov. Pouk je potekal v slovenskem in madžarskem 
jeziku. Poučevali so različni učitelji in učiteljice iz različnih krajev Slovenije. Ker pa 
prostori obstoječe šole niso več ustrezali novim merilom, je bila leta 1981 zgrajena 
nova šola. O tem sem ti razlagal že prej. Staro šolo pa so prenovili in še danes je 
v njej dvojezični vrtec, ki spada pod upravo Vrtcev občine Moravske Toplice,« je 
vedro zaključil.

V ušesu mi je odzvanjala ta pikra pripomba, da je vedno v ospredju denar. 
Smo kapitalisti. Sodobnost nas toliko ni spremenila, da bi lahko kolo obrnilo v 
čas humanizma. Človek v ospredju? Da, vendar do tolikšne mere, da dobiček 
vseeno nastaja in se kopiči. Visoka gospodarska rast, tehnološki napredek. 
Omogočata nam hitrejši transport, učinkovitejšo komunikacijo tudi na zelo 
velikih razdaljah. In tudi nove načine zdravljenja bolezni in mnogo drugega. 
A za kakšno ceno?
Vseeno pa smo ljudje edino živo bitje, ki smo zmožni soditi sami sebi. Trenutki, 
s katerimi se vsakodnevno spopadamo, nas obdajajo. In v njih najdemo včasih 
uteho, včasih odločilen kamenček na tehtnici sodbe. Pozitivno gledam na 
okolje, na vsakega, ki ga srečam, v njem iščem dobro, čeprav je velikokrat 

Johanna Lili Tóth: Šola
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prikrito in moraš drezati v jedro, kot drezaš v zemljo, iskaje izgubljeni košček 
nečesa. Tudi posebneža sem tako dojemal. Tudi nekatere kritike, ki jih je izrazil, 
sem sprejel kot del njega. Razmišljal je. Tako kot velikokrat razmišljam tudi jaz. 
»Začetke delovanja sem ti že razlagal, pa vseeno. Pouk na začetku se je izvajal v 11 
učilnicah, 2 majhni učilnici pa so učenci uporabljali za tiho delo ali druge dodatne 
dejavnosti. Zunaj šole so imeli učenci na voljo asfaltirano igrišče za košarko in 
nogomet. Skozi prvo desetletje so učenci in učitelji sooblikovali učenje, ves čas 
aktivno izvajali številne dejavnosti, proslave, praznovali praznike, se povezovali 
na takšen in drugačen način. Za prebivalce tega okolja je šola predstavljala 
možnost napredka, znanja. Marsikateri je razmišljal tudi v smeri pridobitve 
poklica in izobrazba nudi vse to. Učenje v svoji osnovi je nek proces pridobivanja 
znanja, ki bi naj imelo trajni učinek. Kar se naučiš, to ti ostane. Saj se verjetno 
strinjaš z mano.«
Sam sem učenjak, rad raziskujem in pridobivam znanja o novih stvareh. Zanima 
me vse, kar še ne vem. In uživam v kakršnikoli teoretični razlagi praktičnih 
vsebin. Filozof.  Zgodovinar.  Sociolog.  Pedagog.  Vse to se prepleta v moji biti.  
In da to pridobiš, je nedvomno bistvena izobrazba.  Dandanes pač nisi  
izobražen, če ne hodiš v šolo. No, šolanje na domu sicer obstaja, a kako 
pomembni so pri vsem tem socialni vidik, druženje, medvrstniška komunikacija 
in še kaj. Ni treba, da sem modrec, da razumem, da se kdo pa z mano v tem 
pogledu ne strinja. Sam pač tako menim. Znanje za razum človeka, a narava za 
povezavo z dušo. Tako nekako, ali če to preslikam v misel Emila Zolaja: »Odpri 
oči – glej naravo, odpri srce – glej življenje.« Življenje se skoraj vedno začne 
takrat, ko ga začneš živeti. Kako potrebni smo tega, da živimo. 
»Kmalu, po dveh moških likih v vlogi ravnatelja, je nastopila ravnateljica Jožefa 
Herman, natančneje v šolskem letu 1998/99. Tako se je razvoj kvalitete šole šele 
dobro začel. Seveda pa ni šlo mimo inšpekcijskega nadzora, ki je bil izveden zelo 
hitro po nastopu nove ravnateljice. In jezi me misel, da je vedno nekdo nad nami, 
da se zmeraj izvaja neka kontrola, ki v nas zbuja strah in negotovost. A pomislim 
potem na to, da se še bolj neznosno in kontradiktorno pojavljajo napake, skozi 
katere ugotavljamo nepravilnosti. Da jih uspemo opaziti in popraviti, človeško je 
namreč zmotiti se, pa je seveda tu ta nadzor. Na eni strani kot vsiljivec vsakdanjosti, 
na drugi strani kot kontrolor mogoče nevidnih in nezavednih trenutkov, ki bi v 
primeru izgube vajeti predstavljali temelj za potop. Šola je pod novim vodstvom 
izrazila tudi jasno identiteto z logotipom in s himno. Logotip. Vizualna predstavitev 
vsega, za čemer stoji, s smernicami, s pomočjo katerih deluje, idealov, katerim 
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sledi. Himna. Glasbena kompozicija, s katero je šola zaznamovana kot simbol.«
Razmišljam, kako zelo odvisni smo od nekih dejavnikov, ki včasih temeljno 
vplivajo na tok dogodkov in spreminjajo naše vedenje, razmišljanje, včasih 
celo spremenijo naše značaje, osebnost. Za vzgojno-izobraževalno ustanovo, 
kot je ta naša šola, da se razcveti, da napreduje, da iz majhne zraste velika, 
da se o njej govori, je pomemben vodja, ki suvereno in enotno vodi s svojim 
pedagoškim erosom celotni kolektiv, ki deluje na šoli. Osebnostno zrel, 
empatičen, z relativno visokimi in pravilno zastavljenimi moralnimi normami. 
Vsak majhen korak, ki ga ravnatelj naredi, se dolgoročno vidi in pozna na 
zadovoljstvu učiteljev in kvaliteti njihovega prenosa znanja na učence. 
Če učitelji v njem vidijo osebo, na katero se lahko obrnejo, da mu zaupajo, 
bodo lažje verjeli sami vase, v svoje delo in v svoje sposobnosti. Dobijo nek 
zagon, motivacijo, videnje smisla v svojem početju in posledično se počutijo 
pomembne kot oseba in da so del neke »družine« v najširšem pomenu besede.
Ob tem cunamiju misli me je spreletel srh, saj sem čutil neko osebno 
povezanost s tem. Pogledal sem posebneža, ni se zmenil zame. Razumel ga 
nisem. Spet se je posedel in s prekrižanimi rokami strmel v korenine bližnjega 
drevesa, ki so drle skozi tanko prst rodovitne zemlje. Tudi sam sem se zazrl v 
tla. In kot da bi mi nekdo s posodo nalil kozarec vode, sem se spomnil pretekle 
pripovedi, ki lahko trenutno podkrepi mojo tako imenovano teorijo o šoli kot 
družini. 
Podružnični vrtec in šola Domanjševci tvorita neizčrpno in nezamenljivo 
sestavino pri biti naše matične šole. Sledeča pripoved se nanaša na vrtec 
Domanjševci, ki danes deluje pod vodstvom matične šole Prosenjakovci. Delo 
v vrtcu se je iz leta v leto spreminjalo. Uvajali so vedno nove metode, ena izmed 
pomembnejših se je vpeljala leta 1999, in sicer model »en človek, en jezik«. To 
je pomenilo, da sta bili v oddelku prisotni dve strokovni delavki, začetki pa 
vsekakor niso bili lahki, a so se uspešno in z vso motivacijo spopadli s številnimi 
izzivi. Leta 2004 so vrtec prenovili, kar je vsem, tako otrokom kot strokovnim 
delavkam, dalo nov zagon za še učinkovitejše delo, pridobili pa so veliko 
pokrito teraso in igralnico z novo opremo. S podružnično šolo Domanjševci so 
bili kot ena družina, skupaj z matično šolo pa so sooblikovali temeljne kamne 
vzgojno-izobraževalni palači. Načrtovanje prireditev, proslav je bilo skupno, 
družili so se na skupnem igrišču, pripravljali piknike, pustna rajanja, sodelovali 
s starši, organizirali različna predavanja, kar je vplivalo na sovisnost odnosov, 
na dovršen, izdaten in unikaten preplet izkušenj in prijateljstev. 
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V sklopu te velike družine deluje danes tudi podružnična šola Hodoš, 
vendar pa skozi vsa leta razvoja ni bilo lahko, ne strokovnim delavcem ne 
otrokom. Delo na podružnici se v marsičem razlikuje od dela na matični šoli. 
Na začetku so bili na Hodošu trije zaposleni: učitelj, vzgojiteljica, kuharica-
čistilka v eni osebi. Težava takrat je bila v oddaljenosti od matične šole, saj 
niso imeli telefonske povezave. Za medsebojno obveščanje so imeli zvezek, 
ki so ga do uprave pošiljali s šolarji. Zaposleni na podružnici, predvsem pa 
vodja podružnice, so včasih bili  tudi tehnični, nabavni in vodstveni delavci. 
Probleme in nadomeščanja so v glavnem reševali sami.

Na Hodošu so bile ob zimah težave tudi z dobavo vode, saj so cevi ob hudem 
mrazu zamrznile. Vodo je bilo treba nositi v vedrih od sosedov. Za čiščenje so 
včasih prekuhali vodo, ki so jo dobili iz snega. Tudi košnja je povzročala težave, 
saj je njihova delavka kosila ročno. Imeli so velik vrt, kjer so pridelovali zelenjavo 
za kuhinjo. Vse te težave so se v nekaj letih odpravile. Velike spremembe so 
nastale po osamosvojitvi Slovenije in z nastankom novih občin. Na področju 
izobraževanja so se oblikovala nova merila, novi napotki, novi in spremenjen 
načini dela. Nudilo se je vedno več možnosti dodatnega izobraževanja na 
enojezičnem in na dvojezičnem področju.

Potrebščine so nabavljali v domači trgovini. Naročilo in dostavo so uredili 
sami. Igrače in pisarniški material je vodja nabavljala v Murski Soboti. Dobro 
so sodelovali tudi s  starši. Izvajali so delovne roditeljske sestanke, na katerih 
so po uradnem delu nadaljevali z izdelavo lutk, rekvizitov, pripomočkov 
za izvajanje vzgojnega dela. Starše in stare starše so aktivno vključevali v 
vzgojno delo v obliki obiskov, predstavitev poklicev, rokodelskih spretnosti. 
Na delovnih akcijah so popravljali igrala, urejali dvorišče, izdelovali lesena 
igrala. Starši so darovali materiale. Izvajali so zaključke šolskega leta v obliki 
prireditev in piknikov. Izleti s starši so bili zaključki celoletnih projektov.

Z delom in uspehi so seznanjali tudi širšo javnost, saj so bili nastopajoči skoraj 
na vsaki prireditvi v vasi Hodoš. Vse otroke so navajali na javno nastopanje, 
obiskovanje dogodkov in prireditev ob praznikih. Navajali so jih na medsebojna 
obdarovanja ob osebnih in drugih praznikih. Kar nekaj sprememb je tako na 
matični kot tudi na podružnični šoli nastalo z uvedbo devetletne osnovne 
šole. Vrtec je izgubil oddelek otrok, šola pa pridobila en razred. Pred uvedbo 
devetletke se je izvedla adaptacija šole in vrtca, v tem času pa so se učenci 
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šolali na DOŠ Prosenjakovci. Vrtec je bil premeščen v Kulturni dom na Hodošu. 
Spet spremembe, izzivi in drugačno, zelo odgovorno delo. Po otvoritvi 
adaptirane stavbe so se pogoji za delo izredno spremenili. Preurejeni prostori, 
nova oprema, računalniki, tiskalniki, telefon, nova kuhinja, sanitarije za otroke 
in odrasle, urejena kurjava, preurejeno igrišče. 

Eden izmed zgodovinskih dogodkov je še posebej izstopal v času delovanja 
šole in vrtca na Hodošu, in sicer desetdnevna vojna za osamosvojitev Slovenije. 
Na začetni dan so v vrtcu slavili rojstni dan. Ko so opazovali naravo skozi okno, 
so na glavni cesti pred Hodošem videli kamione in vojake. Malčki so se kar 
sami odmaknili od okna. Starši deklice so prišli pred kosilom, razrezali so torto, 
čestitali. Kmalu so prišli tudi drugi starši po svoje otroke. Bili so mirni in se tiho 
poslovili. Naslednjih 10 dni je bil v stavbi štab slovenske vojske. Kuharica in 
vodja vrtca sta vsak dan prihajali v službo, saj jima nihče ni rekel, da morata 
biti doma. Pozneje so imeli v vrtcu tudi begunskega otroka iz Hrvaške. 
Pripovedoval je o bombardiranju in vojni v Osijeku. Malčki te generacije se 
več niso igrali streljanja in ob opaženem letalu na nebu so vsi polegli po tleh.

Kako pomembno je, da nekaj sam izkusiš, da vidiš realnost in krutost obenem. 

Julia Kerčmar: Otroci
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Otrok se uči preko izkustva, preko tega, kar vidi, okusi, kar sam poskusi narediti. 
In to ga zaznamuje, ostane v njegovi zavesti za vedno. Čutno doživljanje. Treba 
jih je naučiti tega. Vsak trenutek je edinstven na področju znanja in učenja. 
Treba ga je izkoristiti in v njem najti uporabnost za vsakdanje življenje. 

Brskal sem po lastnih mislih, ki so se prepletale kot pajkova mreža in lahko bi 
celo zapisoval vsa dejstva, ki so se mi vrtela v glavi kot koleslje voza. Na eni 
strani sem se počutil kot Sokrat s svojo mislijo: »Vem, da nič ne vem.« Na drugi 
strani sem bil kot baza podatkov, ki se je krepila in ki je črpala še več iz mojega 
sogovornika, posebneža. Ne vem, če bi ga lahko označil kot sogovornika, saj 
je pretežno govoril in razlagal le on. Njegovih besed nisem komentiral, ampak 
sem postransko na plan metal vse svoje misli, ki so bile neposredno povezane 
z njegovimi. Razlika med nama … On je premišljeval in razglabljal na glas, 
jaz pa sem v lastni tišini kuhal kašo vseh reči, refleksij, idej, izrazov, zgodb, 
doživetij, ki sem jih hranil v duši in nekje v čisto majhnem skritem kotičku 
najkompleksnejšega in najbolj dovršenega organa v našem telesu, možganov. 
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4. IN CVETLICA SE RAZPRE

Ivan Cankar je zapisal: »Morda je tako, da ima človek, vsak posebej, svoje merilo 
za doživljaje, ki so mu takorekoč od vsega početka namenjeni po njegovi naturi in 
moči. Kar je onstran tega merila, ne velja, gre mimo njega, ni resnično.«
Človek pričakuje, da mu bo vse dano, da bo sam uvidel in spoznal, vendar 
se mora pošteno potruditi, da razume pozive, obrate, besede in situacije, 
katere prejme, posluša in v katerih se znajde. Tudi naša šola se je zelo hitro 
po svoji ustanovitvi vključila v številne projekte, sprejela marsikateri izziv, 
si naložila to, kar je zmogla, za kar je imela moč in kar je njena natura tudi 
želela in pričakovala. V letu 2003/2004 so tako na matični šoli kot na obeh 
podružnicah, ki sta nezamenljivi del njene celote, uvedli devetletno osnovno 
šolo. Ni nobena znanost, da je v preteklosti osnovno šolo končal tisti, ki je 
uspešno zaključil 8 let šolanja. Novi program devetletne šole je zajel vse 
otroke, ki so bili takrat v povprečju stari 6 let in tudi otroke, ki so v tem šolskem 
letu obiskovali 6. razred. Tako so nekateri preskočili iz 5. razreda osemletne v 7. 
razred devetletne osnovne šole. 
Posebnež je s svojimi premišljenimi stavki, čudovito dodelanimi strukturami, 
zapolnil tudi to vrzel v mojem znanju. Po dolgem postanku je začel nadalje 
razlagati: »Razvoj, izboljšanje, vse to je temelj nekega izobraževalnega procesa. 
Če tega človek, ki deluje na taki ustanovi, kot je ta šola, ne dojame, kaj je potem 
smisel njegovega delovanja. Tebi se zdi mogoče to brezpredmetno, a tehten 
premislek ne bi škodil.« 
Nisem čisto dojel, zakaj me je označil za takega, da bi to, kar je povedal, uvrstil 
med brezpredmetno, a vseeno se nisem pustil zmesti in sem ga še vedno 
poslušal v vsej svoji zavesti.
»Uvedba devetletke je prinesla marsikatero spremembo. Tako kot se ljudje 
spreminjamo skozi zgodovino, se spreminjajo tudi načini in izvedbe vsega, 
kar nas obdaja. Devetletna osnovna šola je bila tako razdeljena na 3 vzgojno-
izobraževalna obdobja po 3 leta. Vsako obdobje ima svoje značilnosti, ki učencem 
in učiteljem daje možnosti za napredovanje in za dosego najboljših rezultatov, če 
so seveda dovolj motivirani za to. Otroci so začeli v šolo vstopati prej, s šestimi leti, 
v prvem triletju pa imajo dve strokovni delavki. Na mestu je vprašanje, ali je to 
učinkovito, da pride otrok s tako starostjo že v šolo, vendar pa so tukaj bili sprejeti 
seveda novi učni načrti, ki upoštevajo razvojno stopnjo učencev, dopuščajo 
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dovolj časa za ponavljanje in utrjevanje snovi ter nenazadnje omogočajo tudi 
vzpostavljanje pristnejšega odnosa med učencem in učiteljem. Ocenjevanje je 
sprva opisno, nato preide v mešano, torej opisno in številčno, v zadnjem triletju 
pa je samo številčno. Ob vsakem zaključku triletja se znanje preverja tudi z 
nacionalnimi preizkusi znanja, da se preveri, koliko učenci zmorejo in dosežejo 
na državni ravni. V ospredje se je postavila individualnost učenca, njegovi interesi 
sposobnosti in pričakovanja.«
Kako se odzovemo na vse modifikacije, na predrugačenje, je odvisno od 
vsakega posameznika. Zdi se mi smiselno, da spremembe sprejmemo, 
kakršnekoli že so, saj v nasprotnem primeru težko dojamemo njihov pomen, 
hkrati pa nam otežujejo nadaljnje korake, saj smo miselno preveč zaverovani 
v to, da je boljše takšno stanje, kot je bilo. Tudi posebnež je v svoji besedi dajal 
takšen občutek, kot da se strinja, kot da so mu spremembe pisane na kožo. Ni 
dolgo premleval tega, kar bo še povedal in besede so se spet vsule iz njegove 
biti. Jaz pa sem stal in razglabljal, diskutiral v sebstvu, v jazu in iskal načine 
ponotranjenja pojmov, leksemov. 
»Veš, ko pride do ene spremembe, to sproži verižno reakcijo, da pride še do druge 
in tako celoten tok dogajanja sloni ves čas na nekih izzivih, novih dejavnostih, 
novih podvigih, skicah, osnutkih, smernicah. Eden izmed takšnih podvigov je bila 
vključitev v projekt ZRSŠ z naslovom Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti. 
Misel o kakovosti se mora začeti že v osnovi, temeljnem kamnu razvoja. V okviru 
tega projekta je šola sprejela globalne cilje za odpravo pomanjkljivosti pri 
učencih in globalne cilje za ohranjanje kakovosti učiteljev. To so ključne sestavine. 
In smiselno je vlagati v takšen razvoj. Poudarek je bil na delu, ki bi se načrtovalo 
skupaj z učenci, na motivaciji za učence, na smiselni vključitvi individualizacije in 
diferenciacije dela, na vključitev več eksperimentalnega in terenskega dela. Učitelj 
bi si naj prizadeval za to, da učenec snov dobro razume, da razlaga na zanimiv in 
privlačen način. S tem je seveda neposredno povezano tudi samostojno delo, ki 
prinaša velikokrat več uspeha, kot pa katerikoli drug način učenja.«
Kakovost dam na prvo mesto, izbiram tudi takšne načine in metode dela. 
Stremim k natančnosti in skorajda popolnosti. In takšen bi moral biti tudi 
vzgojno-izobraževalni proces. Ampak za tak proces je potrebno veliko 
vloženega truda, razmisleka, motivacije in osebnega prizadevanja. Učitelj 
mora vseskozi razmišljati o svojem delu, mora pridobivati informacije o načinih 
učenja in poučevanja. Kot je zapisal Jung: »S spoštovanjem se oziramo na naše 
sijajne učitelje, s hvaležnostjo pa na tiste, ki so se dotaknili naših človeških čustev. 
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Kurikulum je nujnost, toda toplina je življenjsko potrebna rožam in otrokovi duši 
za njuno rast.« Treba je biti človek, pri vsem kar počnemo. 
Prestopil sem se in zagledal na drevesu pajkovo mrežo, ki se je gibala v lahnem 
pišu vetra. Z očmi sem brskal, da bi videl kreatorja te mreže, a nisem ga 
našel. Le kam se je podal? Tako majhen, nebogljen skoraj. Pa izvrsten in uren 
pletilec. Posebnež je zaznal, da sem z mislimi nekje drugje, zato se je ustavil s 
svojimi besedami, pokašljal je, nekoliko nerodno, da sem se takoj zdrznil in ga 
pogledal. Vendar, njegove oči so bile usmerjene v daljavo, prostranost zemlje, 
ki naju je obdajala. 
»Ljudje so, kar so, veš? Misli se marsikdaj ne ustavijo, ker glava nenehno premleva 
in tako ustvarja ter si izmišljuje takšne in drugačne scenarije. Učiti se, da bi znali 
živeti v skupnosti in drug z drugim, da se preseže individualizem, sodelovati, da 
se vzpostavi soodvisnost in odpravi egoizem. No ta načela so kar hitro tudi v novi 
šoli vzeli za svoja in na njihovi podlagi osnovali vzgojni načrt. Izpostavljeno je 
najpomembnejše, učiti se, da bi znali biti in živeti s seboj. Kako živeti sam s seboj? 
Včasih je to težje, kot pa živeti z nekom drugim. Sprejeti se moraš, dati si možnost 
širiti svoje zmožnosti, reševati probleme, največkrat pa tudi sprejeti odgovornost, 
ki ti je naložena. Starši in učenci so potem skupaj z učitelji določili temeljne 
vrednote šole, ki jih bodo spodbujali: strpnost, poštenost in varnost. Učence je 
treba vzgojiti v odgovorne in samostojne posameznike. Seveda pa mora samo 
okolje, v katerem jih vzgajamo, biti dovolj spodbudno, prijetno.«
Ko je to povedal, se je obrnil in se usedel. Ni bilo videti konca in zdelo se je, kot 
da mu na duši leži marsikaj in da me je iskal, da me najde, da mi pove, da se mi 
izpove, da mi preda te misli. 
»Ravno zaradi čim bolj spodbudnega okolja, da se odpravi vrzeli, da se poglobi 
razmišljanje in nadgradijo cilji, da se omogoči večja izbirnost in sodelovanje 
učencev, da se razvije ustvarjalnost v vsej svoji mogočnosti, da pride v ospredje 
inovativnost, se je šola vključila tudi v preizkušanje koncepta razširjenega 
programa. Preverjajo se različni modeli izvedbe, pri čemer so v ospredju vsebinske 
dejavnosti, v katere se učenci vključijo glede na interes in starost, spremlja pa se 
individualni napredek vsakega učenca. Vsak je individuum, vsak ima svojo bit, 
svojo dušo, ki čuti vse, kar nas obdaja, prižge se tisti hip, ko se rodimo, in nas nikdar 
ne zapusti. Niti za en sam samcat hip ne, vse dokler živimo in mislimo in smo.« 
Ustavil sem se pri besedi duša. Neumrljivo bistvo človeka. Jedro in najvažnejša 
stvar. Pa nekateri sploh ne verjamejo, da jo imamo. Jaz jo vidim v sebi, vsak 
dan. Tudi posebnež jo ima, pa še kakšno, lahko celo poudarim, da dušo z 
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veliko začetnico. Zanimivo je, da sem ga tako sprejel, da se mi odpre in izjavi, 
opredeli. Nekaj časa sem počakal, ker posebnež ni več nič povedal, sem se 
sprehodil po potki, ki pelje okrog šole. Pogled se mi je ustavil na ribniku. 
Pomislil sem na vodo, ki predstavlja neprecenljiv vir našega vsakdana, kako 
zelo je pomembno, da jo spoštujemo. Pogledal sem nazaj, a posebnež mi ni 
sledil. Sedel je na klopci in strmel v tla. Nadalje sem se razgledoval po šolskem 
dvorišču. Drevesa, grmovje, igrala, zastave. Stavba je obdana z bogastvom, ki 
ji daje moč in pomen. Tok časa je hiter in dojeti bistvo nekega trenutka je zelo 
težko, a hkrati ni nemogoče. Zavedati se moramo, ozreti se in vsrkati vase to, 
kar naredi tisti trenutek tako mogočen. Misli so mi tavale in se prepletale, ko 
sem počasi nasipaval korake na potki. Tokrat mi je posebnež sledil. Ustavil sem 
se tik nad nekimi znaki, ki so bili obešeni na zunanji steni šole. Čebela. Kako 
preudarno. Marljivost, pridnost, vsestranskost, razgledanost. To bi lahko bilo 
razbrano. 

Luca Fanni Soós: Znak šole
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»Verjetno ne veš, da je nekakšen sinonim za to našo šolo čebelica. Zakaj, ti povem. 
Gre za nek dolgi časovni trak, ki se je začel z davnega leta 1999 zapisanimi 
besedami: Na svetu slajšega ni, kot je med iz šole Prosenjakovci!«

Res nisem pomislil na to in presenetilo me je. Oči sem umaknil na njegove in 
videl je v meni črva radovednosti in ni čakal, da bi se sprenevedal, ampak je z 
vso vnemo dobesedno nasul naslednje. 

»Pisal se je 5. julij 1999. Počitnice? Ne, kajti pogled v šolo je zastal na marljivih in 
složnih delavcih, ki so se z vso zagnanostjo pripravljali na velik in predvsem čudovit 
dogodek, otvoritev vzorčnega izobraževalnega centra za čebelarstvo. Otvoritev 
je bila le pika na i za več kot desetletno nadvse uspešno delo čebelarskega krožka 
Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, obenem pa je predstavljala tudi priznanje 
Čebelarski družini te majhne vasice. Prosenjakovski čebelarski krožek pod 
mentorstvom g. Kolomana Kozica je že takrat prehodil 15-letno uspešno pot. Mladi 
čebelarji so se z državnih tekmovanj redno vračali z odličji, se uspešno predstavili 
na dnevih slovenskega izobraževanja v Ljubljani in se udeležili srečanja vzorčnih 
izobraževalnih centrov v Šmarjeti na Dolenjskem. Ob otvoritvi so si obiskovalci 
lahko ogledali zanimivo in bogato razstavo o čebeljih izdelkih in čebelarstvu, 
čakala pa jih je tudi pokušina različnih vrst medu iz šolskega čebelnjaka. Nadvse 
zanimiva je bila zloženka, ustvarjena v obliki celice satovnice. Slovesnosti so 
prisostvovali predstavniki Čebelarske zveze Slovenije, Zveze organizacij za 
tehnično kulturo Slovenije, drugih vzorčnih izobraževalnih centrov, lokalnih 
skupnosti … Največ pa morda povedo besede g. Lojzeta Peterleta, takratnega 
predsednika Čebelarske zveze Slovenije: "Ustvarjalcem centra čestitam k dobri 
zamisli z željo, da bi se mladi rod z njegovo pomočjo uvajal v skrivnosti narave 
preko čebel. Šolnikom in učencem pa se iskreno zahvaljujem za nepozaben dan. S 
hvaležnostjo, spoštovanjem in z dobrimi željami." Vsak košček bogate čebelarske 
rasti so spodbujale še kako pomembne pozitivne misli. Včasih drobne, a mogočne, 
spet drugič vseobsegajoče, a zmeraj motivacijsko naravnane. Na sejmu Sadje 99 v 
Gornji Radgoni, kjer smo se predstavili z enkratno razstavo, je tako nekdo v našo 
knjigo vtisov zapisal: Lepo je, lepo naj vam bo!«

Bil sem tako navdahnjen, da niti nisem uspel začeti razmišljati spet v moji drugi 
smeri. Posebnež mi ni pustil niti možnosti, saj je postal za sekundo, da je prišel 
do diha, vrgel je pogled na to čebelico, ki je krasila ozidje šole in presunjeno 
nadaljeval:
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»In zares je bilo lepo, še več kot to. 4. aprila leta 2000 je v izdaji časopisa Večer 
bilo zaslediti naslov: Prosenjakovci: Pridni kot čebelice. Dvojezična osnovna šola 
Prosenjakovci je namreč gostila kviz Čebela se predstavi. V treh skupinah, nižji, 
srednji in višji, je sodelovalo devetnajst ekip iz devetih čebelarskih krožkov. Kviz je 
pripravil vzorčni izobraževalni center in je bil prvi te vrste v Sloveniji. Vodja kviza 
in žirije tekmovanja Koloman Kozic je za časopis predstavil tudi nekaj nadaljnjih 
aktivnosti čebelarskega krožka Prosenjakovci. Že 15. aprila 2000 jih je v Novem 
mestu čakalo državno tekmovanje, od 25. do 30. junija 2000 pa je Dvojezična 
osnovna šola Prosenjakovci bila prirediteljica čebelarskega tabora. Prvi čebelarski 
tabor, ki se ga je udeležilo 12 osnovnošolcev iz različnih krajev Slovenije, je dobil 
republiški značaj. Taborniki so tako zadnji teden junija spoznavali čebele, njihove 
pridelke, bolezni, ki napadajo čebele, čebelarjeva opravila, medovite rastline, 
izdelke, katerih sestavni del je tudi med. Pri Jakšičevih na Kapci so si ogledali  
vzrejo čebeljih matic, se v Krapju podali na čebelarsko učno pot ter nato še na 
šolsko učno pot pri Selu. Starša tabornika sta nas pospremila z naslednjimi 
besedami: "Kapljica ne naredi luknje v kamnu s silo, ampak s pogostim in z 
vztrajnim padanjem. Naj vztrajnost še naprej ostane vaša vrlina. Vidimo se 
naslednje leto!"«

Ognjevitost, strastnost, zanos, vzhičenost, veselje, gorečnost. Vse to sem 
zaznal. Ponos, bahanje celo. In zasluženo, se mi zdi. Brez preračunavanja, 
skoraj z otroško nedolžnostjo se je trenutek, tema, ena iskrica spremenila v 
zgodbo, ki neutrudno in neomajno piše častitljivo zgodovino.

»2. septembra leta 2000 je šolo obiskala čebelarska družina iz Šmarij pri Jelšah. 
Ob svojem odhodu so se jih dotaknili z besedami, ki so vse do danes globoko 
vtisnjene v spomin: "Ko človek stopi v šolo, v kateri o čebelah se uči, vedno najde 
tu osnovo, da je vredno delati!" Sledili so dnevi tehnične kulture v Ljubljani. Od 
9. do 12. novembra so se tako šolski čebelarji predstavili s poučno razstavo, k 
izdelovanju izdelkov iz voska pa so povabili številne obiskovalce. Prenekaterim 
so se kar utrnile ideje za novoletne in druge priložnostne okraske iz voska. Sredi 
Ljubljane v zaprtem prostoru takoj lahko začutiš bližino narave. Kaj porečeš na 
to?«

Tokrat me je prvič ogovoril direktno. Obrnil se je k meni, z vsem telesom, 
obraz pa nagrbančil v tako gubo, kot da bi me želel prebrati v dno moje biti. 
A nisem spregovoril. Nisem niti zmogel, besede so ostale daleč na začetku 
mojega govornega kanala. 
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»Pestra zgodovina čebelarskega krožka, vzorčnega centra, veliko trdega dela 
in bogata popotnica mlademu rodu. Na dnevu odprtih vrat v Murski Soboti, 8. 
decembra, so se ponovno predstavili z razstavo, delavnicami … Obiskovalci z 
vrtca Potoček so jih nagradili z besedami: "Zelo izvirno, domiselno, za nas male 
pa zelo sladko, zdravo, poučno. Hvala, hvala …" V soboto, 5. maja 2001, so bili 
tudi gostitelji XXIV. vseslovenskega srečanja in tekmovanja mladih čebelarjev 
Slovenije. Udeležilo se ga je kar 105 skupin z nad 400 mladimi čebelarji, ki so 
prejeli veliko število zlatih, srebrnih in bronastih priznanj. Predsednik Čebelarske 
zveze Slovenije, gospod Lojze Peterle, je ob tej priložnosti v šolskem parku posadil 
spominski kostanj. Rdeča nit čebelarskih pogovorov so bila razmišljanja o tem, 
kako doseči, da bi se čebelarski krožek razvijal in uveljavljal tudi na ostalih 
šolah. 24. srečanje slovenskih čebelarjev pa ni bilo namenjeno le tekmovanju, 
izmenjavi idej podobno razmišljujočih, temveč tudi ogledu šolskega čebelnjaka. 
Mladi čebelarji pa so si imeli možnost ogledati znamenito Plečnikovo cerkev v 
Bogojini, Rotundo v Selu, Časarov mlin v Berkovcih, Etnografsko hišo v Krplivniku 
in medičarstvo Celec v Ratkovcih.«

Spet je obmolknil. Zavil se je v nek tih razmislek, kot da bi v množici stavkov 
iskal primerne. Že sem hotel dodati nekaj preudarnega, a sem tudi sam zastal. 
Verjel sem v to, da je navdušenje naravno stanje, ki privre iz predanosti in vere 
v lastno delo. In tukaj se je dogajalo ravno to. 

»Sledili so dnevi od 25. do 30. junija 2001, čas 2. čebelarskega tabora. Vzorčni 
izobraževalni center je dobil novo mentorico. Gospo Suzano Kovač. O njej so 
tokratni taborniki zapisali "Zahvaljujemo se gospe Suzani, ker je z nami ravnala 
zelo lepo in nas spremenila v prečudovite čebelice." In starši? 1. dan tabora so prav s 
pravšnjo mero nestrpnosti pričakovali otvoritev tabora in s tem povezani kulturni 
program. Z zanimanjem so prisluhnili svojim otrokom, ki so tako navdušeno 
pripovedovali o tabornem ognju, kjer so si popekli pravi domači kruh ter ga 
namazali z okusno domačo zaseko, o farmi konjev na Madžarskem, pa o farmi 
koz v sosednjem Magyarszombatfaju, obisku lončarja in ustvarjanju lončarskih 
izdelkov, vse do kopanja in kopaliških doživetjih na kopališču v Moravskih 
Toplicah. In prav zato gre verjeti zapisu mame Slavice in očeta Petra: "Najlepša 
hvala osebju šole, da ste se tako potrudili. Tako lepe šole, prijaznih ljudi in odličnih 
gostiteljev je malo. Tako otroci, kakor starši se vas bomo še dolgo spominjali." 
Takšne, podobne in drugačne zgodbe so se kar vrstile: na čebelarskih taborih, 
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tekmovanjih, druženjih … In ja, čebelarski krožek je še vedno živ, mladi čebelarji 
bodo svoje znanje in veščine prenesli na nadaljnje rodove. Tako je, kot da bi pisali, 
ustvarjali ljudsko umetnost. Nikoli ne umre, le različic je veliko.«

Z izdihljajem je spregovoril to zadnjo poved. Nato pa je usta počíl. Videlo se je, 
da se je spet umaknil v svojo notranjost, nisem ga hotel več motiti. Razgledal 
sem se okrog, majhna čebelica je kot nalašč priletela na bližnjo marjetico, 
rahlo pobrenčala in se zarila v sladki cvetni prah, ki ga z navdušenjem nosi 
nazaj v bližnji panj. Počutil sem se toplo, z navdušenjem sem naredil naslednji 
korak po potki, ki še zdaleč ni napovedovala konca. Narava spontano daje to, 
kar si sami dostikrat prizadevamo doseči, pa nam ne uspe. Mir, spokojnost, 
opolnomočenje duha. Orkester ptic je igral na bližnjem drevesu, trava je 
dajala zavetje majhnim živim bitjem, ki so v svojem neutrudnem premikanju 
oddajali živo energijo, da je tudi moje telo pokalo po šivih od entuziazma in 
zagnanosti. Stal sem, občudoval, dojemal in občutil. Prepustil sem se, da je 
narava stekla skozme in moj nadaljnji korak je bil čisti užitek. 

V nasprotju s tem, s čimer smo obdani, s to prepolnostjo in z božanskostjo sveta, 

Réka Kata Batta: Čebelnjak
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je narava sodobnega človeka včasih prav čudna. Misli eno, govori pa drugo. 
Na zunaj se smeje, v notranjosti pa hrepeni po nečem boljšem ali obratno, 
da se na zunaj joče, znotraj pa mu srce vriska od veselja. In ne bi smeli živeti 
takšnega umetnega življenja. Želeti si morami seči dlje, vse do manifestacij 
najboljšega v nas, najbolj čistega, najbolj varnega, lahko pretiravam in rečem 
celo do najbolj iskrečega. Ni dovolj hrepeneti po osvoboditvi teh jarmov 
sodobnega časa, če si sami še vseeno pritrjujete okove. Nima smisla, da v vas 
tli ogenj želje po miru, a hkrati odsevate nemir dvojnosti. Tudi vsi življenjski, 
učni, vzgojni procesi se morajo odvijati tako, brez kančka oklevanja, s čistostjo, 
z vizijo in jasnim namenom. In tudi učenci sami morajo včasih biti entuziasti, 
sprejemati znanje z neko vnemo in nezaznavnostjo. Tako kot voda. Ne 
spomnim se imena avtorja, spomnim pa se, da je vodo tako zelo dobro opisal. 
Če jo izlijemo nekam, bo tekla, se bo začela premikati. Nekam bo šla, nekaj bo 
iskala, naravnost, brez ustavljanja. Ko pride do ovire, spremeni smer, na tak ali 
drugačen način, na koncu prispe do morja. In kaj se zgodi tam? Izhlapeva in 
oblikujejo se oblaki. Oblaki neumorno plujejo po nebu in dajejo dež. In spet 
pridemo do tega, da voda spet postane voda. In spet se premika. In spet skuša 
doseči morje. 

Tako bi moralo biti z našim prizadevanjem za dosego znanja. Vsakič znova 
in znova moramo iskati načine, da se naučimo. Za oceno, za zadovoljstvo, za 
starše, in nenazadnje za življenje. Ko obvladamo to tehniko, nas življenje lahko 
preseneti, a ne more nas vreči iz tira v celoti. 

Te nadrealistične, filozofske misli je posebnež prekinil. Zgleda, da si je oddahnil 
in je bil zmožen nadaljevati.

»Prej sem omenil razširjeni program.«

S to temo je zadel terno, kot da bi mi bral misli, ki so se dotikale znanja.

»Dobro je, da se šola vključi v nek tak projekt. Včasih ni dovolj le pusto in golo 
podajanje znanja, ampak je treba krepiti, razvijati, spremljati tudi druge vidike 
otrokovega, no, učenčevega razvoja. Znanje za življenje je včasih še pomembnejše 
kot pa tisto znanje, ki ga izkažemo za to, da dobimo neko oceno.«

Strinjal sem se. Ocena je marsikje le postranska stvar, vendar je vseeno ne gre 
zanemarjati.
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»Razširjeni program, ki so ga začeli izvajati, vključuje številna načela, ki  
učencem in učiteljem omogočajo smiselno in kakovostno nadgradnjo 
obveznega programa. Načelo odprtosti, fleksibilnosti in izbirnosti. Kakšni 
mogočni pojmi. V svojem bistvu omogočajo celoviten in skladen razvoj učenca, 
hkrati pa fleksibilen prehod med različnimi dejavnostmi. Načelo avtonomije 
in odgovornosti. Pojma, ki omogočata neprecenljivo rast, saj se učenci sami 
odločijo za aktivnosti in dejavnosti, s tem sami prevzamejo odgovornost, da 
bodo tisto, za kar se odločijo, tudi izpeljali. Načelo povezovanja, sodelovanja 
in timskega dela. Dejavnosti se med seboj smiselno povezujejo in dopolnjujejo, 
podobno tudi strokovni delavci, ki učencem in sodelavcem nudijo strokovno 
podporo, usmeritev in ugotavljajo napredek pri doseganju zastavljenih ciljev. 
Načelo enakih možnosti ter upoštevanja potreb in interesov učencev. Odlično 
izhodišče za zagotavljanje enakih možnosti za samostojno učenje, optimalno 
rast, odpravljanje vrzeli v znanju in za poglabljanje že usvojenega znanja. Načelo 
spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti. Temelj za socialno druženje, za 
izmenjavo izkušenj za profesionalni razvoj. Načelo formativnega spremljanja 
in spodbujanja samoregulacije. Z njim pridemo do nekih ugotovitev, ki bistveno 
prispevajo k smiselnemu in izboljšanemu načrtovanju strokovnega dela. Če bom 
pozabil, me spomni, da ti omenim še vključitev šolskega tima v razvojno nalogo 
formativnega spremljanja. Saj vidiš, kako pestro, kako usklajeno je vse skupaj, če 
melje na takšne mline, kot jih razlagam.«

Uh, ta prispodoba, mlin melje, mi je dala misliti. Kako globoko je šel. V osnovo 
osnove. O samem procesu, šoli je resnično razmišljal, se poglabljal v njeno 
intimnost in iskal magične povezave, ki jih je mogoče narediti.

»Nekaj sem pozabil še omeniti. Tri nosilna področja, na katerih sloni razširjeni 
program, so tukaj v ospredju, in sicer: prvo je gibanje in zdravje za dobro psihično 
ter fizično počutje, drugo sta kultura in tradicija, tretje pa so vsebine iz življenja in 
dela osnovne šole. Vidiš, zajeto je vse, kar mora biti zajeto.« 

Zavil se je v molk. Opazil sem, da je to njegov način komunikacije. Nekaj 
razloži, izpove, nato pa utihne in v sebi predeluje vse, kar bo še povedal. 

Ob vsem, kar je povedal, sem pomislil na Henryja Forda, ki pravi: »Zmore tisti, 
ki verjame, da zmore; ne zmore tisti, ki ne verjame, da zmore. To je neizpodbiten 
zakon!« In tukaj so in še resnično verjamejo, da zmorejo. Nekje iz skritega 
kotička skladovnice vsega, kar sem že slišal, sem v misel privlekel razlago, da 
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so vsi skupaj na šoli po tolikšnih izvedenih dejavnostih, po vsem tem trudu in 
dejanski realizaciji zadanega zaznali pozitivne premike na področju razvoja 
samopodobe, samoocene, empatije, kritičnega prijateljevanja, komunikacija 
med vrstniki se je izboljšala. Vse več učencev zna načrtovati lastno učenje in 
napredek, obenem pa prevzemajo tudi odgovornost za lasten uspeh. Učenci 
so zdaj še bolj izpostavljeni v pozitivnem smislu, saj imajo na voljo številne 
možnosti za izražanje lastne ustvarjalnosti, za izkazovanje kreativnega 
mišljenja. Sposobni postajajo, čedalje bolj, kritično razmišljati o lokalnih 
in globalnih izzivih današnjega in bodočega sveta. V ospredje prihajajo 
tudi mlajši učenci, saj se s tako oblikovanimi programi odpira priložnost 
spodbujati razvoj fine motorike in gibalnih sposobnosti. Izrazito pa se kažejo 
številni plusi tudi pri učiteljih. Ti so deležni aktivnega in kvalitetnega timskega 
ter medpredmetnega povezovanja, več fleksibilnosti in avtonomije glede 
izbire vsebin. Najde pa se tudi prostor za izkazovanje njihovih drugih močnih 
področij. 

In resnično, resnično se moramo ozreti okrog sebe, napredek je v vsem, 
možnost razcveta prav tako. Le opazovati moramo, najprej sebe in nato svet. 
Majhen ptiček zraste v mogočno ptico. In poje pesem, pesem življenja. Majhna 

Lan Jakič: Iz majhnega zraste veliko
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drevesna bilka se kar hitro razvije v veliko drevo in kakšne močne korenine 
ima. Nedolžen otročiček zraste v odraslo osebo. In sprejemati mora odločitve, 
samostojno, odgovorno. Tako vse raste in tako se vse razvija.   

Pri tem znaku čebele sem res, zgleda tako, razvijal neko naravno teorijo. 
Naredil sem še nekaj mehkih korakov naprej. Posebnež se je že prej stoje 
namestil na robniku, ki je ločeval potko in travo ob šoli. Trdno je stal z nogami 
na tleh, kot da bi bil vkopan. Obrnjen je bil s hrbtom proti šoli in pogled je 
imel usmerjen na bližnji grm. Zdelo se je, kot da išče nauk sveta v njem. Jaz 
pa sem se postavil le nekaj plitvih centimetrov stran od njega. In dokaj čvrsto 
mi je padla v oči zelena barva, ki se je bleščeče razkazovala na znaku, ki je bil 
obešen na zunanjem zidu šole. 

»Jutro prebudilo se je,
pridi, prijatelj, čakam te!

Polêti, kot ptice letó,
skupaj z mano v modro nebo!

Dajmo vsi, fantje in dekleta,
od mamice in do očeta,

posadimo vsak svoje drevo,
da narava še zelena bo!

Sedaj prišel je pravi čas,
narava potrebuje nas.
Vsi obljube se držimo,

s pticami v nebo letimo!

Dajmo vsi, fantje in dekleta,
od mamice in do očeta,

posadimo vsak svoje drevo,
da narava še zelena bo!«

Zletelo je iz njega. Presenetilo me je. 

»To je eko himna. V šolskem letu 2002/2003 so se odločili pridružiti mednarodni 
mreži eko šol. In ta znak tukaj zgoraj, to nakazuje. Seveda so vsa načrtovanja in 
prizadevanja segala leta nazaj, saj so tudi prej zelo veliko pozornosti posvečali 
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ekološkim problemom in so skrbeli za ohranjanje čistega in urejenega okolja. Ja. 
Sedem korakov je bilo potrebno izpolniti. Da so sploh lahko pridobili naziv eko 
šole in da so podpisali eko listino, in sicer: prvi korak je bil izvolitev programskega 
sveta šole, nato je sledila analiza stanja v okolju, potem je bilo potrebno izdelati 
načrt delovanja ekošole, sledilo je spremljanje in ocenjevanje dejavnosti. Peti 
korak je slonel na pripravi in izvedbi različnih tematskih sklopov, šesti je v ospredje 
postavil sodelovanje z lokalno skupnostjo, s starši in z mediji, zadnji korak pa je 
sama eko listina. Učenci so seveda z zanimanjem in motivacijo sodelovali pri vseh 
projektih, pri različnih natečajih.«

Nekoliko si je oddahnil, potem pa kot strela z jasnega skorajda zakričal.

»Ah, pozabil sem. Pa še eko grb. Grb sestavljata dva elementa, ki se povezujeta v 
neločljivo celoto – veverica simbolizira malega človeka, ki se zaveda pomembnosti 
ohranjanja čistega planeta. Veverica najprej pomete pred lastnim pragom, 
nato se loti svoje okolice, na koncu pa veverica simbolno prerašča v vsakega 
izmed nas. Na Zemlji je veliko nečistoče, odpadkov (čeprav se tega ne vidi). To 
prikaže veverica tako, da od nikoder s planeta pometa smeti. Nad slikovnim 
delom grba lahko prebereš eko slogan naše šole: Eko šola do neba – za čistočo 
in neoporečnost sveta. Pod slikovnim delom je dvojezični napis te ustanove. In 
kako to potem izgleda dejansko … V okviru delovanja eko šole sledijo naslednjim 
ciljem: izboljšati urejenost šolske okolice, zmanjšati količino odpadkov na šoli, 
varčevati z električno energijo in vodo, poskrbeti za ločeno zbiranje odpadkov, 
povečati ekološko zavest pri učencih, učiteljih, starših in krajanih, pridobivati 
pokrovitelje za doseganje zastavljenih ciljev, povezovati se z drugimi šolami v 
Sloveniji in drugih državah. Resnična povezanost z naravo, se ti ne zdi?«

Spet me je nagovoril. Vendar nisem ničesar rekel. Ta njegov nagovor tako ali 
tako ni bil takšen, ki bi zahteval moje razmišljanje, ampak je deloval bolj kot 
retorično vprašanje, ki v svojem bistvu že nekje najde odgovor. A kako doseči 
to povezanost? Pri nas odraslih je velikokrat že prepozno, saj če se narave 
nismo vse do naših let naučiti spoštovati, je težko, da bi nas sedaj kdo prepričal 
o nasprotnem. Tudi pri otrocih je tako. Pridige, moralni nauki o pravilnem 
obnašanju do narave so že zdavnaj preseženi, nimajo učinka. Usmerjati jih 
moramo, pripeljati do tega, da vzpostavijo pozitiven odnos do nje, da pride 
želja iz njih sami. Otrok je čudovito bitje in še posebej tisti mlajši so vedno 
polni začudenja, navdušenja, občudovanja. In naša naloga je, da dejavnosti, 
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aktivnosti, izzive zastavimo tako, da bodo razumeli, kako pomembna je za 
nas narava, da bodo v vsem našli nek smisel občudovanja. Izkustveni pouk, 
praktično učenje, učenje, da bi znali živeti. To se mi zdi, mora biti osnova, 
da lahko na njej gradiš tudi vse ostale oblike učenja, ki so v današnjem času 
ključne za dosego nekih standardov in ciljev. Pomembno je, da znajo otroci, 
učenci o situacijah in dogodkih razmišljati, jih reflektirati in odlična povezava 
med praktičnim in teoretičnim delom je ravno izkušnja, doživetje, lastna 
situacija. Le na tak način bodo otroci našli smisel in pomen nekega znanja. 
»Preidem iz narave še na tisto, kar sem ti prej obljubil. Šolski tim se je leta 2018/2019 
vključil v razvojno nalogo Formativno spremljanje v podporo vsakemu učencu 
in razvoju vključujoče šole. Osnova je spodbudno učno okolje, a vprašanje je, 
kaj se sploh pojmuje kot spodbudno učno okolje. V priročniku vključujoče šole 

Márk Szilárd Domokos: Eko grb



~ 46 ~

so povzeti temelji, ki v osnovi opredeljujejo vključenost učencev na način, da 
učenci vedo, kaj se od njih pričakuje, da razumejo sosledje dejavnosti in dobijo 
jasna navodila. Učenci bodo deležni spodbudnega okolja tudi, ko jim bodo jasna 
pravila in posledice, ko se bodo počutili varne, ker se bodo lahko zanesli na to, da 
jih bo učitelj pravočasno zaščitil. Učenci morajo občutiti, da so sprejeti in spoštljivo 
ter pravično obravnavani. V tem okviru je prav tako potrebno, da učenci občutijo 
pozitivna realna pričakovanja in dobijo dovolj ustreznih spodbud in pohval. 
Prepoznati bodo znali svoja močna področja in zaupali v lastne zmožnosti, 
hkrati pa bodo dobili tudi podporo učitelja na šibkih področjih. Spodbudno učno 
okolje zagotavlja učencem tudi to, da čutijo, da so sprejeti in razumljeni v svojih 
posebnostih. Učitelj bi moral z njimi imeti dober stik in jim zaupati, hkrati pa 
jim dati zaupanje v to, da obstaja smisel in korist tega, kar se učijo. Velik vpliv 
na učence ima tudi možnost vplivanja na pomembne zadeve, da sooblikujejo 
sodelovalno vzdušje v razredu.«
Saj dejansko nisem vedel, kam usmeriti misli. Toliko vsega je naštel, tako zelo 
simbolnega, dragocenega in prednostnega, da sem enostavno zamrl v svojih 
besedah. A nekje, v zelo tanki mreži pajčevine mojega besednega zaklada in 
spomina, mi je kot šum iz daljave priplavala misel Herberta Spencerja: »Vsak 

Veronika Papp: Knjiga
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drobec znanja, ki ga učenec pridobi sam – vsak problem, ki ga sam reši – postane 
mnogo bolj njegov, kot bi bil sicer. Dejavnost uma, ki je spodbudila učenčev 
uspeh, koncentracija misli, potrebnih zanj, in vznemirjenje, ki sledi zmagoslavju, 
prispevajo k temu, da se dejstva vtisnejo v spomin, kot se ne bi mogla nobena 
informacija, ki jo je slišal od učitelja ali prebral v učbeniku.«
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5. VSE TEČE IN TEČE …

Ervin Fritz je v eni od svojih pesmi zapisal čudovit verz: »Ozka je cesta in proga 
in voda, ozka pod nami se vije. Široka je nad nami svoboda.« Perspektiva. Vse 
je odvisno od našega gledišča. Vse je odvisno od našega pojmovanja, do 
katere mere smo svobodni, kaj nas omejuje. Če na znanje gledaš horizontalno 
ali vertikalno, se vedno najde nekaj, kar vodi v smiselno implementacijo 
v vsakdanje življenje. Pomislil sem na Delorsa in njegove štiri stebre, ki 
predstavljajo temelje izobraževanja. Jih vnašamo v sistem predaje znanja?
Učiti se, da bi vedeli – izbira in osmišljanje informacij okrog nas je ključno, da 
učenec poglobljeno razume in ve, kaj neko znanje predstavlja. Krepi socialne 
in etične veščine, učitelj pa mora tukaj nastopiti v vlogi motivatorja, da učenca 
navduši, stimulira. 
Učiti se, da bi znali delati – učenje za delo, da svoje sposobnosti uporabijo za 
ravnanje v praksi, v konkretnih praktičnih razmerah. Seveda ne gre izpustiti 
poudarka skupinskega dela in da je učenec tudi osebno predan nekemu delu. 
Učiti se, da bi znali živeti skupaj – spoštovanje, strpnost, reševanje konfliktov, 
učinkovito komuniciranje in samoizražanje, sožitje z naravo, skupnost, 
deljenje, izmenjava kulturnih izkušenj. Vse to in še več, da bi znali bivati, se 
povezovati drug z drugim. 
Učiti se biti – da se nekaj naučiš, da nekaj znaš, da se izobražuješ … Vse to 
prispeva k celovitemu razvoju vsakega učenca, kamor prištevamo telesni in 
duševni razvoj, osebno odgovornost in nenazadnje tudi duhovne vrednote. 
Vsak izmed naj bi se naj nekaj učil za to, da bi znal to koristno in predvsem 
pravilno uporabljati. S tem pa bi povezoval tudi kontrolo svojega obnašanja, v 
tem smislu, da bi spoštoval druge ljudi in da bi do njih razvil sočutje. 
V teh mojih znanstvenih dognanjih sploh nisem opazil, da je posebnež odšel 
kar precej naprej. Zavil je v levo stran in počasi stopical proti vratom, kjer 
je bil vhod v šolo. Z zanimanjem sem opazoval tudi to pročelje stavbe, ki je 
izkazovalo neko dobrodošlico, prijaznost, skorajda nasmešek. 

»Dosti sem ti povedal. Strokovno, znanstveno, učeno. Tako je. Toliko vsega je.  
Poleg teh večjih projektov so učenci na šoli bili deležni in vključeni tudi v manjše, 
ki pa so prav tako zelo dobro in življenjsko ciljno naravnani. Septembra 2017 so 
učenci na podružnični šoli v Domanjševcih dobili prav posebno učenko – psičko 
Bubo. Buba je namreč v letih 2016–2017 opravljala in uspešno dokončala šolanje 
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za aktivnosti s pomočjo živali pri društvu Ambasadorji nasmeha. Izobraževanje 
se je pričelo s 3-dnevnim teoretičnim seminarjem (brez živali), nato pa so se ob 
vikendih zvrstili tečaji, kjer so mentorji s psi izvajali vaje in ustvarjali situacije, 
ki so lahko za žival manj prijetne in se lahko pri delu dejansko pripetijo. Preko 
vaj so bili živali tudi preizkušene, ali so primerne za takšno delo. Konec leta so 
opravili teoretični in praktični izpit, po novem letu pa so sledile hospitacije. 
Buba je prisostvovala aktivnostim v vrtcu, v šoli, v zavodu za otroke s posebnimi 
potrebami in s starostniki. Hospitacijam so sledili obiski pod nadzorom, pri čemer 
so nadzor izvajali izkušeni člani društva. Konec junija 2017 je Buba uspešno 
zaključila izobraževanje in tako z mentorico postala delovni par. Ob podpori 
ravnateljice Jožefe Herman je Buba s šolskim letom 2017/18 postala šolski pes 
– enkrat tedensko je prihajala k pouku. Učence je razveseljevala tudi v šolskih 
letih 2018/19 in 2019/20. Leta 2019 se je Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci 
pridružila mreži Šolski pes, v katero so vključene vzgojno-izobraževalne ustanove, 
ki v svoje delo redno vključujejo delovanje šolskega psa.

Znanje pri delu z živalmi je potrebno vseskozi obnavljati in dopolnjevati, zato je 
potrebna vsakoletna udeležba na 3-dnevnem seminarju in vsaka 3 leta ponovno 
opravljanje teoretičnega izpita. Buba mora vsako leto opraviti preverjanje, kjer 
komisija preveri, ali še vedno uspešno opravlja aktivnosti. Da lahko Buba prihaja 
v šolo, potrebuje dovoljenje ravnateljice, soglasja staršev, veterinarsko spričevalo 
(vsako leto opravi veterinarski pregled), 2-krat letno pa opravi tudi parazitološki 
pregled. Učenci so Bubo odlično sprejeli in zmeraj komaj čakali dan, ko je prišla v 
šolo. Buba je prinesla v razred posebno ozračje. Ob njenem prvem obisku smo se 
dogovorili o pravilih, ki so jih učenci dosledno upoštevali. Če se je kdaj zgodilo, da 
je kateri učenec prekršil pravilo, so se opomnili sami med seboj. Nekaj pravil, ki so 
veljala ob prisotnosti Bube:

• Bubo boža vedno samo en učenec, nikoli niso vsi naenkrat okoli nje;
• božajo jo nežno in je ne objemajo;
• v razredu so učenci umirjeni, ne kričijo, ne cvilijo in ne skačejo;
• ko Buba leži na svojem prostoru, ji dajo mir.

Zjutraj je Buba pozdravila učence. Dala jim tačko, oni pa njej priboljšek. Nato so 
prišle na vrsto aktivnosti (igre, naloge), ki so bile vezane na učno snov pri različnih 
predmetnih področjih: različne naloge s preštevanjem in z računanjem, iskanje 
simetrije, sestavljanje besedilnih nalog, merjenje, opis Bube. Učenci so Bubi z 
veseljem brali, ji pripovedovali književna dela v sklopu Bralne značke, z njo so 
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telovadili, pri športnem dnevu pa je šla z njimi na pohod. Učenci so ji še posebej 
radi skrivali priboljške in opazovali, kako jih išče, radi so ji dali ukaz, ki ga je Buba 
izvedla, radi so ji pripovedovali zgodbe, zelo radi pa so imeli tudi aktivnosti, pri 
katerih so se ulegli na tla in jih je Buba preskakovala. Buba je bila veliki motivator 
za delo pri pouku. Po končani aktivnosti s psom so učenci nadaljevali s svojim 
delom, Buba pa je počivala na svoji postelji ali pa se je sprehodila med učenci in 
preverila, kako jim gre učenje. Učenci so bili ob prisotnosti Bube bolj umirjeni in 
pozorni, lažje jih je bilo motivirati za kakšne morda manj priljubljene dejavnosti. 
Z veseljem so ji brali, pa tudi zobe so si raje umivali, če si jih je umila Buba.«

Tukaj sem bil priča drugačnemu, svežemu, interaktivnemu pristopu k vzgoji 
in izobraževanju. Vem, da se prisotnost terapevtskih psov pri pouku in učnih 
procesih raziskuje že dolgo. Vsa raziskovanja pa imajo enake rezultate. Pes 
ima tudi v šoli neverjetno pozitiven vpliv na vse okrog sebe. Že samo s tem 
da je, zmanjšuje stres. Pozitivni učinki pa se kažejo tako na fizični kot na 
psihični ravni, učenci pa se posledično tudi lažje osredotočajo na učenje. Spet 
neverjetna povezanost z naravo. Saj, živali so del narave. Psi udomačeni, a 
v svojem izvoru divje zveri, čeprav smo se ljudje z razvojem civilizacije zelo 
odtujili od narave in pozabili, da smo tudi mi sami in vsa živa bitja del narave 

Lin Michell Jakoša: Psička Buba
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in da vsi izhajamo iz narave.

»Za res raznoliko delovanje in vključevanje te naše šole v različne vsebinske in 
oblikovne projekte ti podajam tudi naslednje. V letu 2020 se je šola vključila tudi 
v projekt KLJUČ, katerega namen je izboljšati poučevalno prakso, vse skupaj pa 
vodi v večjo učinkovitost in samoregulacijo učenja. Osnova je sedem temeljnih 
načel, ki spiralno delujejo in medsebojno vplivajo. Ta načela so naslednja: 
učenec v središču, socialna narava učenja, čustva imajo ključno vlogo pri 
učenju, prepoznavanje individualnih razlik, ustrezna zahtevnost za vse učence, 
preverjanje v podporo učenju in izgrajevanje horizontalnih povezav. Spirala 
raziskovanja praktično in dejansko v razredu ter pri pouku omogoča tudi, lahko 
se tako izrazim, večjo pravičnost. In strinjal se boš z mano, da učitelj mora biti 
pravičen do vseh. S pravičnostjo se dosežejo lepše ocene, boljši odnos do učenja, 
koherenca v delovanju šole in kar je zame ključno, da se spodbudi in razvije tista 
pravcata radovednost pri učencih. Ko učenca nekaj zanima, ko v njem tli mini 
ogenjček zanimanja za neko stvar, mora šola, mora učitelj to razvijati in na tak 
način bo ta radovednost prešla tudi na vsakdanje učenje in učenčevo obzorje 
znanj bo postalo široko kot še nikoli doslej. In tako prisrčen opis so osnovali v 
ta namen: Učenec naj z užitkom nabira si znanje, učitelj pa svoje kompetence 
prenese nanje. Energija in volja zato ključni sta, saj do samoregulacije pot je le-ta. 
Pričakovanja za KLJUČ velika so, učinkovito učno okolje le od nas odvisno bo.«

Opazil sem, da je posebnež začel strmeti v vhodna vrata. Nisem si ga upal 
vprašati, zakaj, kaj vse mu še roji po glavi, kaj vse še ve, o čem razmišlja, kako 
razmišlja. Zagledal sem se v njegov obraz. Ni bil tako zelo star, vsaj deloval ni, 
imel je nekaj gubic na čelu, nekaj gubic pri očesih. Med pripovedovanjem si 
ga niti ogledati nisem uspel, ker sem v vso sapo zajema vse, kar je razlagal, da 
ne bi česa spustil, da ne bi česa zamudil. Sedaj, ko je v tišini stal, kot kip, sem 
si ga dovolil še pobližje ogledati. Obraz je bil nekoliko podolgovate oblike, 
njegova polt je bila dokaj svetla, lasje pa temni in močni. Njegovih let ne 
bi uganil, četudi bi poskušal. Sodobni družbi je včasih težko sprejeti, da se 
staramo, ampak meni to predstavlja nekaj globljega, koliko vsega skriva v sebi 
človek, ki je preživel že kar nekaj življenja. In pomislil sem na tisto čudovito 
misel Julesa Renarda, ki pravi: »Končal sem. Lahko bi začel vse znova in delal 
boljše, toda nihče ne bi opazil razlike.« Res je. Včasih si očitamo, kako smo nekaj 
delali narobe, velikokrat slišimo, joj, ko bi bil še enkrat mlajši, bi stvari naredil 
drugače. Vendar ne vem, nisem prepričan, če bi jih, če pa že, pa razlike menda 
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ali verjetno ne bi nihče opazil. Za posebneža bi dal roko v ogenj, da svojega 
življenja ne bi spreminjal, glede na to, da je toliko vedel, toliko doživel in da 
zna toliko povedati. Niti ga ne bi sedaj uvrstil med stare, bolj med odrasle 
starejše, saj je bil pripravljen še toliko vsega doživeti, sprejeti, se naučiti. In 
zaveda se, kaj vse ga čaka in kaj se od njega pričakuje, tako lažje deluje, ve, kako 
postopati, ne ravna se tako zelo po navodilih drugih, ampak razmišlja v svoji 
smeri in prav je tako. Njegove odločitve so jasne in vedno jih vzame s seboj. In 
včasih se vsi počutimo, kot da človek res ne najde niti koščka zemlje, kjer bi se 
počutil vsaj nekoliko varnega. A znati moramo najprej slišati sebe, kaj želimo, 
kam nas vodi naša duša. In takrat pride vse samo od sebe. Pravi trenutki in 
prave odločitve. In uspeh bomo dosegli, če si vsak dan znova nalagamo le 
tisto, kar zmoremo. Ne preveč, kajti pod težo vsakdanjika se resnično lahko 
podere še tako močan temelj.

»Ni čudnega, da je danes iz razmeroma majhnega sistema zrasla prešerna, 
mogočna in ponosna vsebina, ki prinaša toliko kakovostnih informacij in izkušenj. 
Tudi nekoliko bolj zabavnih in ne tako znanstvenih, če bi lahko to tako poimenoval, 
projektov so se lotili. Recimo Veliki nemarni škornji. Tako prikupen naslov, ki pa je 
v svoji osnovi prinesel tako zelo dosti tem našim učencem. Skozi poučne zgodbice 
in zanimive junake so učenci spoznavali in širili svoje znanje o gozdu, o njegovih 
prebivalcih in problemih. Obiskovali so gozd, kjer so se seznanili z onesnaženostjo 
gozda tukaj, v naši neposredni bližini. Po interpretaciji različnih zgodb, včasih 
umetnostnih, včasih neumetnostnih, so likovno ustvarjali v različni tehniki in z 
različnimi materiali. Navajali so se na koristno porabo nekaterih odpadkov, ko so 
jih uporabljali, naj so bili to naravni ali odpadni materiali. Poučnost se je izkazala 
tudi v tem, da so učenci velikokrat pozneje podali številne asociacije na zgodbe ter 
njene junake tudi takrat, ko učiteljice tega sploh niso načrtovale. Tukajšnji otroci 
živijo na vasi in o gozdu vedo zelo veliko. In s pomočjo tega projekta so začeli o 
njem tudi razmišljati in govoriti o teh vsebinah bolj zavestno. Posvečajo mu večjo 
skrb in kar je še bolj pomembno, tudi druge opozarjajo na to.«

Umaknil se je k bližnjemu grmičku in kot da bi v njem iskal zlato. Jaz pa sem 
razmišljal o tej povezanosti z naravo, o gozdu, o našem odnosu do njega. 
Vendar me je hitro preusmeril, saj je nadaljeval.

»Občutni pomen je imela tudi aktivnost Dežela nadarjenija, ki v ospredje postavlja 
vsakoletno delo z nadarjenimi učenci. Učence se tako navaja na samostojno, 
kritično in utemeljeno vrednotenje raznih pojavov, teorij, rešitev, besedil. Učenci 
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spoznavajo in globlje raziskujejo uporabo različnih virov podatkov. Te potem 
učinkovito interpretirajo in tudi naredijo smiselno sintezo. Kompleksno mišljenje  
ter aktivno reševanje problemskih situacij sta tukaj osnovi.«

Nadarjeni učenci so res ena izmed skupin učencev, ki zahteva kar nekaj priprave 
in kompleksnega mišljenja. Podpiram takšno označevanje, čeprav v splošnem 
ni dobro, da se učence ločuje na dobre in slabe. A če nekdo pokaže večjo mero 
zanimanja, da se zlahka in hitro uči, da je vztrajen, da veliko sprašuje in je 
izredno vedoželjen, takrat je smiselno, da se to razvija, nadgrajuje, dopolnjuje. 
Takšen učenec je sigurno zmožen dlje časa trajajoče koncentracije in včasih 
res poda zelo izviren pristop k reševanju problemov. Človek pomisli, da bodo 
včasih kakšen odrasel problem hitreje in bolj enostavneje rešili, kot pa ga 
rešujemo mi. 

»Veš, takšni učenci daleč pridejo, le če znajo to svojo nadarjenost razviti. Slišal sem 
in tudi sam sem bil priča temu, da je njihova splošna razgledanost in poučenost 
obsežna, da si včasih celo do popolnosti želijo izpolniti naloge. In ne bojijo se biti 
nekoliko drugačni. Saj je prav tako. Vseeno pa so dovolj kritični do sebe, pa tudi 
do drugih in ne manjka jim empatije, saj so, kar je seveda tudi logično, nekako 
čustveno uravnoteženi.«

Nato se je umaknil na stopnice in se naslonil na zid ob vstopu v zgradbo. Jaz pa 
sem nadalje kopičil moje misli v smeri, kaj sploh je učenec. Kako deluje, kaj je 
zanj pomembno. Je le številka? To vprašanje, se mi je zdelo, da ni imelo nekega 
eksplicitnega konca in ne nekega jasnega, natančnega odgovora. Vsak učenca 
pojmuje drugače, a eno ostaja. Šola in učitelji ga nedvomno lahko oblikujejo, 
ne v celoti, ampak vsaj nekoliko, da razmišlja na svoj način, da se nauči 
življenje živeti tako kot je. Nemški pregovor pravi, da je treba mlada drevesa 
kar naprej obrezovati, da zrastejo ravna. In to lahko neposredno prenesem na 
vzgojo in izobraževanje. Učencem je treba pokazati načine, poti, tudi mogoče 
podati svoje izkušnje, razmišljanje, da vidijo, da slišijo, da občutijo in da potem 
sami tudi preizkusijo. Najti morajo frekvenco, risati morajo svojo krivuljo na 
graf življenja, a vseeno je hkrati potrebno, da jim vrednosti x in y prilagajamo 
in preusmerjamo, da lahko, ko se bodo kasneje sami soočili z amplitudami 
življenja, te uspešno tudi vzorčili in vrednotili znotraj resničnih vrednosti. In 
cilj morajo najti, skoraj, če ne že na enak način, kot piše Nejc Zaplotnik: »Kdor 
išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v 
sebi.«



~ 54 ~

6. SEGATI GLOBLJE 

»Mar ne bi bila ogromna naložba v prihodnost, če bi se meja med šolo in 
vsakdanjim življenje brisala in bi se eno in drugo globoko prepletalo? Če cilj ne 
bi bile več le dobre ocene in veliko teoretičnega znanja, ampak celosten razvoj 
posameznika, ki bi vključeval tudi znanje o obvladovanju svojega telesa, uma in 
energije?« Misel Sabine Košmrl Kaučič je krožno dopolnjevala mojo bit. Videl 
sem, da se je posebnež začel počasi poslavljati. Gube na obrazu so kazale, da 
je utrujen, da ga je zob časa sicer nekoliko izdolbel, a kot sem prej razlagal, 
njegovih let resnično ne bi mogel uganiti. Tudi sam sem bil skorajda do vrha 
napolnjen. In ne bi mogel reči, da mi je žal, da sva se znašla oba tu, da so se 
izgovorile vse te besede, da so se izpričale vse te zgodbe. 

Življenje od nas pričakuje, da se bomo prej ali slej spoznali in videli v vseh 
barvah, včasih v svetlih, včasih v temnih. Okolje, kraji, ljudje, ki nas obdajajo, 
nam omogočajo rast v znanju, sooblikujejo naše sebstvo, naše čutenje, 
razmišljanje in ravnanje. Zavedal sem se, da je ta kraj poseben, da je raznolikost 
življenja, duš posameznikov tako zelo obširna, da je skorajda nemogoče 
spregledati ves donos, učinkov le-tega na vsakega slehernega posameznika 
in tudi posledično na izobraževalni sistem, ki se tukaj resnično kiti z vsemi 
možnimi trofejami. Odsevi teh krajev in ustvarjalni duh so bili tako zelo dobro 
prikazani tudi v izdaji zgoščenke šolskega pevskega zbora, projekt, h kateremu 
je šolo povabila Albinca Pesek. Skozi 12 pesmi so predstavljeni zvočni odsevi 
tega kraja, duša tega kraja in tudi življenje ljudi. Preplet dveh jezikov na stiku 
dveh kultur. 

Odsevi, odtisi, dobrine, podedovane iz preteklosti, se vsekakor izražajo preko 
kulturne dediščine. Identiteta se razkriva na tisočere načine, univerzalna 
vrednost je neprecenljiva. Ozrl sem se okrog sebe, enonogi vrabček je v 
bližini skakljal po travi in nekaj iskal, v razcveteni krošnji šelesti in gomazi, 
na čisto spodnji veji opazim mravlje, ki kot pridne delavke ves čas krožijo in 
nosijo drobce. Na goli, pusti steni opazim majhnega ščurka, ki leno caplja ter 
žareče ostro sopiha in s trudom žvižga v konec dneva. V daljavi pa rožnata 
zarja napoveduje in razgrinja srebrno zlatenkast mrak. S skrivnostjo se v meni 
porajajo vprašanja, a na ta moram sam najti odgovor. Ne bo jih nikjer v tihem 
zvenu grmička in ne v bučnih koordinatah pomladnega listja. In vprašanje 
Exuperyja iz Citadele, ki sem ga priklical, je bilo: » Si pozabil, da ni treba iskati 
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sreče, da bi bil srečen? Samo obsedel boš, ker ne boš vedel, kam naj kreneš. 
Ustvarjaj, pa bo sreča tvoja nagrada.«

Spoznal sem, da je ta stavba, vsi, ki so se prihajali, vsi ki še danes stopajo po 
hodnikih te stavbe, tesno povezani z naravo in so tako zelo vpeti v naravno 
okolje, da je preplet učenja, predajanja znanja, tako zelo mogočen in izviren, 
da učinki segajo veliko globlje, kot pa je tako z daljne perspektive sploh vidno. 
Kraj, ki lahko oblikuje tvojo celotno življenjsko pot, ki daje tebi pomen, ki 
tvojo bit oblikuje ravno v tolikšni meri, kot jo potrebuješ, in tega se potem še 
na začetku niti ne zavedaš. To spoznaš šele takrat, ko uvidiš, kje si se na koncu 
svojega potovanja znašel. Iščeš vse mogoče kriterije, vse mogoče podlage, 
možna skupna zorenja in razklanosti in na koncu ugotoviš, da je tisto, kar se ti 
vpne v podzavest, kar te z živo vodo oškropi in prebudi, ta kraj. 

To, kjer živiš, kjer se rodiš, te zaznamuje. Pri skoraj vseh oblikuje tvoje odločitve 
in usmeritve, kam in kako. Spomnil sem se na dva primera, kjer je naša šola, 
ta zgradba, ki mogočno kljubuje vsem izzivom iz preteklosti iz prihodnosti, 
doživela življenje treh generacij iste družine. Gospa, letos stara 82 let, je v 
50. letih prejšnjega stoletja poučevala slovenski oddelek na osnovni šoli 
Prosenjakovci, ki je bila takrat podružnica osnovne šole Fokovci. Po ustanovitvi 
naše šole pa je izredno delovala na področju vzgoje in izobraževanja tudi na 
njej, vse do svoje upokojitve. Kako vpeta je tradicija v vzgojo priča dejstvo, da 
je dosti znanja prenesla tudi na svojo vnukinjo, ki je vrata DOŠ Prosenjakovci 
kot prvošolka prvič prestopila leta 1984. Kot tiha, umirjena in radovedna 
deklica je sedla v šolske klopi in se podala na pot učenosti. Pravi, da jo na ta 
čas vežejo lepi spomini, saj so se v tem času sklepala prva prava prijateljstva, 
pozneje tudi prve najstniške ljubezni. Spomni se strogih, vendar prijaznih in 
pravičnih učiteljev in če sedaj pomisli, je čisto vsak od njih v njenem življenju 
pustil določeno sled. Leta so tekla in hitro je prišel trenutek, ko je junija 
1992 zadnjič zaprla vrata šole. In ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo. 
Prestopila je prag Srednje zdravstvene šole v Rakičanu in čez štiri leta po 
zaključku šolanja ugotovila, da svet odraslih niti ni tako enostaven. Ker službe 
v svojem poklicu ni dobila, se je leto dni po zaključku šolanja zaposlila na 
delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice v vrtcu v Domanjševcih pri DOŠ 
Prosenjakovci. In retorično vprašanje? Mar usoda hoče, da se človek v svoji 
biti, v svoji skrivnostnosti, z dušo in telesom vrne v svoj kraj?

Po petih letih so se zanjo znova odprla vrata DOŠ Prosenjakovci, vendar sedaj 
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v drugi vlogi. Bivši učitelji so postali sodelavci. In duša se takrat razpne nad 
svet, s svojimi mavričnimi perutnicami začne puščati drugo sled. Pisati začne 
svetlo sled, ki jo življenje razliva čez celotno obzorje. Kako soglasno je to, 
nadalje izkazuje tudi dejstvo, da je v šolskem letu 2008/2009 to šolo začela 
obiskovati tudi njena hčerka. Se pojmovanje biti prenaša? Globlje poslanstvo 
kot le stavba?

Podobno zgodbo piše oče, gospod z 58 leti, vihravih, nagajivih, krepko sivih 
las, čvrste in pokončne postave, z očali in brki, ki izžarevajo močan steber 
moškosti. Obiskoval je osnovno šolo Prosenjakovci kot podružnico Fokovec. 
Svoje ideale in nazore je kot očetovska avtoriteta prenesel na hčerko, ki je 
današnjo dvojezično šolo obiskovala v letih 1992 in 2000. Poklicna pot jo je 
vodila na različne točke, a usoda je spet hotela, da se vrne k naši biti, v našo 
stavbo, in leta 2012 se je zaposlila na naši šoli kot tajnica računovodkinja. Ne 
znamo predvideti resnično pomembnih stvari za naše življenje. Pri tem je treba 
biti potrpežljiv. In po korakih, ki so postopni, ki so sprva boječi, a postanejo 
nato lahkotni, je fátum spet neizprosno dokazal in se razkril, ko je v šolskem 
letu 2021/2002 v dvojezično osnovno šolo Prosenjakovci vpisala tudi svojega 
sina. Exupery je v literarnem diskurzu Veter, pesek in zvezde zapisal: »Domačija 

Lana Hozjan: Družina
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ni čudežna, ker nas varuje in greje, pa tudi ne zato, ker smo njeni ponosni lastniki. 
Toliko nam pomeni, ker ohranja srečne trenutke številnih let, ker globoko v naših 
srcih kopiči toplo gmoto, iz katere se rojevajo sanje.« 

Spogledala sva se. Oči so se srečale in najine duše tudi. Sestopil je s stopnic 
in kot da bi mi želel seči v roko, vendar ni. Obotavljal sem se, nisem vedel, kaj 
naj je moje naslednje dejanje. Razbral sem ga, da se želi posloviti, a ni vedel 
kako. Izgledalo je, da mu socialni stiki povzročajo preglavice, da ne razume 
in ne zna točno dojeti bistva komunikacijske povezave, a to me ni toliko 
motilo, saj je razdal svojo notranjost in izpopolnil vrzeli, ki so se bohotile v 
mojem dojemanju te stavbe. Ponotranjil sem prepričanje, da v življenju ne 
obstaja nemogoče, da je v osnovi vse mogoče, le odločitev, moja, tvoja, naša, 
vaša, mora biti jasna. Ujetniki smo v naših telesih in iste želje nam ne pustijo 
premagati okov, da bi svobodno spoznavali neko višjo resnico, ki dovoljuje 
razsežnosti, kot jih navadno oko ne vidi. Nekje obstaja nekdo, ki se ne zaveda 
samega sebe. No, ne mislim tako zelo dobesedno, vsak sebe zaznava, ve, da je 
tam, a ne pozna svoje biti, ne zna se zavedati svoje zavesti. Ta čuden paradoks 
me spremlja in vem, da je zdaj čas, da gradim na sebi, saj se življenje dogaja 
vsako sekundo, vsak trenutek, in ne jutri ali pojutrišnjem. Če mislim, da sem 
nekaj, kar potem nisem? Identiteta. Zavračam vse misli, ki niso povezane s 
tem. Sem, jaz sem.

Na koncu jezika sem imel besedo hvala, a posebneža več ni bilo. Ozrl sem se 
okrog in čez površino šolskega dvorišča sem v daljavi, že skorajda na bližnjem 
travniku zagledal njegovo postavo, ki je nekoliko sključena stopala v neko, 
vsaj zdelo se mi je tako, brezčasno daljnost, ki ga je tako nestrpno pričakovala. 
Daljica med nama je postajala čedalje daljša in misli so mi nekoliko okamenele 
in v tistem trenutku je Zemlja prehitro krožila. Lahko bi vse, kar je, in vse, kar je 
bilo, in vse kar bo, bilo tako, kot mora biti. Čemu tako? In zakaj? 

Šel je. In ni ga več bilo. In zdelo se mi je, da sem jaz le jaz. A drugačen sem 
bil. V meni se je izravnalo za kratek hip vse, a hkrati tudi nič. Verižne reakcije 
skrivnostnosti in neznanega so razumsko planile na dan. 

Sprehodil sem se do ribnika in vso svojo težo spustil na klopco in se usedel. 
Noge so mi nekoliko odrevenele in roke so narahlo poplesavale v tresočih 
ritmih. Bi rekel, da sem zdaj našel tisto, kar sem ves čas iskal. Ta moj kraj je postal 
moja oaza misli, miru in utrdba pred silnimi vdori nerazumskih in neumnih 
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pojavitev misli, ki so vsakodnevno silile na plano, iz brezna, z vodnjaka nekih 
deliričnih, neprištevnih strani. Postal je moja notranja resnica. 

Opazoval sem gladino vode in videl te majhne mehurčke, ki se jim je silno 
mudilo loviti se drug drugega. S polnimi pljuči sem dihal zrak, ki je v ozračju 
s svojimi atomi uročeno slikal idealno vinjeto vdiha. Na tej živi sliki sem videl 
na tisoče jasnih podob, ki so kot svet ležale pred mano. In utrujena duša je v 
njej iskala blažen hip, ki bi me prevzel, da bi vsaj za nekaj časa ali med polji 
ali med travnatimi bilkami ali med potmi ali celo med zidovi našel tisto, kar je 
bilo zastrto. Da bi se zložilo v nek okvir, da bi se pojavila iskra, ki bi kot mamljiv 
privid zvabila iz mene odgovor. Sladko in prefinjeno je v zlati palači brezumja 
in nevednosti stalo vprašanje. Zakaj je ta kraj tako magičen?

Kot se črka s črko smiselno združi in zaplete v utrip besede, je v misli kot jasen 
dokaz povezanosti tega kraja z znanjem, z učenjem, z bitjo človeka, z njegovim 
izhodiščem, nenadoma spolzela misel na vodno učno pot Prosenjakovci. Gre 
za krožno pot ob vodnih virih Prosenjakovcev. Prične se pri naši stavbi, našem 
temelju, Dvojezični osnovni šoli Prosenjakovci, ki je zaradi svoje prostorske 
ureditve primerna izhodiščna točka (parkirišče). Ta ribnik, ki sem si ga ogledoval, 
s katerim sem miselno sodeloval, daje okolici šole še posebno mikavnost. Vsi 
lahko uživate ob opazovanju živopisanih majhnih ribic in rastlin, ki uspevajo 
v in ob ribniku (trstika, lokvanj ...). Sproščujoč je tudi pogled na okoliška polja 
in drevesa. In vizualiziral sem pot; začnemo v smeri proti vasi. Pri kmetijski 
zadrugi se zavije desno, kjer že zagledam drugo točko učne poti – Koltayev 
mlin. Gre za prvo elektrarno v vasi. Danes sicer ne služi več svojemu namenu 
in je v privatni lasti, vseeno pa predstavlja pomemben spomenik preteklim 
časom. Zgodovina je resnično naša učiteljica in vsakodnevno se opominjam, 
da spoštujem, da razumem vsak ostanek, ohranjeni monument, ki v sebi 
skriva vse dogodke, občutke, strahove in bojazni ljudi. In poučni so, saj preko 
njih začnemo razmišljati o razvoju človeka in človeške družbe 

Pot nadaljujem proti lovskemu domu. Na travnikih, sadovnjakih in na robu 
gozda je možno opazovati številne naravne habitate v res neokrnjeni naravi. 
Še posebej so privlačne rastline spomladi in jeseni, ko se človek kar ne more 
naužiti vseh barv in dišav. Poleg metuljev in drugih majhnih žuželk, pogosto 
zasledimo tudi srnjad ter druge gozdne živali. Sam se zelo povezan z naravo in 
vedno se navdušujem nad primerjavo med mojo majhnostjo in njeno veličino. 
Ob občudovanju vseh teh naravnih prvinskih sil, ki nas obdajajo, se šele 
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zavem, kako smo v resnici majhni in veliko manj pomembni, kot pa si včasih vsi 
domišljamo. Žalostijo in hkrati jezijo me občutki nesmisla, ki jih včasih zaznam 
v sebi, ko sleherni posameznik hiti in poganja svoje koleslje vsakodnevnega 
časa vsak na svojo stran, vsak s svojim svetom v sebi in obremenjen samo sam 
s sabo. Skorajda vidim in primerjam lahko s tem kolonijo mravelj, ki pridno 
prinašajo drobtinice in koščke vsega, kar najdejo, v svoj dom. Neozirajoč se 
na okolico in na ovire. Na drugi strani pa se v meni vzbujata slava in čast, 
slavnostno občutenje, da lahko začutim tudi to, da sem, čeprav majhen in 
kratkočasen kot zvezdni utrinek vseeno del nečesa velikega, tako vzkličnega 
kot je ta naša narava, ta naš prostor pod soncem. 

Pri lovskem domu Prosenjakovci je možen prostor za počitek, saj so pod senci 
dreves urejene lesene klopi in mize. Narava tukaj res ne skopari pri razgledu 
po vasi, vidimo pa lahko tudi pokrajino sosednje Madžarske. 

Potem grem v smeri proti staremu opuščenemu gradu v vasi. Pohajkujem 
proti vzhodni strani vasi, kjer me čaka mogočna, a žal zapuščena graščina. 
Med potjo se lahko ob gozdnih poteh naužijem zdravega zraka, saj je prva 
tovarna oddaljena več kot 20 km. Po 500 m že opazim še ohranjene dele 
gradu. Tako pridemo do druge pomembne »vodne točke«, to je vodnjak 

Iva Kuhar: Grad
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Carla von Matzenauerja. Skozi zgodovino je vodnjak bil zelo pomemben, saj 
je prebivalce dvorca oskrboval z vodo. Viri ga prvič omenjajo v 19. stoletju, 
je okrogle oblike in zgrajen iz kamna s pokrovom iz betona. Žal je danes 
zapuščen in zaraščen, saj ni bil deležen obnove že mnogo let. 

S potjo sedaj zavijem nazaj proti vasi, kjer me ob vrtcu Prosenjakovci pričaka 
nekoliko novejši vodnjak. Ta je bil zgrajen leta 1936 in je služil kot vodni vir 
nekdanje šole. Je oglate oblike in ima spodnji del zgrajen iz betona, na pročelju 
je tudi vtisnjena letnica izdelave. Dve stopnici omogočata lažji dostop do ročne 
črpalke, s katero pridemo do vode. Zgornji del – črpalka je iz železa. Vodnjak je 
lepo umeščen pod brajde, na katerih raste trta. Pot me naprej vodi skozi vas v 
severni smeri nazaj proti šoli. Pri tem trikrat prečkam Ratkovski potok, ki teče 
skozi Prosenjakovce in predstavlja nekakšno povezovalno nit celotne učne 
poti, saj poganja tudi Koltayev mlin oziroma hidroelektrarno z začetka te moje 
poti. Ob cesti lahko vidim več različnih mostov čez potok, preko katerih so si 
domačini uredili dostop do svojih domačij. Pot končam spet pri Dvojezični 
osnovni šoli Prosenjakovci. Pri mojem kraju, ki se mi vsakodnevno razodeva 
in priča o toliko spominih in čustvih, ki sem jih doživljal in ki jih danes živim. 

Nisem človek, ki bi živel v preteklosti, raje vsak dan zajamem z veliko žlico in 
trenutek za trenutkom obstajam. Že to je moj prvi korak, da sploh obstajam, da 
razumem pomen moje biti in kako deluje. In ko sem tako dobesedno obsedel 
ob ribniku, ko sem dokončal mojo vizualizacijo učne poti, sem dejansko začel 
dojemati to čarovnijo, v kateri sem se znašel. Koliko stvari, dogodkov, naključij, 
misli, čustev, informacij se mora poklopiti, da prideš do tega, kar sem sedaj jaz 
doumel. Včasih veliko besed ne zmorem povedati. Iščem načine in poti, da 
bi skozi črke in povezave v zloge izrazil to, kar čuti moja duša. Želim pokazati 
sliko, dejansko ljubezen, a včasih je čaša prepolna in lahko le sedim in v tišini 
obravnavam moj lik v tem svetu. 

Na zatilju sem začutil rahel piš vetra, ki je povzdigoval posušene travne bilke 
in odpadlo listje dreves, ki so slavile nebo s svojimi krošnjami. Srečen sem bil. 
Kot da bi bil dopolnjen z vsem, kar je posebnež povedal. Nisem bil prepričan, 
da ga bom še srečal, želel sem si, da bi ga, a hkrati sem razumel, da je to bilo 
verjetno enkratno srečanje, enkratno izražanje in dikcija teh čudovitih vsebin. 
Vem, da bom šel naprej v svet, a vedno se bom vračal v ta kraj, kjer se vsa moja 
notranjost udejanji. Z njim sem povezan, na neki nadrealistični točki, na način, 
ki ne obstaja v stvarnem svetu, ampak je mogoč le v najgloblji globini duše 
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in razuma. Resnično sem šele sedaj rekonstruiral misel Cankarja, ki pravi: »Ni 
je noči tako temne, da bi tam kje v daljavi ne trepetala ponižna rdeča luč, tolažba 
srcu; ni ga kraja tako pustega, da bi se med kamenjem ne skrivala zelena jasica.« 
Ta jasica je ta moj kraj. Kamenje, ki me obdaja, vse preizkušnje, vse temne noči, 
vsi pritiski in vsa bremena, ki so mi naložena, ki jih nosim, se lahko sprostijo, se 
olajšajo, razbremenijo šele, ko pridem v ta moj kraj. 

Vstal sem. Naredil sem nekaj majhnih korakov in se ustavil pri cesti. Ravna 
je bila in monotona. A to me ni motilo. Vedel, čutil sem, da sem dosegel 
popolnost. Našel sem svoj raj na zemlji. 

Johanna Lili Tóth: Človek
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Útravalóul a történetnek...   

Olyan helyen állok, amelynek kezdetei 1981-re nyúlnak vissza. Gondolkodok
mindarról, ami történt és mindazokról, akik fáradhatatlanul másodperceket,
perceket és órákat töltöttek a téglák egymásra helyezésével és építették a
tudást. Mindez papírra van vetve. Emlékekben és fényképeken megőrizve.
Úgy, ahogy volt. És a szív nyugodtan pihen, átadta, amije volt és megnyílik egy
új előtt. De azt akarja, hogy te is gazdagodj, amikor ezt a történetet olvasod.
Te, bárki is leszel.

Černela Lavra, prof. slov. in. ped.
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A pártosfalvi KÁI 40. évfordulójára… 

Tisztelt olvasó!

Itt van. Egy 1981-ben épült kis vidéki iskola története, amelyet Lavra, egy 
fiatal szlovén szakos tanárnő vetett papírra jelenlegi és egykori dolgozók 
tanúságtételével. Kétnyelvűen van megírva, ami azt jelenti, hogy olvasásakor 
válszthat a szlovén vagy magyar nyelv között. A jelen történet egy olyan iskola 
története, ahol két tanítási nyelv van, a szlovén és a magyar, ahol minden nap, 
folyamatosan, mindkét nyelven folyik a kommunikáció. 
Az iskola a magyar határ menti Hodostól Csekefáig terjedő etnikailag vegyes 
területről származó gyerekek oktatására épült. 
Kedves olvasó, olvasás közben saját véleményt alkothatsz az útjáról, 
fejlődéséről, működéséről, az egyénre és a környezetre való hatásáról. 
Umberto Eco olasz filozófus és író ezt írta: » Ha van lenyomat, akkor volt valami, 
ami létrehozta.«
Kétségtelen, hogy lenyomatai 40 évig és még tovább tartottak.
A Pártosfalva kis falu végében lévő szépség az évek során olyan hölggyé nőtte 
ki magát, aki büszkén követi a modern iskola alapelveit, és lehetőséget kínál 
diákjainak az élet szempontjából fontos minőségi ismeretek elsajátítására. 
A hullámvölgyek is részei voltak az életének. Hadd említsek csak néhányat. 
Először a Fokovci Általános Iskola fiókiskolája volt. Három óvoda tartozott 
hozzá: Hodoson, Domonkosfán és a régi iskola épületében Pártosfalván, 
amely 1996-ban a Moravske Toplice Község óvodáihoz került. Kétnyelvű 
oktatása miatt számos fontos delegációt érdekelt politikai és szakmai téren 
egyaránt. A 40 év alatt három igazgató vezette. 1984-ben kezdődött a magyar 
nyelv oktatása anyanyelvi és környezetnyelvi szinten. 2003-ban bevezették a 
kilencéves oktatást és megkezdődött az idegen nyelvek oktatása is: német és 
angol. Ökoiskola lett. Különleges biztonságot és példamutató gondoskodást 
kínál a méheknek. Anyagi gondok nehezítették. Folyamatosan új ismeretekre 
tett szert a tanítás területén , részt vett fejlesztési és alkalmazási projektekben. 
A 2014/2015-ös tanévben kezdtek hozzánk járni az első tanulók a szomszédos 
Magyarországról. Járványt élt át, és sikeresen dacolt méreteivel. Teljes körű 
felújításon esett át. Most pedig korszerű és mondhatom , nagyrészt magas 
színvonalú oktatást is kínál. 
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Nem lehet mindent leírni, és minden nem is létezne, ha nem lennének azok 
az emberek, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy  ma lehetőségünk 
van történetet írni, nyomatokat készíteni és lehetőségünk van az emlékek 
felelevenítésére. A lábnyomok mozaikjában igazgatók, tanárok, adminisztratív 
és műszaki dolgozók, jelenlegi és egykori dolgozók szerepelnek. Köszönöm 
Önöknek. Köszönet az önkormányzatoknak, a nemzetiségi közösségeknek, 
a helyi embereknek, egyszóval mindenkinek, aki segített az alkotás során, 
támogatott bennünket, vagy kifejezte nézeteltéréseit, és ezzel tágította 
látókörünket, és tudtán kívül is segített a fejlődésünkben. 
Köszönettel tartozunk diákjainknak, akik először félelemmel a szemükben 
léptek az első osztályba, majd nyolc-kilenc év iskola után elszántan, 
magabiztosan, kreatívan és felelősségteljesen távoztak. Büszke vagyok 
mindenkire, aki társadalmunk alkotó alkotója lett. 
Őszinte köszönet a Tudományos, Oktatási és Sportminisztériumnak, amely 
kis méretünk ellenére döntéseivel támogatja kétnyelvűségünket, mert itt, 
Goricskó ezen részén tudunk együtt élni vele.
Köszönet a Szlovén Köztársaság Oktatási Intézetének és a muraszombati 
Oktatási Intézet Szervezeti Egységének a kétnyelvű oktatás fejlesztésében 
nyújtott szakmai támogatásért, minden szakmai együttműködésért a tanterv 
megvalósításában, a kutatásban és az innovációkban, a pedagógusok és 
oktatók szakmai tudásszintjének emelésének, a pedagógiai tanácsadás 
feltételeinek megteremtésében.
És most hogyan tovább?
Az élet arra tanít bennünket, hogy csak az lesz az együttélésünk felelős alkotója, 
aki képes elfogadni a fájdalmat, képes felülemelkedni a kialakult mintákon és 
hiedelmeken, aki képes legyőzni azokat a tanításokat, amelyeket figyelmen 
kívül hagyott, látva magát tökéletlenségében, tovább fog növekedni.
És ez a célunk. Nőni. Fejlődj a tudásban,  fejlődj önmagad formálásában és 
növekedj a közösségi cselekvésben. Itt új ötleteknek, új gondolatoknak kellene 
születniük. Az alkotó szellem kezdetének itt kell folytatódnia. Itt kellene 
barátságoknak születniük, itt kell edzeni olyan kézségeket, mint a felelősség, a 
kommunikáció, az együttműködés, mert azt akarjuk, hogy legyenek igazsásos 
emberek, olyan emberek, akik elfogadják magukat, elfogadnak másokat, 
felelősséget vállalnak önmagukért és tetteikért. 
És a folytatáshoz hadd idézzem a kiváló angol gondolkodót és emberbarátot, 
John Ruskint: » Az igazi nevelés célja nem csupán az, hogy az embereket 
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helyes dolgokra irányítsa, hanem az, hogy élvezzék azokat; nemcsak tanulttá 
válni, hanem szeretni is a tudást; nemcsak megtisztulni, hanem szeretni is a 
tisztaságot; és nemcsak igaznak lenni, hanem vágyakozni is az igazságra.«
És szerezzék meg mindezt ennek az iskolának a jövő generációi!
                

                                                                            Herman Jožefa, igazgatónő
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1981

Egy különleges tanév kezdete
ez a szeptember elseje.

Különleges a határmenti tanulók 
számára,

őket Pártosfalván új kétnyelvű 
általános iskola várja.

Megérkeznek mindkét irányból a 
buszok,

kiszállnak a tanulók és a 
pedagógusok.

A bejárati ajtó felé haladnak,
és egy pillanatra megállnak.

Az iskola faláról olvassák:
Testvériség Egység nevet kapta az 

iskola.
Ez a név mit is jelenthet?
Kiderül ez is majd nyárra.

Tárva az iskola ajtaja,
Bevonul rajta a diákok apraja-nagyja.

A szemekben a kíváncsiság magja.
Mindenki a tanára után haladjon,

hogy az útvesztőkben le ne maradjon!
Az új épület kerülve a lépcsőket,

a belsejébe rejtette az útvesztőket.
Minden tanuló számára ez nagy 

kihívás,
helyén legyen, mielőtt kezdődik a 

tanítás.
Az oktatási követelmények fejlődése

új tantermek kialakításának a 
következménye.

Bekövetkezett a kilencéves oktatás,
iskolába került a hatéves óvodás.

Az évek során számtalan projektbe 
bekapcsolódva

terjesztettük iskolánk hírnevét az 
országunkba.

A mondás szerint minden jó gyorsan 
terjed,

ezért nevünk a határon túl is hamar 
elterjedt.

Megérkeztek az első kíváncsi szülők,
akik ránk bízták legféltettebb kincsük.

Legérdekesebb számukra a 
többnyelvűség,

mert az életben így adódik több 
lehetőség.

S ha majd egykor nyugdíjba vonulunk,
vissza minderre büszkén gondolunk.

Dolgozói voltunk ennek az intézetnek,
melyet a körülötte levő természet 

már negyven éve ölelget.
Maradjon továbbra is a tudomány 

otthona,
sajátítsa el az alaptudást számos 

látogatója.
A pedagógusok nyújtsanak nekik sok 

szeretetet,
és szívükben maradjanak meg a szép 

emlékek.

Kovač Suzana
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1. MÉG JÓ, HOGY TALÁLKOZTUNK 

Az emberek természetüknél fogva mesemondók, de amikor olyan történetet 
kell megírni, amely megannyi élményt, érzelmet, hullámvölgyet foglal 
magába, az ember úgy érzi, elakad a keze a billentyűzeten, az írás iránya nélkül. 
És a képzelet? Ezzel nincs gond. Remek ötletek? Mintha az ingujjból ráznánk 
őket. De egy ilyen történet tőlünk megfelelő mennyiségű ihletet, türelmet és 
tartalmat követel, amely nem ismer határokat. Csak el kell kezdeni. Az elején.
A természet ölében fekszik egy falu. Rétekkel, szántókkal körülvéve, déli oldalán 
szőlővel beültetve. Másik oldalon teljes pompájában virágoznak a különféle 
erdei fák, melyek a valódi természethez való tartozás érzését keltik. És ennek 
az őshonos természetnek a közepén áll egy épület, mely kissé szokatlan 
alakú, de gazdag történelemmel bír, és még nagyobb a jelentősége annak, 
hogy ezen a helyen áll. Csalogatja az embert, hogy nézze meg belsejét. Amíg 
nézed a falait, elgondolkozol a szerkezetén, az alapokon. Akaratlanul eszedbe 
jut, mennyi mindent rejthet egy ilyen épület. Gondolatban megkérdezed, 
hogyan kezdődött, ki adta az ötletet az építéséhez, milyen volt akkor itt az 
élet? Milyen történetek rejtőznek benne? És az emberek? Hány lépést tettek 
már meg benne? Milyen gondolatcserékre került benne sor? És ebben a 
gondolatmenetben zavar meg a hátam mögötti hang… 
»Barátom, látom, hogy itt sétálsz.«
Hogy miért nevezett barátnak, azt nem fogom megtudni. Kellemes érzéseket 
kellett keltenem benne, hogy kiérdemeljek egy ilyen névadást. Arisztotelésztől 
a barátság gondolata jutott eszembe: »A barátság egyenlők között jön létre, 
vagy egyenlőkké teszi az embereket.« Beszélgetőtársam nem tűnt hozzám 
hasonlónak, aki cél nélkül járkál errefelé. 
»Valamikor itt egy mocsár volt« - folytatja feszültség nélkül. »És aztán egy nap 
elkezdődött. A döntés megszületett. Elkezdtek ásni, terveket készíteni. Az akkori 
muraszombati önkormányzat fedezte mindennek az építését, amit itt látsz. Ha 
pontosan fogalmazok, ez egy pavilon típusú épület. Nos, ha nem érted ezt a 
szót, akkor elmagyarázom. Földszintes épület, nagyobb üvegfelületekkel vagy 
nyílásokkal. Ha az épület szerepére összpontosítunk, nem is csoda, hogy így 
építették meg.«
Hallgattam. Ezzel a szakértő magyarázattal a tekintetem akaratlanul az 
épületre irányult. Gond nélkül felismertem azokat a részleteket, amelyeket 
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konkrétan leírt nekem. 
»Osnovna šola Bratstvo in enotnost Prosenjakovci – Testvériség Egység Általános 
Iskola Pártosfalva. Így nevezték akkor.«
Megint félbeszakít elmélkedésemben. 
»A domonkosfai nyolcéves iskolából, a hodosi fiókiskolából, amely a Šalovci-i 
Általános Iskola területi iskolája volt, a szentlászlói és a pártosfalvi fiókiskolából 
(amelyek a Fokovci-i Általános Iskola területi iskolái voltak) alakult ki.«

A sok név mellett kissé elveszettnek éreztem magam, de a lényeget megértettem. 
Szóval iskola! Nevelési-oktatási intézmény, amely a rendszerezett ismeretek 
elsajátítását változatos módszerekkel és munkaformákkal biztosítja. Ó, milyen 
hivatalos vagyok! – mosolyogtam magamban. Mosolyom felbátorította az 
idegent. 

»Igen. És 1981. szeptember elsejével megkezdődött a nevelő-oktató munka 
a pártosfalvi központi kétnyelvű iskolában. Az első vezető, pontosabban az 
igazgató Kósa Jenő volt.« Ettől a szótól kissé megdöbbentem. Igazgató. 
Valahányszor meghallottuk ezt a szót, lecövekelt a lábunk. Senki sem akarta 
felkeresni az irodáját, nem beszélve arról, ha a szüleinket hívatták hozzá. A 
különleges ember vezetőnek nevezte. Ugyanakkor nem tudok túllépni Goethe 
szavain: »Egy nagy személy vonzza a nagyszerű embereket és tudja, hogyan kell 
őket összetartani.« Igaz lehet. A mi esetünkben - gondolataim megelőznek - 
a tanárok mind nagyszerű emberek, az igazgató nagyszerű személyiség, aki 
tudja, hogyan kell őket összetartani. Pörögnek a gondolataim. 

»Látom, a szavaimat fontolgatod.« Hirtelen még közelebb kerül hozzám. »Miért 
használtam a kétnyelvű kifejezést? Valószínűleg ez lesz a gondolataid tárgya.« 
Gondolataimat nem találta el, az érdeklődésemet viszont felkeltette. 
»Az iskolakörzet, az akkori Muraszombat Község a Jugoszláv Szocialista 
Szövetségi Köztársaság, illetve a Szlovén Szocialista Köztársaság és a Magyar 
Népköztársaság határ mentén való nemzetiségileg vegyesen lakott területére 
terjedt ki. Az iskolának kétnyelvűnek kellett lennie, hiszen a magyar nemzeti 
közösség területén épült. Itt két nyelven beszélnek, szlovénul és magyarul. Ezért 
fontos, hogy tiszteljük mindkét kultúrát. Erről pedig az iskola mint közintézmény 
gondoskodott és gondoskodik ma is.«
Meglepődött voltam. Az idegen, számomra különleges ember kimondta 
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gondolatait, érzéseit, véleményét. Mintha a múltból már ismernénk egymást. 
Lehet, hogy már találkoztunk valahol? Igaza van. Minden ember nyelvének és 
kultúrájának a tiszteletben tartása nagyon fontos. 
A mindkét nyelv megőrzésére irányuló erőfeszítés fontos. Én megint nem 
tudok kibújni a bőrömből. Anton Trstenjak gondolatai jutnak eszembe: 
»Minden kultúrának térben (földön) és időben (történelemben) kell gyökereznie. 
A kultúra és a nemzet szoros kapcsolatban van. Az a nemzet, amelynek nincs saját 
kultúrája, egyáltalán nem nemzet, legfeljebb egy törzs. A nemzetiség a szellemi 
tudat közösségét jelenti.«
Talán ez a különleges ember éppen erre gondolt. Az itt élő emberekre, 
akik két nyelven beszélnek, és sorsuk egyedülállóan összefonódik. Milyen 
csodálatosnak vagyunk teremtve! 
Beszélgetőtársam egy kicsit elgondolkodott, én viszont közelebbről 
megfigyeltem őt. Kellemes kék színű farmerbe volt öltözve. Az ingében 
összefonódtak a zöld és kék szálak, mintha az erdő tükörképét nézném a tó 
felszínén rajta. Annyira »természetes« volt. Kellemes energiát sugárzott. Úgy 
tűnt, hogy megbízhatok benne.                                           

Kovàcs Eszter: A fák alatt
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Mintha az emlékezetében böngészne, tovább folytatta:
»Ahhoz, hogy megértsük valaminek a lényegét, mindig bele kell mélyednünk 
annak a történelmébe, ami érdekel minket.«
Ezt a mondatot büszkén mondta ki. Úgy tűnt, mintha valamilyen bölccsel 
beszélgetnék. 
»A pártosfalvi központi iskolának megalakulása óta van két területi iskolája 
és óvodája: Domonkosfán és Hodoson. Az 1981/82-es tanévtől az 1995/96-os 
tanévig még a pártosfalvi óvoda is hozzá tartozott. Aztán Szlovénia függetlenné 
vált. Hazánk az 1991. június 25-i függetlenség kikiáltása után, ugyanazon év 
december 23-án elfogadta saját alkotmányát. A független állam létrejöttével az 
iskola a Kétnyelvű Általános Iskola, Pártosfalva nevet kapta. Az iskola körzete is 
némileg megváltozott. Hodosról, Kapornakról, Domonkosfáról, Szerdahelyből, 
Pártosfalváról, Kisfaluból, Szentlászlóról és Csekefáról érkeztek az iskolába 
a tanulók, a 2015/16-os tanévtől kezdve a szomszédos Magyarországról is 
látogatnak hozzánk diákok.«
Itt nem tudnék jobban egyetérteni vele. Hazánk független. Büszkén  
csatlakozik a különféle szervezetekhez. Beszéljük a nyelvünket, megvannak a 
szokásaink. Szívemet meghatóan érintette beszéde lényege. 
»A tanulók száma az évek során mindig ingadozott. Az iskola soha nem 
büszkélkedhetett nagy létszámmal, de akik ide jártak és járnak, mindannyian 
hozzájárultak a saját sugarukkal a mai ragyogásához. Nos, számszerűen az 
1985/86-os tanévben volt a legtöbb tanuló, 151 fő 10 tagozatban. Akkoriban az 
iskolának két 4. osztályos tagozata is volt.«
Fáradhatatlanul folytatta. Nekem úgy tűnt, mintha valami történelmi-
oktatási-filozófiai-élettani előadáson vennék részt, amely meggyőz ennek az 
épületnek a lényegéről. De remekül éreztem magam. A szívem izgatottan vert. 
Fejem megtelt adatokkal, és szinte vágytam minél többet megtudni. Másrészt 
szégyelltem magam, milyen tudatlan vagyok. 
De a különleges ember már nyilván tudta, talán mutattam is, hogy érdekel. 
Igen! Szeretném tudni, miben rejlik ennek az épületnek a szíve. 
»Nem könnyű, tudod, kedves barátom, az élen lenni, szekeret húzni.«
A metaforák kizökkentettek a valóságból. Természetemnél fogva kreatív 
vagyok, szeretem a hasonlatokat, a metonímiákat, és szeretném megmutatni 
a világnak a valóságot, de titokzatos fátyolba burkolva, és egy lelkiállapotot 
szeretnék kifejezni. Arra azonban nem számítottam, hogy más is ilyen festőin, 
ennyire burkoltan és művészin jelenítse meg a valóságot. Egyre jobban 
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izgultam. Mit fog még mondani ez a különleges ember? Nem tudtam ellenállni 
a kíváncsiságnak. Ide-oda lépegettem, majd kiegyenesedtem, de őt ez nem 
zavarta. Tovább mesélt.
»A modernizációnak és a különböző iskolai reformnak köszönhetően sok változást 
vezettek be. Az individualizálás és a differenciálás egyre nagyobb hangsúlyt 
kapott. Nos, ez most is jelen van. Az egyén és szükségletei, a közös kritériumokon 
és elvárásokon alapuló oktatás. Az iskolát egy ideig Gomboc Štefan vezette, de 
aztán a jelenlegi igazgatónő Herman Jožefa vette át ennek az aranyhajónak az 
irányítását.«

A különleges ember egy kicsit megállt, aztán felsóhajtott. Én szótlanul vártam. 
»A hajó magas hullámokon át a látóhatárig vitorlázott, és felosztotta a 
tudást minőségre és mennyiségre. Megújult kötelező és bővített programokat 
vezettek be. Új tanmeneteket. Új tanterveket. A tevékenységi napok bevezetése: 
természettudományi, kultúr- és sportnapok. Osztályozó értekezletek. Az 
érdektevékenységek növekedése és egy új szakkör: a méhészet. Az első Comodore 
64 számítógépek megvásárlása. Az anyanyelvoktatás bevezetése két szinten az 
1. osztályban. A külső tudásmérés bevezetése 8. osztályban szlovén, magyar és 

Domokos Márk Szilárd: Horizont
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német nyelvből. Az iskola logójának és himnuszának megalkotása.«
A különleges ember csak beszélt és beszélt. A szavak elárasztották a száját, 
ahogy elárasztja a tenger a zöld mezőket. Azonban…. Hallgattam. Olyan volt, 
mintha odaköltöztem volna abba az időbe. Tele elvárásokkal, keresésekkel, 
tanulással és növekedéssel. Igen. Az iskola nőtt, épült, fejlődött. Ez Tolsztoj 
szavait hívta emlékembe: »Minden egyén életcélja ugyanaz: haladás a jóban.«
A varázslat az, hogy minden, amit teszünk, amit megcsinálunk, amibe 
belekezdünk, része a változásnak. Tényleg így forog az élet kereke, nem 
utolsósorban a világé is? Egy merész ötletből, egy villanásból, hajtás 
keletkezik, ami aztán olyan magasra növekszik, hogy szinte az eget érintheti. 
Közben öntözést igényel kitartással és elszántsággal, trágyázást motivációval 
és magabiztossággal. 
Ha a különleges ember hallaná gondolataimat, mélységük és érzékenységük 
elcsábítaná. De nem árultam el magam. Csendben csak abban reménykedtem, 
hogy a felismerésem nagyobb lesz a vallomásánál.
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2. SZÁMTALAN ARC, DE EGY LÉNY

Az ember önmagában is érdekes a történelem számára, sok érzést kavar fel 
benne, és így jelentősen alakítja az idő folyását. Mi az emberi lény? Mi határoz 
meg bennünket? Hogyan lehet eljutni saját lényegünkhöz? Számtalan arcunk 
van és a lényegünk egyedi. Valakit, aki különbözik a többiektől, a többségtől 
a galaktikus eszme- és gondolatvilágban, különlegesnek nevezhetünk. Aki 
kiemelkedik az átlagból. Ezzel a különleges emberrel, fákkal és mezőkkel 
körülvéve, ennek a »földi paradicsomnak« a közepén álltunk. Hogy miért 
neveztem el így ezt a helyet? Azt nem nagyon tudtam megmagyarázni, de 
olyan érzésem volt, mintha valami dicsőséges és nálam nagyobb dolgot 
érintenék. Egyrészt elvarázsolt a mezők és rétek szépsége, melyek ékszerként 
ragyogtak a napsütötte égalján. Velük szemben pedig gótikus stílusban az 
erdők faragott formáikkal, nyugalmukkal és frissességükkel pompáztak. Még 
a mellettem álló különleges ember is érezte a természet e gyönyörű ajándékát. 
Én legalábbis így fogtam fel őt. Lehet, hogy a földnek nem arany és pénz 
formájában van szüksége a gazdagságra, hanem a rétek zöldellésében és a 
fák levelének a susogásában talál megelégedést. Itt semmi rosszra gondolva, 
eszembe jutott Kosovel mondása, hogy a trágya arany, az arany pedig trágya. 
És a kettő együtt a semmivel egyenlő. Hiszen a lélek nélküli embernek nincs 
szüksége aranyra. De bennem él a lélek, hohó! Ami néha túlságosan kiürít. 
És megértettem mindazt, amit a föld adott, amit ott mutatott azon a helyen. 
A különleges ember egy közeli padon megpihent, én pedig egy kicsit 
lapozgattam az emlékezetemben, és megpróbáltam felidézni mindent, amit 
valaha olvastam és észleltem erről a helyről.
Olyan területnek van meghatározva, ahol a szlovéneken kívül a magyar 
nemzeti közösség tagjai is őshonosan élnek. Ez persze összefügg azzal is, hogy 
különböző találkozón sok helyen a szlovén »Dober dan!« köszönés mellett a 
magyar »Jó napot!« köszönéssel is találkozhatunk. A szlovén nyelv mellett a 
magyar nyelv is hivatalos nyelv. Illetve a helység neve is az útmenti táblán 
kétnyelvűen olvasható, Prosenjakovci – Pártosfalva. 
Most visszatértem korábbi gondolataimhoz. A név alkotja és teremti meg az 
emberi lényt? Ebben az esetben a név is egy kicsit hozzájárult a hely lényéhez. 
Hol van a kiindulópontja? Ki nevezte el? Mint egy méhraj töltötték meg a 
gondolatok a fejemet. Ekkor eszembe jutott, hogy Pártosfalva községet 
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először az írott források 1448-ban említik Porosznyafalca néven, majd 1452-
ben és 1455-ben Poroznyákfalva néven. A település a nevét az akkoriban ezen 
a helyen élő Georgio de Proszyak nevű nemesről kapta. 
Falunkat 1836-tól magyar faluként Prosznyákfa néven találjuk. Itt rögtön 
eszembe jutott Stritar, hiszen ez az év az ő születésének az éve. A »Prirodi« című 
versének alábbi versszaka ebben a pillanatban csodálatosan illik falunkhoz:

»Amikor a napfény elhozza a hajnalt,
a pacsirta fütyülve kanyarog

a tavaszi kék ég felé, hogy elrejtőzhessen
a mérhetetlen tér távolában.«

A falu a Goričko Nemzeti Parkhoz tartozik. Művelt mezők, rétek, gyümölcsösök, 
szőlők, erdők, állatok, paraszti nyüzsgés, mindez a Ratkovski patak széles 
völgyében a Martjanci – (államhatár) Magyarszombatfa és Kobilje – Križevci 
utak találkozásánál nyújt érdekes látnivalót a szemnek, ezért érdemes 
meglátogatni.
A Muraszombattól 18 km-re, 240 m tengerszint feletti magasságban fekvő 
falunak 230 szlovén, magyar és más nemzetiségű lakosa van. Az első 

Sólyom Márton Pál: Állatvilág
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világháború után kapta meg a mai hivatalos Pártosfalva nevet.

Fogadjuk el, amit kínál: illatos virágzó fákat és pitypangot tavasszal. 
Csiklandozó füleket a méhek zümmögésétől nyáron. Ősszel a susogó levelek 
hangját a lábunk alatt. Télen pedig hallgassuk a természet csendjét! 

Pártosfalva enyhe lejtőjén egy tűlevelű és lombos ligetben találhatók 
Matzenauer gróf egykori kastélyának maradványai, amelyet a XIX. században 
építettek. A rendelkezésünkre álló írott források 1876-ban említik. A kastély 
9 méter magas volt, alaprajza pedig 26,5 x 15,5 méter. Állítólag olasz 
építőmesterek építették, akik Pártosfalva környékéről származó fát és téglát 
használtak fel. 1890-ben a kastélyt és a birtokot gróf Egger Ferenc vásárolta 
meg, 1893-ban pedig Craigher Dénes báró lett a tulajdonosa. A kastélyt 
1900-ban Carl von Matzenauernek adta el, aki családjával a csehországi Gaja 
városában élt.  
Karl von Matzenau gróf 1851. december 12-én született. Katonai iskolákat 
végzett, az osztrák-magyar hadsereg magas rangú tisztje volt. Különböző 
országokban különféle magas állami tisztségeket töltött be. Katonai attasé és 
főkonzul volt Venezuelában, Peruban, Oroszországban, Bolíviában és Iránban. 
Matzenau születése szerint nem volt nemes. A nemesi címet Vatikánban a 
Szentatyától a nagy gótikus Bibliával és a nunciusgyűrűvel együtt kapta. Az 
első világháború utáni időszakban a Jugoszlávia és  Magyarország közötti 
államhatár határmeghatározó bizottság tagja volt. A bizottságban a petíció 
aláírásának szervezésében végzett aktív munkája révén nagy érdemei vannak 
abban, hogy a határ ott lett meghatározva, ahol ma is van. Kezdeményezője 
és fő szervezője volt a Muraszombattól Pártosfalváig tartó távíróhálózat 
kiépítésének. 1932. február 5-én halt meg Pártosfalván. A Selo-i katolikus 
temetőben nyugszik. Tapasztalatait két könyvben írta meg, melyeket a 
muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár őriz.  1945-ben a kastély 
tulajdonosait kitelepítették. A Vörös Hadsereg a kastélyt kórházzá alakította 
át, és a berendezés nagy részét megsemmisítette. Az államosítás és a 
kastélytulajdonosok cseréje megtette a magáét. Így már csak a kastély romjait 
láthatjuk a falu alsó részén. 
Carl von Matzenauer gróf kétszer volt házas. Először Henriette-vel, aki két 
fiút szült neki: Domingot és Carlt. A második felesége Mária, szintén cseh 
származású, 1860-ban született. Öt gyermeket szült neki: Frideriket, Kurtot, 
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Eimit, Máriát és Emeriket. Friderik Muraszombatban van eltemetve, Kurt 
Dachauban halt meg, Eimi apáca volt Grazban, Mária (Červek) 1987-ben halt 
meg Pártosfalván, Emeriket pedig 1950-ben homlokon lőtték. Halála a nemesi 
Matzenauer család végét jelenti, mert Carl gróf többi leszármazottja már 
korábban meghalt.     
A kezdetekben Matzenauer grófnak 150 hektár földje és erdeje volt. A 
második világháború alatt még 70 hektár területük volt, kastélyuk kiegészítő 
helyiségekkel és cselédépületük. A háború után minden vagyonukat 
államosították. Csak az új államosítási törvény értelmében kaphatták vissza 
teljes vagyonukat az egyetlen élő örökösök, Červek Matzenauer Mária 
gyermekei: Karolina, Mercedes, Irma és Mirko.                        
Milyen gazdag örökséget hordoz magában e hely. Nem kell róla kételkedni. 
Minden egyén, élő vagy halott számolja és meg tudta számolni ennek a helynek 
a gazdagságát és aranytöredékeit. Akár Cankar szavaira is támaszkodhatnék: 
»Az ember él egy házban egy évet, tíz évet és negyven évet – és nézzétek Isten fiai, 
a háza hasonlít rá, mint testvér a testvérre és szeretet van közöttük. És amikor 
távoli helyekre kerül szerencsétlen parancs miatt, többet fog sírni a házért, mint 
testvér a testvérért és jobban, mint valamikor sírt az anyja miatt.«
Gondolataim izgatottan és mohón emelkedtek fel a földről. 1937-ben Koltaj 
Károly úr textilgyárat alapított. Az üzem 18 munkást kezdett foglalkoztatni, 
de hamarosan a munkások száma 75-re növekedett. 1948-ban a gyárat 
államosították és a PLETILSTVO nevet kapta. 1960 és 1965 között a MURA 
textilgyár részeként működött.  
A gyár igazgatói feladatát 1973-ig, nyugdíjazásáig Koltaj Károly úr végezte. 
A gyárat utána Eőry Ernő úr vezette 180 alkalmazottal. Számos új programot 
vezettek be a gyártásba. Saját termékeikkel üzletet is nyitottak. A gyárnak 
két kihelyezett üzeme volt a Ljutomer melletti Ormožban és Križevcin. 2002- 
ben a gyár komoly pénzügyi nehézségekbe került, majd májusban csődbe 
ment. Három hónap után a csődgondnok újra üzembe helyezte a gyárat, de 
kevesebb munkással. 
Koltaj Károly úr 1941-ben építtetett egy kis vízerőművet. Az erőmű által termelt 
villamos energia a gyár szükségleteit szolgálta, egy része pedig a faluét. 1948-
1950 között szövetkezeti otthon épült. Az otthon építésében részt vettek a 
szomszédos Kisfalu, Szerdahely, Jánosfa és Berkeháza polgárai is. 
A nagyon rossz állapotú művelődési termet a Moravske Toplice Község, a 
Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség, az Ady Endre Művelődési Egyesület 
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és a szomszédos Magyarország forrásaiból sikerült 2002-ben teljesen felújítani.
A falu központjában, közvetlenül az útkereszteződés mellett áll a »Jošar« 
fogadó. Ez egykor Kučan Milan első szlovén elnökünk nagyszüleié volt, aki 
gyermekkorának nagyobb részét Pártosfalván töltötte.
A különleges embert ezúttal nem túlzottan érdekelték a gondolataim. Egy 
közeli fára meredt tekintete, és valószínűleg a létezésén gondolkodott. 
Amikor rájöttem, hogy sodródok az elméleteim hullámain, lassan közeledtem 
a padhoz, amelyen ült. Hátulról kissé meggörnyedt, erős vállú, de sovány 
termetű. Olyan ember, akit a természet faragott ilyenné, hiteles, erőteljes és 
a tőle hallottak alapján bölcs. Á! A bölcsesség olyan furcsa fogalom. Okos 
vagy, ha bölcs vagy? Bölcs vagy, ha sok tapasztalatod van? Személyesen úgy 
gondolom, hogy bölcs vagy, ha mindkettőből megfelelő mennyiségben 
rendelkezel. Sok mindent megtapasztaltál, de elég okos vagy ahhoz, hogy 
ezeket a tapasztalatokat tudd helyesen használni. Hát még a függetlenség! 
Igen, ahogy a szappanbuborékok elpukkannak, úgy válnak semmivé 
az ötleteink, amikor megtapasztaljuk a való világot odakint. Az odakint 
hihetetlenül messzinek tűnik. De valójában nagyon gyorsan megtapasztalod, 
már az otthonod sarka mögött ott van. Követelmények, perfekcionizmus, 
függőség, ….. És következik egy nagy durranás, amikor a lábunk megteszi 
az első lépést, az elvárások repedezett forró aszfaltján. Az első lépés még 
soha nem kavart fel ennyire, nem volt ennyire zajos, túlozhatnék, és azt 
mondhatnám barbár, mint a lépés a függetlenség felé. Kosovel versszakát 
füzöm ehhez:      

»Egyedül, egyedül, egyedül kell lennem,
az örökkévalóságot önmagában és önmagamban felfedeznem,

átlátszó szárnyaimat a távolba kitárnom
és a békét a túlvilági tájról megragadnom.«
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3. A LÉLEK TELIK

Körülnéztem. A mező élettől zsibongott, a nap kedvesen csevegett a földdel. 
A távolban meg lehetett különböztetni a fák magas testét, melyek oxigénnel 
és frissességgel töltötték meg a levegőt. A különleges ember felállt a padról. 
Összeszorított kézzel a zsebében két lépést tett előre, és a közeli út felé nézett.
»A pártosfalvi alapfokú oktatás több mint 100 éves. A tanítás több helyen folyt. 
A pártosfalviak 1865-ben iskolát akartak alapítani, hiszen addig a gazdagabb 
szülők gyermekei közül csak néhány járt a szomszédos falvak iskoláiba. 1868-
ban Pártosfalva és Berkeháza lakosai elkezdtek egy agyagépületet építeni és 
tetőcseréppel befedni. A megnyitóra már nem került sor. Túl magasnak tűntek 
a költségek, különösen azért, mert a tanárt nekik kellett volna fizetniük. Az alig 
felépített ház tetejét eladták, a többi részét lebontották. Így ismét iskola nélkül 
maradtak.«
Azt hinné az ember, hogy végzett a történettel, de újrakezdte. Annyira 
nosztalgikus, aranyos és vonzó volt, hogy megálltam hallgatni egy fa két 
vastag gyökere között, éppen ott, ahol a fa a magasságok felé tört. 
»Mindig az anyagi szempont a meghatározó« - mondotta, szinte elítélve, kissé 
durva hangon.  
»Később is számos anyagi akadály jelentkezett. Néha még a havi fizetésre sem telt. 
Sokszor nagy erőfeszítésbe telt, hogy teljen mindenre, úgy a tanárok fizetésére, 
mint a többi költség fedezésére. Gondoljunk még a didaktikai eszközökre. Ma 
elmész és másolsz valamit. Veszel egy új fehér papírcsomagolt. A ragasztó és az 
olló nyilván már vár rád a polcon. Állandóan ki- és bekapcsolod a számítógépet. 
Most egyszerűnek tűnik, de a mostani jó feltételekért óriási küzdelmek folytak. 
Régebben kézzel írtak és kézzel folyt a munkalapok nyomtatása is. Feladatlapok 
készítése kész tudománynak számított. Csak meggyőző szavakkal, ilyen és olyan 
magyarázatokkal sikerült az iskolának később megszerezni a megfelelő anyagi 
forrásokat, hogy az elmúlt 20 évben a pedagógiai folyamatot a lehető legjobban 
végezhessük. Hát kellene,« tette hozzá humorosan. 
Kivette a kezét a zsebéből, megigazította az ingét, egyet köhécselt, és folytatta 
a történetet. 
»1890 után a fiatalabb falusiak egy része ismét azon törekedett, hogy iskolát 
alapítsanak. 1897-ben megalakult az Állami Népiskola. 1909. január 2-án 
kezdődött meg a tanítás. A tanítás magyar nyelven folyt. A második világháború 
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után két tanteremben, nyolc osztályban szlovén és magyar nyelven folytak a 
tanórák. Szlovénia különböző részéről érkező tanárok és tanárnők tanítottak. 
Mivel azonban a meglévő iskola helyiségei már nem feleltek meg az új 
feltételeknek, 1981-ben új iskola épült. Ezt már korábban elmagyaráztam neked. 
A régi iskola épületét felújították és ma benne kétnyelvű óvoda működik, amely a 
Moravske Toplice-i önkormányzat óvodáihoz tartozik« - fejezte be mosolyogva. 
Megrendítő, hogy mindig a pénz van előtérben, visszhangzott a fülemben. 
Mi kapitalisták vagyunk. A modern kor nem változtatott meg minket annyira, 
hogy a humanizmus felé irányulnánk. Az ember az előtérben? Igen ám, de 
olyan mértékben, hogy a nyereség mégis keletkezzen és halmozódjon. A 
magas gazdasági növekedés és technológiai fejlődés gyorsabb szállítást, 
hatékonyabb kommunikációt tesznek lehetővé még nagyon nagy 
távolságokon is. Valamint a betegségek kezelésének új módszerei és még sok 
más. De milyen áron?   
Az ember az egyetlen élőlény, aki képes megítélni saját magát. A mindennapok 
pillanataiban hol vigasztalást, hol elítélést találunk az ítélet mérlegén. Pozitívan 
tekintek a környezetre. Mindenkiben a jót keresem, akivel találkozom, ami 
gyakran rejtve van, és mintha földbe ásnék, keresem az elveszett darabját. Én 

Tóth Lili Johanna: Az iskola
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is így érzékeltem a különleges embert, és elfogadtam néhány kritikát is tőle. 
Gondolkodott. Úgy, ahogy én is gyakran gondolkodom. 
»A működés kezdetét már elmagyaráztam, de mindegy. A tanítás kezdetben 11 
tanteremben folyt, a 2 kisebb tantermet pedig csendes foglalkozásra vagy egyéb 
kiegészítő tevékenységre használták a tanulók. Az iskolán kívül a tanulóknak 
aszfaltozott kosárlabda- és focipálya állt rendelkezésére. Az első évtized során a 
tanulók és a tanárok közösen alkották meg a tanulást, az egyéb tevékenységeket, 
ünnepélyeket, közösen ünnepelték az ünnepeket, így vagy úgy kapcsolódtak 
egymáshoz. A környék lakóinak az iskola a fejlődést, a tudás lehetőségét jelentette. 
Soknak a szakma megszerzését jelenti, és az oktatás mindezt kínálja. A tanulás 
alapvetően a tudás megszerzésének a folyamata, amelynek tartósnak kell lennie. 
Amit megtanulsz, az veled marad. Valószínűleg egyetértesz velem.« 
Jómagam is tudós vagyok, szeretek kutatni, új dolgokkal kapcsolatos 
ismereteket szerezni. Minden érdekel, amit még nem tudok. És élvezem a 
gyakorlat bármilyen elméleti magyarázatát. Filozófus, történész, szociológus, 
pedagógus, mindez összefonódik bennem. Ennek a megszerzésében pedig 
kétségtelenül elengedhetetlen az oktatás. Manapság nem vagy tanult ember, 
ha nem jársz iskolába. Nos, létezik ugyan otthoni oktatás, de fontos a szociális 
szempont, a szocializáció, a társakkal való kommunikáció és még sok más. 
Nem kell bölcsnek lennem ahhoz, hogy megértsem, nem mindenki ért 
egyet velem ebben a tekintetben. Én mégis így gondolom. A tudás az ember 
elméjének fontos, a természet a lélekkel való kapcsolathoz. Legjobb, ha Émile 
Zola gondolatával fogalmazom meg: »Nyisd ki a szemed – nézd a természetet, 
nyisd ki a szíved – lásd az életet.« Az élet szinte mindig akkor kezdődik, amikor 
elkezded élni. Mennyire szükségünk van az életre! 
»Két igazgató után Herman Jožefa igazgatóasszony vette át a vezetést, 
pontosabban az 1998/99-es tanévben. Az iskola minőségi fejlődése csak most 
kezdődött el igazán. Az új igazgatónő beiktatása után hamarosan bekövetkezett 
a munka ellenőrzése. Személyesen idegesít a gondolat, hogy mindig van 
felettünk valaki, aki ellenőriz bennünket, ami félelmet és bizonytalanságot 
ébreszt bennünk. Olyankor azt gondolom, hogy még elviselhetetlenebbek és 
ellentmondásosabbak a hibák, amelyeket elkövetünk. Emberi dolog hibázni, 
és hogy ezeket észre vehessük és kijavíthassuk, természetesen kell az ellenőrzés. 
Egyrészt a mindennapok betolakodójaként, másrészt az esetlegesen láthatatlan 
és tudattalan pillanatok irányítójaként, amelyek az irányítás elvesztése esetén 
a merülés alapját jelentenék. Az új vezetés alatt az iskola logóval és himnusszal 
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is kifejezte egyértelmű identitását. Logó. Vizuális ábrázolása mindannak, amit 
képvisel, az általa munkálkodó irányelvek, az általa követett eszmék alapján. 
Himnusz. Egy zenei alkotás, amellyel az iskolát szimbólumként jelölik.« 
Arra gondolok, hogy mennyire függünk egyes tényezőktől, amelyek olykor 
alapvetően befolyásolják az események alakulását és megváltoztatják 
viselkedésünket, gondolkodásunkat, néha még jellemünket, 
személyiségünket is. Ahhoz, hogy egy olyan oktatási intézmény, mint amilyen 
a mi iskolánk, virágozzon, fejlődjön, kicsiből nagyra nőjön, beszélhessenek 
róla, fontos, hogy legyen egy olyan vezetője, aki szuverén és egységesen vezeti 
pedagógiai képzettségével és tapasztalataival az iskolán dolgozó csapatot. 
Személy szerint érett, empatikus, viszonylag magas és helyesen felállított 
erkölcsi normákkal. Az igazgató minden apró lépése hosszútávon látható 
és felismerhető a pedagógusok elégedettségében és a tudás szintjének 
átadásában. Ha a tanárok olyan embert látnak benne, akihez fordulhatnak, 
akiben megbízhatnak, akkor könnyebben hisznek magukban, a munkájukban 
és a képességeikben. Új lendületet, motivációt, céltudatot kapnak ahhoz, amit 
csinálnak, és ennek eredményeként úgy érzik, nemcsak emberként fontosak, 
de a szó tágabb értelmében egy „családhoz” tartoznak.
A gondolatok e szökőárja alatt megborzongtam, mert valami személyes 
kapcsolatot éreztem vele. Megnéztem a különleges embert. Nem törődött 
velem. Nem értettem őt. Újra leült. Keresztbe font karral a közeli fa gyökerét 
nézte, amely a termékeny föld vékony talaján kúszott. Magam is a földet 
bámultam. És mintha valaki egy edényből öntött volna egy pohár vizet, 
eszembe jutott egy múltbeli elbeszélés, amely jelenleg alátámaszthatja az 
iskoláról mint családról szóló elméletemet.
A domonkosfai területi óvoda és iskola kimeríthetetlen és pótolhatatlan 
alkotóeleme központi iskolánknak. A következő történet a domonkosfai 
óvodára vonatkozik, amely ma is a pártosfalvi iskolához tartozik. A munka évről 
évre változott. Mindig új módszereket vezettek be. Az egyik legfontosabbat 
1999-ben vezették be, nevezetesen az »egy ember, egy nyelv« modellt. Ez azt 
jelentette, hogy két pedagógus volt jelen a tagozatban, és a kezdetek bizonyára 
nem voltak könnyűek, de motiváltan és sikeresen néztek szembe a sok 
kihívással. 2004-ben megtörtént az óvoda felújítása, amely új lendületet adott 
mindenkinek, mind a gyerekeknek, mind a pedagógusoknak a hatékonyabb 
munka elvégzéséhez. Új taneszközökkel, nagyméretű fedett terasszal és 
játszóteremmel bővült az épület. A domonkosfai területi iskolával olyanok 
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voltak, mint egy nagy család, és közösen alkották meg a nevelő-oktató palota 
alapkövét. Közösen tervezték meg a rendezvényeket, ünnepségeket, közösen 
játszottak a játszótéren, közös piknikeket tartottak, farsangkor közösen 
vonultak fel a faluban, együttműködtek a szülőkkel, különféle előadásokat 
szerveztek. Mindez befolyásolta a kapcsolatok kölcsönös függését, az 
élmények és barátságok tökéletes, bőséges és egyedi összefonódását.   
Ma a hodosi területi iskola is ilyen nagy családban működik, de az évek során 
nem volt mindig könnyű sem az iskola dolgozóinak, sem a gyerekeknek. A 
területi iskolában végzett munka sok tekintetben különbözik a központi 
iskolában végzett munkától. Kezdetben a hodosi területi iskolában három 
alkalmazott volt: egy tanár, egy óvónő és szakács-takarító egy személyben. A 
nehézséget akkoriban a központi iskolától való távolság jelentette, mivel nem 
volt telefonkapcsolat. Létezett egy füzet egymás tájékoztatására, amit tanulók 
által juttattak el az iskola titkárságára. A területi iskola alkalmazottainak, 
különösen a vezetőnek esetenként műszaki, beszerzési és vezetői szerepet is 
vállalnia kellett. A nehézségeket, helyettesítéseket többnyire maguk oldották 
meg. 
Hodoson a téli időszakban gondot okozott a vízellátás, ugyanis a nagy hidegben 
befagytak a csövek. A vizet vödrökben kellett hordani a szomszédoktól. 
Takarításhoz olykor a hóból kapott vizet forralták át. A kaszálás kézi kaszával 
történt. Volt egy nagy kertjük, ahol az iskolai konyha számára zöldséget 
termeltek. Eltelt jónéhány év, hogy ezek a gondok megoldódtak. 
Jelentős változás történt Szlovénia függetlenné válása és az új községek 
létrejövetele után. Az oktatás területén új követelmények, új irányelvek, új és 
megváltozott munkamódszerek alakultak ki. Az egy- és kétnyelvű területen 
egyaránt egyre több lehetőség adódott a kiegészítő oktatásra.  
A kellékeket a helyi boltban szerezték be. A rendelést és a szállítást maguk 
intézték. A játékokat és az irodai eszközöket a vezető Muraszombatban 
vásárolta meg. A szülőkkel is jól együttműködtek. A szülői értekezletek 
hivatalos része után bábokat, kellékeket, a nevelő-oktató munka végzéséhez 
szükséges segédeszközöket készítettek. A szülőket, nagyszülőket aktívan 
bekapcsolták a nevelő-oktató munkába látogatások, szakmák bemutatása, 
kézműves ismeretek megismerése formájában. A munkaakciók során 
játszótereket javítottak, udvart rendeztek, fából készült kerti játszókákat 
készítettek. A szülők anyagokat adományoztak. Rendezvénnyel, piknikkel 
zárták a tanévet. A szülőkkel való kirándulások az egész éves projektek 
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csúcspontját jelentették. 
Munkájukról, sikereikről a nagyközönséget is tájékoztatták, hiszen Hodos 
községben szinte minden rendezvényen jelen voltak. Minden gyermekkel 
megismertették a nyilvános szereplést, rendezvényeken és ünnepségeken 
való részvételt. Személyes és egyéb ünnepeken megajándékozták egymást. 
A kilencéves oktatás bevezetésével mind a területi, mind a központi iskolában 
jó néhány változás történt. Az óvoda elvesztett egy csoport gyermeket, az 
iskola pedig egy osztállyal bővült. A kilencéves oktatás előtt megtörtént az 
iskola és az óvoda korszerűsítése. Ez idő alatt a pártosfalvi központi iskolában 
tanultak a tanulók, míg az óvodások a hodosi kultúrotthonba kerültek. Ismét 
változások, kihívások és felelősségteljes munka következett. A felújított épület 
megnyitása után a munkakörülmények jóra változtak. Felújított termek, új 
berendezés, számítógépek, nyomtatók, telefon, új konyha, gyerek és felnőtt 
mosdó, rendezett fűtés, felújított játszótér. 
A hodosi iskola és óvoda működésének egyik kiemelkedő történelmi 
eseménye a Szlovénia függetlenségéért vívott tíznapos háború is. Ezen a 
napon az óvodában születésnapot ünnepeltek. Ahogy az ablakon keresztül 
figyelték a természetet, a főúton teherautókat és katonákat vettek észre. A 
kicsik megijedtek, és eltávolodtak az ablaktól. A szülinapos kislány szülei 
ebéd előtt megérkeztek, felszeletelték a tortát, gratuláltak. Hamarosan jött a 
többi szülő is, hogy elvigye gyermekét. Nyugodtak voltak, halkan elköszöntek 
egymástól. A következő tíz napban az épület a szlovén hadsereg hadiszállása 
lett. A szakács és az óvodavezető minden nap bejött dolgozni, mert senki 
sem mondta nekik, hogy otthon kell maradniuk. Később az óvodában egy 
horvátországi menekült gyerekre is vigyáztak, aki mesélt nekik az eszéki 
bombázásról és a háborúról. Ez a generáció többé már játék közben nem 
lövöldözött, és amikor észrevett egy repülőt az égen, mind a földön feküdt. 
Ebben mutatkozik meg, mennyire fontos az ember saját tapasztalata, az, hogy 
maga érzékelje a valóságot, a kegyetlenséget. A gyermek tapasztalatokon 
keresztül tanul, azon keresztül, amit lát, megízlel, és maga is megpróbál 
megcsinálni. És ez örökre a tudatában marad. Az érzékszervi tapasztalat. Ezt 
is meg kell nekik tanítani. Minden pillanat egyedi a tudás és a tanulás terén. 
Tudni kell őket hasznosítani a mindennapi életben.   
Saját gondolataimat böngésztem, amelyek pókhálóként fonódtak össze, 
és még le is tudtam volna írni mindazt a tényt, ami úgy forgott a fejemben, 
mint egy szekér kerekei. Egyrészt Szókratésznek éreztem magam a 
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gondolatommal: »Tudom, hogy nem tudok semmit.« Másrészt olyan voltam, 
mint egy adatbázis, amely egyre gyarapszik, és még többet kíván meríteni 
különleges beszélgetőtársából. Nem tudom, hogy nevezhetném-e 
beszélgetőtársamnak, hiszen egyedül ő beszélt és magyarázott. Nem szóltam 
hozzá mondanivalójához, de minden olyan gondolatomat elvetettem, 
ami közvetlenül az övéhez kapcsolódott volna. A különbség közöttünk ... 
Hangosan gondolkodott és töprengett. A saját csendemben egy különleges 
képzelet keletkezett mindabból a dologból, reflexióból, ötletből, kifejezésből, 
történetből, élményből, amit a lelkemben és valahol a legbonyolultabb és 
legtökéletesebb szervemben, testem legrejtettebb zugában, az agyamban 
őriztem.   

Kerčmar Julia: Gyerekek
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4. ÉS A VIRÁG SZIRMAIT SZÉTTÁRJA

Ivan Cankar ezt írta: »Talán az a helyzet, hogy az embernek, mindegyiknek 
megvan a saját mércéje az élményekre, amelyeket természetének és erejének 
megfelelően a kezdetektől fogva neki szántak. Ami ezen a kritériumon túl van, az 
nem érvényes, túl megy rajta, nem igaz.«
Az ember elvárja, hogy mindent megadjanak neki, hogy ő maga lássa és 
tudhassa, de tiszteséges erőfeszítéseket kell tennie azért, hogy megértse 
azokat a kihívásokat, fordulatokat, szavakat és helyzeteket, amelyeket 
kap, meghallgat, és amelyekben találja magát. Iskolánk már nem sokkal 
megalakulása után számos projektbe bekapcsolódott, sok kihívást vállalt, 
megtanulta, mire képes, mire van ereje, mit vár el tőle a környezete. A 
2003/2004-es tanévben úgy a központi iskolában, mint a két területi iskolában, 
amely a központi iskola szerves részét képezi, bevezették a kilencéves oktatást. 
Nem tudomány, hogy régen az, aki sikeresen elvégezte 8 évi tanulmányait, 
elvégezte az általános iskolát. Az új kilencéves iskolai programba azok a 
gyerekek kerültek, akik betöltötték 6. életévüket. A nyolcéves általános iskola 
5. osztályából viszont a kilencéves általános iskola 7. osztályába kerültek.
A különleges ember az átgondolt mondataival, csodálatosan befejezett 
szerkezeteivel a tudásomnak ezt a hiányát is pótolta. Hosszas szünet után 
tovább magyarázni kezdett: »Fejlődés, fejlesztés, mindez az oktatási folyamat 
alapja. Ha egy ilyen intézményben dolgozó ember ezt nem érti, akkor mi értelme 
van a munkájának. Neked ez értelmetlennek tűnhet, de egy alapos megfontolás 
nem ártana.«  
Nem egészen értettem, miért tartott olyannak, aki értelmetlennek minősítsem, 
amit mondott, de mégsem hagytam magam összezavarni, és továbbra is teljes 
tudattal figyeltem rá. 
»A kilencéves oktatás bevezetése sok változást hozott. Ahogyan az emberek 
változnak a történelem során, úgy változnak a körülöttünk lévő dolgok is. A kilenc 
éves oktatás három, egyenként hároméves nevelési-oktatási időszakra oszlik. 
Minden időszaknak megvannak a maga sajátosságai, amelyek lehetőséget adnak 
a diákoknak és a tanároknak a fejlődésre és a legjobb eredmények elérésére, ha 
természetesen kellően motiváltak erre. A gyerekek már korábban, hatévesen 
kezdenek iskolába járni. Az első harmad mindegyik osztályában két pedagógus 
dolgozik velük. A kérdés az, hogy van-e értelme ilyen fiatalon iskolába járatni a 
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gyerekeket. Természetesen új tanterveket fogadtak el, amelyek figyelembe veszik 
a tanulók fejlettségi szintjét. Elegendő időt hagynak a tananyag ismétlésére, 
gyakorlására, és nem utolsó sorban közvetlenebb gyerek-tanár kapcsolat 
alakulhat ki. Az értékelés először leíró, majd vegyes, azaz leíró és számjeggyel 
történik, az utolsó harmadban pedig csak számjeggyel. Minden harmad végén 
a tudást országos tudásfelmérőkkel is tesztelik, hogy reális képet kapjanak arról, 
hogy a tanulók mennyit és mit tudnak elérni országos szinten. Előtérbe került a 
tanuló egyénisége, érdeklődése, képességei, elvárásai.«  
Az, hogy miként reagálunk a módosításokra, változásokra, az egyéntől függ. 
Számomra ésszerűnek tűnik elfogadni a változásokat olyanoknak amilyenek, 
mert különben nehezen tudjuk felfogni a jelentőségüket. Ugyanakkor 
megnehezítik a további lépések megtételét, mivel lelkileg túlságosan meg 
vagyunk győződve arról, hogy az új helyzet jobb, mint a régi. A különleges 
ember szavai is azt a benyomást keltették, hogy egyetért ezzel, mintha 
a bőrére lennének írva a változások. Nem sokáig gondolkozott azon, 
hogy mit fog mondani, és a szavak ismét áradni kezdtek belőle. Én viszont 
álltam és töprengtem, mérlegeltem magamban, és a fogalmak, lexémák 
internalizálásának módjait kerestem.  
»Tudod, ha egy változás bekövetkezik, az láncreakciót indít el, így egy másik 
következik be, és az események egész folyama mindig valamilyen kihíváson, új 
tevékenységen, új vállalkozáson, vázlaton, irányelven támaszkodik. Az egyik ilyen 
vállalkozás a Szlovén Köztársaság Oktatási Intézetének a Minőség meghatározása 
és biztosítása című projektben való részvétel volt. A minőség gondolatának 
már az alapnál, a fejlődés alapkővénél kell kezdődnie. A projekt keretében az 
iskola globális célokat fogadott el a tanulók hiányosságainak kiküszöbölésére 
és az oktatás minőségének a megőrzésére. Ezek kulcsfontosságú összetevők. És 
van értelme befektetni az ilyen fejlesztésbe. A hangsúly a tanulókkal közösen 
megtervezett munkán, a tanulók motiválásán, a munka egyénre szabásán, 
a differenciálás érdemi beépítésén, a kísérleti és terepmunka beépítésén volt. 
A tanárnak törekednie kell arra, hogy a tanuló jól értse az anyagot, érdekesen, 
vonzó módon magyarázza el neki. Természetesen ez közvetlenül kapcsolódik az 
önálló munkához, ami sokszor több sikert hoz, mint bármely más tanulási mód.«
A minőséget helyezem előtérbe. Én is ilyen munkaformákat és módszereket 
választok. Pontosságra, szinte tökéletességre törekszem. És ilyennek kell lennie 
az oktatási folyamatnak. De egy ilyen folyamat sok erőfeszítést, gondolkodást, 
motivációt és személyes erőfeszítést igényel. A tanárnak folyamatosan 
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gondolnia kell a munkájára, tájékozódnia kell a tanulás, tanítás módjairól. 
Ahogy Jung írta: »Tisztelettel tekintünk zseniális tanárainkra, és hálával azokra, 
akik megérintették emberi érzelmeinket. A tananyag létszükséglet, a melegség 
viszont létfontosságú a virágok és a gyermeki lélek növekedéséhez.« Embernek 
kell lenni mindenben, amit csinálunk.
Tovább léptem, és megláttam egy pókhálót a fán, amely az enyhe szellőben 
lengedezett. A szememmel böngésztem, hogy megtaláljam ennek a hálónak 
az alkotóját, de nem sikerült. Hova lett? Olyan kicsi, szinte tehetetlen. Pedig 
kiváló és gyors kötő. A különleges ember észrevette, hogy a gondolataimmal 
máshol járok, ezért szavaival elhallgatott, kissé zavartan köhögött, ettől 
én hirtelen összerezzentem és ránéztem. Tekintete azonban a távolságra, a 
minket körülvevő föld hatalmasságára irányult. 
»Az emberek olyanok, amilyenek, tudod? A gondolatok sokszor nem állnak 
meg, mert a fejben folyamatosan dübörögnek és az ember ilyen és olyan 
forgatókönyveket alkot, talál ki. Megtanulni közösségben, egymás mellett 
élni, leküzdeni az individualizmust, együttműködni a kölcsönös függőség 
megteremtése érdekében és felszámolni az egoizmussal. Nos, gyorsan átvette 
ezeket az elveket az új iskola. Ezek alapján készült a nevelési terv. A legfontosabb 
dolog az, hogy megtanuld, hogyan élj önmagaddal. Néha nehezebb, mint valaki 
mással élni. El kell fogadnod önmagad, lehetőséget kell adnod a képességeid 
bővítésére, a problémák megoldására, és vállalnod kell a felelősséget is. A szülők 
és a tanulók a tanárokkal közösen meghatározták az iskola által fejleszteni 
kívánt értékeket: a toleranciát, az őszinteséget és a biztonságot. A tanulókat 
felelősségteljes és független egyénekké kell nevelni. Természetesen a környezetnek, 
amelyben felneveljük őket, kellően ösztönzőnek és kellemesnek kell lennie.«  
Amikor ezt mondta, megfordult és leült. Úgy tűnt, sok minden hever még a 
lelkén, és engem keresett, hogy elmondhassa, bevallja nekem és átadhassa 
ezeket a gondolatokat.  
»A minél ösztönzőbb környezet, a hiányosságok felszámolása, a gondolkodás 
elmélyítése, a célok fejlesztése, a nagyobb választási lehetőség, és a tanulók 
együttműködése, a kreativitás minden lehetőségének kibontakoztatása, az 
innováció előtérbe helyezése érdekében az iskola vállalkozott a kiterjesztett 
programkoncepció tesztelésében. Különböző megvalósítási modelleket 
ellenőriznek, előtérben a tartalmi tevékenységekkel, amelyekbe érdeklődésük és 
életkoruknak megfelelően kapcsolódnak be a tanulók, és figyelemmel kísérik a 
tanulók egyéni haladását. Mindenki egyéniség. Mindenkinek megvan a maga 
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esszenciája, saját lelke, ami mindent érez körülöttünk, felgyullad a születésünk 
pillanatában, és soha nem hagy el bennünket. Egyetlen pillanatra sem, amíg 
élünk, gondolkodunk és vagyunk.«  
Megálltam a lélek szónál. Az ember halhatatlan lényege. A központi és a 
legfontosabb dolog. Sokan nem hiszik el, hogy van lelkünk. Én észlelem 
magamban mindennap. A különleges embernek is van. De még milyen, 
azt is mondhatnám, hogy nagybetűs a lelke. Érdekes, hogy megnyílik, és 
kinyilvánítja, elmondja gondolatait nekem. Vártam egy kicsit, mert a különleges 
ember nem mondott többet. Végig mentem az iskola körül vezető ösvényen. 
Tekintetem megállt a tónál. Arra gondoltam, hogy a víz a mindennapi életünk 
felbecsülhetetlen értékű forrása, és mennyire fontos tiszteletben tartani. 
Hátra néztem, de a különleges ember nem követett. Leült a padra és a 
földet bámulta. Tovább nézelődtem az iskola udvarán. Fák, bokrok, játékok, 
zászlók. Az épületet gazdagság veszi körül, amely erőt és értelmet ad neki. 
Az idő folyása gyors, és egy pillanat lényegét megragadni nagyon nehéz, de 
ugyanakkor nem lehetetlen. Tudatában kell lennünk, vissza kell tekintenünk 
és el kell fogadnunk, mi teszi ezt a pillanatot olyan erőteljessé. Gondolataim 
elkalandoztak, miközben lassan megtettem lépteimet az ösvényen. Ezúttal a 
különleges ember követett engem. Megálltam néhány tábla előtt, amely az 
iskola külső falán lógott. Méh. Milyen egyértelmű. Szorgalom, sokoldalúság, 
tudás. Ezt lehetett érteni.
»Valószínűleg nem tudod, hogy ennek az iskolának valamiféle szinonimája a 
méhecske. Miért? Megmondom. Hosszú időszakról van szó, ami az 1999-ben írt 
szavakkal kezdődött: A pártosfalvi iskola mézénél nincs édesebb a világon!«
Tényleg nem erre gondoltam, ez meglepett. Szemem az arcára vetettem, és 
meglátta benne a kíváncsiságot. Nem várta, hogy figyelmen kívül hagyjam, 
teljes buzgalommal ontotta a következőket.
»1999. július 5-én történt. Szünidő? Nem, mert az iskola szorgalmas dolgozói 
lelkesen készültek egy nagy és mindenekelőtt csodálatos eseményre, a méhészeti 
mintaközpont megnyitására. A megnyitó csak hab volt a tortán a pártosfalvi 
Kétnyelvű Általános Iskola méhészeti szakkörének több mint egy évtizedes 
sikeres munkájának, és egyben elismerés e kis falu Méhészegyletének is. A 
pártosfalvi méhészeti szakkör Kozic Koloman úr vezetése alatt, már akkor több 
mint 15 éves sikeres évet tudhatott maga mögött. A fiatal méhészek rendszeresen 
érmekkel tértek vissza az országos versenyekről, sikeresen mutatkoztak be a 
ljubljanai szlovén oktatási napokon és részt vettek a méhészeti mintaközpontok 
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találkozóján Dolenjsko régióban, Šmarjetában. A megnyitón érdekes és gazdag 
kiállítást tekinthettek meg a látogatók méhészeti termékekből és a méhészetről, 
valamint megkóstolhatták az iskola méheséből származó különféle mézfajtákat 
is. Rendkívül érdekes volt a lépe alakú szórólap. Az ünnepségen jelen voltak a 
Szlovén Méhészszövetség, a szlovéniai Műszaki Kultúráért Szervezetek Szövetsége, 
más méhészeti mintaközpontok, a helyi méhészközösségek képviselői, stb. 
De talán Lojze Peterle úr, a Szlovén Méhészszövetség akkori elnökének szavai 
mondanak el legtöbbet: »Gratulálok a központ létre hozóinak a jó ötlethez, azzal 
a kívánsággal, hogy a fiatal nemzedék a mintaközpont segítségével a méhek 
munkájának megismerésén keresztül ismerkedjen meg a természet titkaival. A 
tanároknak és a tanulóknak szívből köszönöm a felejthetetlen napot. Hálával, 
tisztelettel és jó kívánságokkal.«
A méhészet gazdag növekedését pozitív gondolatok ösztönözték. Néha kicsi, 
de erőteljes, máskor mindent magába foglaló, de mindig motiváló. A Gornja 
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Radgona-i Fruit 99 vásáron egyedülálló kiállítást mutattunk be. Valaki ezt írta 
a benyomások könyvébe: »Gyönyörű, legyen szép Önöknek!«
Annyira fellelkesültem, hogy nem sikerült újra a saját irányomban 
gondolkodnom. A különleges ember nem is adott esélyt, egy pillanatra 
megállt, hogy levegőhöz jusson, rápillantott erre az iskola falát díszítő 
méhecskére és csodálkozva folytatta. 
»És nagyon szép volt, még ennél is több. 2000. április 4-én a Večer újság főcíme 
ez volt: Pártosfalva: Szorgalmasak, mint a méhecskék. A pártosfalvi Kétnyelvű 
Általános Iskola adott otthont a Méhecske bemutatkozik című vetélkedőnek. 
Kilenc méhészeti szakkör tizenkilenc csapata indult három csoportban, alsó, 
középső és felső csoportban. A vetélkedőt a méhészeti mintaközpont készítette. Ez 
volt az első ilyen jellegű vetélkedő Szlovéniában. A vetélkedő vezetője és a verseny 
zsűrije, Kozic Koloman a pártosfalvi méhészeti szakkör további tevékenységeit 
is bemutatta az újságnak. Április 15-én országos verseny vár rájuk Novo Mesto-
ban, június 25-e és 30-a között pedig a pártosfalvi kétnyelvű általános Iskola 
lesz a szervezője a méhésztábornak. Nemzeti jelleget kapott az I. méhésztábor, 
amelyen 12 általános iskolás vett részt Szlovénia különböző helyeiről. Június 
utolsó hetében a táborozók megismerkedtek a méhekkel és terményeikkel, az 
őket támadó betegségekkel, méhészeti feladatokkal, mézelő növényekkel, olyan 
termékekkel, amelyeknek összetevő részét képezi a méz. A kapcai Jakšič családnál 
megnézték a méhkirálynők tenyésztését, Krapje-n a méhészeti tanösvényt 
nézték meg, Selo mellett pedig az iskolai tanösvényt. Az egyik táborozó szülei 
a következő szavakkal tűntettek ki bennünket: »A vízcsepp nem erőszakkal váj 
lyukat a kőbe, hanem gyakori és kitartó eséssel. Legyen továbbra is erényetek a 
kitartás. Találkozunk jövőre!«
Lelkesedés, szenvedély, izgalom, öröm, buzgóság. Éreztem mindet. A 
büszkeséget, sőt még a dicsekvést is. És szerintem megérdemelten. A pillanat, 
a téma, a szikra szinte gyermeki ártatlansággal történetté változott, amely 
fáradhatatlanul és rendíthetetlenül tiszteletre méltó történelmet ír.
»Az iskolát 2000. szeptember 2-án egy Šmarje pri Jelša-beli méhészcsalád 
látogatta meg. Távozásukkor megérintették őket a mai napig mély nyomot 
hagyó szavak: »Ha az ember belép egy iskolába, ahol a méhekről tanul, mindig 
megtalálja rá az alapot, hogy érdemes dolgozni!« A műszaki kultúra napjai 
következtek Ljubljanában november 9-e és 12-e között, ahol az iskolai méhészek 
kiállítással mutatkoztak be. Számos látogatót hívtak meg viasztermékek 
készítésére. Számtalan résztvevőnek ötletet adtak újévi vagy egyéb alkalmi 
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viaszdíszek készítéséhez. Ljubljana közepén, ebben a zárt helyiségben azonnal 
érezhető volt a természet közelsége. Mit szólsz ehhez?« 
Beszélgetőtársam először fordult hozzám közvetlenül. Egész testével felém 
fordult, arca ráncba gyűrődött, mintha lényem mélyéig akarna hatolni. De 
nem szóltam. Nem is tudtam, a szavak beszédcsatornám elején maradtak. 
»A méhészszakkör és a mintaközpont gazdag története, sok kemény munka 
és gazdag útravaló a fiatal generációknak. A december 8-i muraszombati nyílt 
napon ismét kiállítással, műhelymunkával mutatkoztak be… A »Potoček« óvoda 
látogatói a következő szavakkal jutalmazták őket: »Nagyon eredeti, ötletes, 
nekünk, kicsiknek pedig nagyon édes, egészséges, tanulságos. Köszönjük, 
köszönjük…« 2001. május 5-én az iskola vendéglátója volt a XXIV. Szlovéniai 
fiatal méhészek és mentoraik találkozójának és versenyének. A rendezvényen 
105 csoport vett részt, több mint 400 fiatal méhésszel, akik számos arany-, ezüst- 
és bronzdíjat vehettek át. Ez alkalommal a Szlovén Méhészszövetség elnöke, 
Lojze Peterle úr emlékgesztenyefát ültetett az iskola parkjában. A méhészeti 
megbeszélések fő témája az volt, miként lehetne elérni, hogy a méhészkör más 
iskolákban is fejlődjön, meghonosodjon. A szlovén méhészek 24. alkalommal 
megrendezett találkozója nemcsak versenyzésre, hasonló gondolkodásúak 
eszmecseréjére szolgált, hanem az iskolai méhes látogatására is. A fiatal 
méhészek megtekinthették a híres Bogojina-i Plečnik-templomot, a Selo-i 
Rotundát, a Berkovci-i Časar malmot, Kapornakon a tájházat és Ratkovci-n a 
Celec mézeskalácsost.«
Megint elhallgatott. Valami csendes elmélkedésbe burkolózott, mintha a 
mondatok tömegében keresné a megfelelőt. Már szerettem volna hozzátenni 
valami megfontolt gondolatot, de leállítottam magam. Azt hittem, hogy a 
lelkesedés természetes állapot, amely az odaadásból és a saját munkába 
vetett hitből fakad. És pontosan ez történt most.
»2001. június 25-e és 30-a között szervezték meg a 2. méhésztábort. A méhészeti 
mintaközpont új vezetőt kapott, Kovač Suzana asszonyt. A táborozók a 
következőket írták róla: »Köszönjük Suzana asszonynak, hogy nagyon kedvesen 
bánt velünk, és gyönyörű méhekké változtatott bennünket.« És a szülők? 
Türelmetlenül várták a tábor végét és a kulturális programot. Érdeklődéssel 
hallgatták gyermekeiket, akik lelkesen meséltek a tábortűzről, ahol igazi házi 
kenyeret pirítottak, amit finom vágott zsírral kentek meg, egy magyarországi 
lófarmról, a szomszédos magyarszombatfai kecskefarmról, a fazekasságban 
tett látogatásról, és annak műhelyében végzett alkotásról, egészen a fürdési 
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élményekig a Moravske Toplice-i fürdőben. Hiszünk Slavica édesanya és Péter 
édesapa szavaiban: »Köszönjük az iskola dolgozóinak a kemény munkát. Kevés 
az ilyen szép iskola, ahol barátságosak az emberek, akik egyben nagyszerű 
házigazdák. Mint a gyerekek, mint a szülők még sokáig emlékezni fogunk rá.« 
Történtek hasonló és különböző történetek a méhésztáborokon, versenyeken, 
összejöveteleken… És igen, a méhészszakkör még mindig él. A fiatal méhészek 
továbbadják tudásukat, képességeiket a jövő nemzedékeknek. Olyan ez, mint 
népművészetet írni, alkotni. Soha nem hal meg, csak sok verziója létezik.«

Kilégzéssel mondta ezt az utolsó mondatot. Aztán elnémult a hangja. Úgy 
tűnt, mintha ismét önmagába zárkózott volna, nem akartam tovább zavarni. 
Körülnéztem. Egy kis méhecske a közeli százszorszépre telepedett. Halk 
zümmögés mellett belesüllyedt az édes virágporba, amit majd lelkesen 
visz vissza a közeli kaptárba. Jó érzés fogott el. Lelkesedéssel tettem meg a 
következő lépést az úton, amely távolról sem jelezte a végét. A természet 
magától megadja azt, amit gyakran igyekszünk elérni, de nem sikerül. Béke, 
nyugalom, a lélek megerősödése. A közeli fáról madárcsicsergés hallatszott. 
A fű kis élőlényeknek adott menedéket, akik fáradhatatlan mozgásukkal 
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energiát árasztottak szét, hogy még engemet is elkapott az izgalom és 
a lelkesedés. Álltam, csodáltam, észleltem és éreztem. Hagytam, hogy a 
természet átáradjon rajtam. Élvezettel tettem meg a következő lépésem. 
Ellentétben azzal, ami körülvesz bennünket, a világ e teljessége és istenisége 
mellett a modern ember természete néha egészen furcsa. Egyet gondol, 
mást mond. Kívülről nevet, belül viszont valami jobbra, másra vágyik vagy 
fordítva. Kívülről sír, belül pedig a szíve repes az örömtől. Nem szabadna 
ilyen mesterséges életet élnünk. Vágyakoznunk kellene a bennünk lévő 
legjobb, legtisztább, legbiztonságosabb megnyilvánulásra, ha túloznék, azt 
mondanám, a legőszintébbre is. Nem elég sóvárogni a modern idők igák 
alóli felszabadulás után, ha a bilincseket még mindig magatok rögzítitek. 
Nincs értelme, hogy a béke utáni vágy tüze parázsoljon benneteket, ha 
ugyanakkor a kettőség nyugtalanságát tükrözitek. Az életnek, a tanulási és 
oktatási folyamatnak tétovázás nélkül, tisztasággal, látásmóddal és világos 
céllal kellene lezajlania. Néha maguknak a tanulóknak is lelkesedniük kellene, 
némi buzgalommal és észrevétlenül fogadni a tudást. Akárcsak a víz. Nem 
emlékszem a szerző nevére, de arra igen, ahogy bemutatta a vizet. Ha valahova 
kiöntjük, folyni fog, mozogni. Mozogni fog, keresni valamit, egyenesen, 
megállás nélkül. Ha akadályig ér, irányt változtat, és így vagy úgy végül eléri 
a tengert. És mi történik ott? Elpárolog és felhők képződnek belőle. A felhők 
fáradhatatlanul úsznak az égen, és esőt árasztanak. Végül eljutnak oda, ahol 
újra vízzé válnak. És újrakezdi. És ismét megpróbálja elérni a tengert. 
Így kell lennie a tudásra való törekvésünkkel is. Minden alkalommal meg kell 
találnunk a tanulás megfelelő módját újra és újra. Értékelésért, elégedettségért, 
szülőkért, és nem utolsósorban az életért. Amikor elsajátítjuk ezt a technikát, 
az élet meglephet minket, de nem tud bennünket teljesen letéríteni a pályáról.
A különleges ember főleg ezeket a szürrealista, filozófiai gondolatokat 
szakította félbe. Úgy tűnik, megkönnyebbülten felsóhajtott és hajlandó volt 
folytatni.  
»Az előbb említettem a bővített programot.«
Eltalálta a témát, mintha a tudást érintő gondolataimban olvasna.  
»Jó, hogy az iskola részt vesz ilyen projektben. Néha nem elég egyszerűen átadni 
a tudást, hanem a gyermek, nos, a tanuló fejlődésének egyéb aspektusait is 
erősíteni kell, fejleszteni, figyelemmel kísérni. Az életre szóló tudás néha fontosabb 
annál, mint az, amelyet az osztályzat megszerzése érdekében mutatunk be.« 
Beleegyeztem. Az értékelés sok szempontból csak mellékes kérdés, de nem 
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szabad figyelmen kívül hagyni. 
»Az általuk megkezdett bővített program számos olyan alapelvet tartalmaz, 
amelyek lehetővé teszik a tanulók és a tanárok számára a kötelező program 
érdemi és minőségi frissítését. A nyitottság, a rugalmasság és a szelektivitás 
elve. Ezek mind hatalmas elképzelések. Lényegében lehetővé teszik a tanuló 
átfogó és harmonikus fejlődését, ugyanakkor rugalmas átmenetet alkotnak 
a különböző tevékenységek között. Az autonómia és a felelősség elve. Olyan 
koncepciók, amelyek felbecsülhetetlen értékű fejlődést tesznek lehetővé, hiszen 
a tanulók önállóan döntenek tevékenységeikről. Így vállalják a felelősséget 
azért, hogy végrehajtsák azt, amit választanak. A kapcsolat, az együttműködés 
és a csapatmunka elve. A tevékenységek kapcsolódnak egymáshoz, kiegészítik 
egymást, valamint a szakemberek szakmai támogatást, útmutatást nyújtanak 
a tanulóknak, kollégáknak, meghatározzák a kitűzött célok elérését. Az 
esélyegyenlőség elve és a tanulók igényeinek, érdekeinek figyelembevétele. Kiváló 
kiindulópont az önálló tanulás esélyegyenlőségének biztosításához, az optimális 
növekedéshez, a tudásbeli hiányosságok megszüntetéséhez és a már megszerzett 
ismeretek elmélyítéséhez. A kreativitás és innováció előmozdításának elve. 
Alap a társasági élethez, a szakmai fejlődéshez szükséges tapasztalatcseréhez. 
A formatív értékelés és az önszabályozás elősegítésének elve. Ezzel olyan 
következtetésekre jutunk, amelyek jelentősen hozzájárulnak a szakmai munka 
érdemi és jobb tervezéséhez. Ha elfelejteném, juttasd eszembe, hadd említsem 
meg az iskolai csapat bevonását a formatív értékelés fejlesztő feladatába. Látod, 
milyen változatos, mennyire összehangolt minden, ha úgy történik minden, 
ahogy magyarázom.«
Ez elgondolkodtatott. Milyen mélyre hatol. Az alapok alapjába. Magára a 
folyamatra gondolt, az iskolára, belemélyült, kereste a teremthető varázslatos 
összefüggéseket. 
»Elfelejtettem még megemlíteni. A bővített program alapjául három fő terület 
szolgál: az első a mozgás és az egészség, a szellemi és a fizikai jólét, a második 
a kultúra és a hagyomány, a harmadik pedig az általános iskola életéből és 
munkájából származó tartalom. Látod, minden fedve van, aminek lennie kell.«
Csendbe burkolózott. Észrevettem, hogy ez a kommunikációjának a módja. 
Elmagyaráz valamit, bevall, majd elhallgat, és mindent átgondol, amit még 
mondani akar. 
Mindazok után, amit mondott, Henry Ford mondására gondoltam: »Elbírja 
az, aki elhiszi, hogy képes rá, nem bírja el az, aki nem hiszi el, hogy képes. Ez egy 
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vitathatatlan törvény!« És itt még mindig őszintén hiszik, hogy képesek rá. 
Amit eddig hallottam, arra a magyarázatra jutottam, hogy az iskolában ennyi 
tevékenység után, ennyi erőfeszítés és ennyi feladat tényleges megvalósítása 
után pozitív változásokat észleltek az önértékelésben, javult az önbecsülés, 
az empátia, a kritikus barátság, a társakkal való kommunikáció. Egyre több 
tanuló tudja, hogyan tervezze meg saját tanulását és előrehaladását, 
ugyanakkor felelősséget vállaljon saját sikeréért. A tanulóknak most még több 
lehetőségük van saját kreativitásuk, kreatív gondolkodásmódjuk kifejezésére. 
Egyre inkább képesek kritikusan gondolkodni a mai és a jövő világának helyi 
és globális kihívásairól. A fiatalabb tanulóknak ezek a programok lehetőséget 
teremtenek a finommotorika és a mozgáskészségek fejlesztésének 
ösztönzésére. A tanárok számára is számos előnyt jelentenek. Ezek aktív és 
minőséges csapatmunkában és tantárgyközti kapcsolatban érvényesülnek. 
Nagyobb rugalmasságot és autonómiát kapnak a tartalom kiválasztásában. 
De van hely erős területeik bemutatására is. Mindenben van előrelépés, a 
virágzás lehetősége is. Csak meg kell figyelnünk először magunkat, majd a 
világot. A kis madárból hatalmas madár nő. És énekelek egy dalt, egy dalt 
az életről. A kis facsemetéből gyorsan nagy fa fejlődik, erős gyökerekkel. Az 
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ártatlan gyermekből felnőtt lesz, akinek önállóan felelősségteljes döntéseket 
kell majd hoznia. Így növekszik és így fejlődik minden.
Ezzel a méhjellel úgy tűnik, valóban kidolgoztam valami természetes 
elméletet. Tettem még néhány halk lépést előre. Az iskola melletti ösvényt és 
a füvet elválasztó járdaszegélyen már ott állt a különleges ember. Szilárdan állt 
lábával a földön, mintha gyökeret vert volna a lába. Háttal állt az iskolának, és 
tekintete a közeli bokorra szegeződött. Úgy tűnt, mintha a világ tudományát 
kereste volna rajta. Én viszont csak néhány centiméterre álltam tőle. Az iskola 
külső falára akasztott táblán az erősen megcsillanó zöld szín határozottan 
megragadta a tekintetemet. 

 »Hajnal hasad már,
Gyere barátom, várok rád!
Szállj, szállj, mint a madár,

Együtt az égen evezzünk át!

Gyerünk, fiúk, lányok,
 Anyák és apák!
Ültessünk fákat, 

Hadd zöldüljön már a határ!

Most van itt az ideje,
A természetnek szüksége van ránk. 

Ígéreteinket betartva,              
Mint a madár szállunk a magasba.

Gyerünk, fiúk, lányok,
 Anyák és apák.
Ültessünk fákat, 

Hadd zöldüljön már a határ!«

Kipattant belőle. Meglepett. 
»Ez az ÖKO himnusz. A 2002/2003-as tanévben elhatározták, hogy csatlakoznak 
az ökoiskolák nemzetközi hálózatához. És ez a jel itt fent ezt jelzi. Természetesen 
a tervezés évekre nyúlt vissza, hiszen korábban is nagy figyelmet fordítottak 
az ökológiai problémákra, gondoskodtak a tiszta és rendezett környezet 



~ 45 ~

megőrzéséről. Igen. Hét lépést kellett megtenni, hogy meg tudták szerezni az 
ökoiskola címet és aláírták az öko-okmányt. Az első lépés az iskolai programtanács 
megválasztása volt, ezt követte a környezetelemzés, majd tervet kellett készíteni 
az ökoiskola működéséről, ezt követte a tevékenységek nyomon követése és 
értékelése. Az ötödik lépés különböző tematikus egységek elkészítésére és 
megvalósítására épült. A hatodik lépés a helyi közösséggel, a szülőkkel és a 
médiával való együttműködésre irányult, az utolsó lépés pedig maga az öko-
charta volt. A tanulók nagy érdeklődéssel és odaadással vettek részt minden 
projektben, különböző pályázatokon.«
Egyet szusszantott, majd, mint a villám, szinte felsikoltott a semmiből.
»Ah, elfelejtettem. És az öko-címer. A címer két elemből áll, amelyek elválaszthatatlan 
egésszé kapcsolódnak össze. A mókus a kisembert jelképezi, aki tisztában van 
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bolygónk tisztán tartásának fontosságával. A mókus először a saját küszöbe 
előtt söpör, majd a környezetével foglalkozik, és a végén a mókus szimbolikusan 
mindannyiunkká nő. Rengeteg szennyeződés, hulladék van a Földön (bár te nem 
látod). Ezt bizonyítja, hogy a mókus a semmiből söpri fel a szemetet a bolygóról. 
A címer képes része fölött iskolánk öko szlogenje olvasható: Ökoiskola az égig 
– a világ tisztaságáért és épségéért. A kép alatt az intézmény kétnyelvű felirata 
látható. És akkor hogy néz ki valójában... Az ökoiskola céljai: az iskolai környezet 
rendjének javítása, az iskolai hulladék mennyiségének csökkentése, az áram- és 
víztakarékosság, a szelektív hulladékgyűjtés, a környezettudatosság növelése 
a tanulókban, tanárokban, szülőkben és a helyi lakosságban. Szponzorokat 
szerezni a kitűzött célok elérésének érdekében, kapcsolatba lépni más szlovéniai 
és határon túli iskolával. Valódi kapcsolat a természettel. Nem gondolod?«
Megint szólt hozzám, de nem feleltem semmit. Ez a kérdés egyébként nem 
volt olyan, amin gondolkodnom kellene, inkább költői kérdésként hatott, 
amely valamiképpen már meg van válaszolva. És hogyan lehet elérni ezt a 
kapcsolatot? Nekünk, felnőtteknek sokszor már késő, mert ha eddig nem 
tanultuk meg tisztelni a természetet, nehezen tud valaki meggyőzni az 
ellenkezőjéről. Ugyanez a helyzet a gyerekekkel. A szónoklatok, a természettel 
szembeni helyes magatartásról szóló erkölcsi tanítások már rég elavultak, 
nincs hatásuk. Irányítanunk kell őket abban, hogy pozitív viszonyt alakítsanak 
ki iránta, hogy magukból fakadjon a vágy. A gyermek csodálatos teremtés. 
Különösen a kisebbek, akik mindig teli vannak csodálkozással, lelkesedéssel, 
csodálattal. A mi feladatunk pedig az, hogy a tevékenységeket, kihívásokat 
úgy állítsuk be, hogy megértsék, mennyire fontos számukra a természet, hogy 
mindenben megtalálják a csodát. Tapasztalati tanítás, gyakorlati tanulás, az 
élni tudás tanulása. Nekem kell, hogy alapja legyen annak, amire építeni tud 
minden olyan tanulási formát, amely ma kulcsfontosságú a bizonyos normák 
és célok eléréséhez. Fontos, hogy a gyerekek, a tanulók tudjanak gondolkodni 
helyzetekről, eseményekről, reflektálni rájuk. Kitűnő kapcsolat a gyakorlati és 
az elméleti munka között a tapasztalat, az élmény és a tanulók helyzete. Csak 
így találják meg a gyerekek a bizonyos tudás értelmét és jelentőségét. 
»A természettől áttérek arra, amit korábban megígértem. A tanárok egy csoportja 
2018/2019-ben csatlakozott a Formativ értékelés fejlesztési programhoz, minden 
tanulót és az inkluzív iskola fejlesztését segítve. A cél egy ösztönző tanulási 
környezet. De mit tekintünk ösztönző tanulási környezetnek? Az inkluzív iskoláról 
szóló kézikönyv összefoglalja azokat az alapokat, amelyek úgy határozzák meg 
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a tanulók bevonását, hogy a tanulók tudják, mit várnak el tőlük, megértsék 
a tevékenységek sorrendjét, és egyértelmű utasításokat kapjanak. A tanulók 
akkor is érezni fogják a környezet ösztönző hatását, ha a szabályok és a 
következmények világosak számukra, amikor biztonságban érzik magukat, mert 
számíthatnak arra, hogy a tanár időben megvédi őket. A tanulóknak érezniük kell, 
hogy elfogadják őket, és tisztelettel és tisztességesen bánnak velük. Szükséges, 
hogy a tanulók megértsék a pozitív reális elvárásokat, és elegendő megfelelő 
bátorítást, dicséretet kapjanak. Fel tudják ismerni erős területeiket és bíznak 
saját képességeikben, ugyanakkor a gyenge területeken is támogatást kapnak 
a tanártól. Az ösztönző tanulási környezet azt is biztosítja, hogy a tanulók úgy 
érezzék, sajátosságaikban elfogadják és megértik őket. A tanárnak jó kapcsolatot 
kell kialakítania velük és meg kell bíznia bennük, miközben önbizalmat kell adnia 
nekik abban, hogy van értelme és haszna annak, amit tanulnak. Nagy hatással 
van a tanulókra a fontos dolgok befolyásolásának lehetősége is, az, hogy együtt 
teremtsék meg az osztályteremben légkörét.« 
Nem igazán tudtam, hová irányítsam a gondolataimat. Annyi mindent 
felsorolt, annyi szimbolikus, értékes és kiváltságos dolgot, hogy egyszerűen 
nem találtam szavakat rá. De valahol, szókincsem és emlékezetem nagyon 
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vékony hálójában Herbert Spencer gondolata távoli zajként jutott eszembe: 
»Minden tudás, amit a tanuló saját maga szerez meg – minden probléma, amit 
önállóan old meg – sokkal inkább sajátja lesz, mint egyébként lenne. Az elme 
tevékenysége, amely ösztönözte a tanuló sikerét, a számára szükséges gondolati 
koncentráció, és a diadalt követő izgalom mind hozzájárul ahhoz, hogy a 
tények jobban az emlékezetbe vésődjenek, mintha a tanártól hallotta vagy a 
tankönyvben olvasta volna.«
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5. MINDEN FOLYIK ÉS FOLYIK…

Fritz Ervin egyik versében e gyönyörű versszakot olvashatjuk: »Keskeny az út, 
a vágány és a víz, keskeny alattunk. A szabadság széles felettünk.« Perspektíva. 
Minden a mi nézőpontunktól függ. Minden azon múlik, hogy érzékeljük, 
mennyire vagyunk szabadok, mi korlátoz bennünket. Akár vízszintesen, akár 
vertikálisan nézed a tudást, mindig van valami, ami értelmes megvalósításhoz 
vezet a mindennapi életben Delorsra és annak négy pillérére gondoltam, 
amelyek az oktatás alapját képezik. Beírjuk őket a tudásátadási rendszerbe? 
Tanulás a megismerés érdekében – a körülöttünk lévő információk kiválasztása 
és értelmezése kulcsfontosságú ahhoz, hogy a tanuló mélyen megértse és 
tudja, mit képvisel bizonyos tudás. Erősíti a szociális és etikai készségeket, és 
itt a tanárnak motiválóként kell működnie, hogy inspirálja és ösztönözze a 
tanulót.
Munka ismeretének elsajátítása - munkavégzés tanulása, képességeik konkrét 
gyakorlati helyzetekben történő cselekvésre való felhasználása Természetesen 
nem szabad figyelmen kívül hagyni a csoportmunka hangsúlyozását és azt, 
hogy a tanuló személyesen is elkötelezett legyen valamilyen munkában. 
Az együttélés megismerése – tisztelet, tolerancia, konfliktusmegoldás, 
hatékony kommunikáció és önkifejezés, együttélés a természettel, 
közösséggel, kulturális élmények megosztása. Mindezt és még sok minden 
mást azért, hogy tudjunk élni, kapcsolódni egymáshoz.
Tanulni lenni – tanulni valamit, tudni valamit, képezni magunkat … Mindez 
hozzájárul minden tanuló általános fejlődéséhez, amely magába foglalja a 
testi-lelki fejlődést, a személyes felelősségvállalást és nem utolsósorban a lelki 
értékeket. Mindegyiküknek meg kell tanulni valamit, hogy azt hasznosan és 
mindenekelőtt helyesen tudja használ-ni. Ehhez társítanám a viselkedésem 
irányítását is, abban az értelemben, hogy tisztelek más embereket és 
együttérzést fejlesztek velük szemben. 
Ezekben a tudományos kiderítéseimben észre sem vettem, hogy a különleges 
ember sokkal tovább jutott. Balra fordult és lassan elindult egy ajtó felé, az 
iskola bejáratához. Érdeklődéssel figyeltem az épület homlokzatát is, amely 
egyfajta fogadtatást, barátságosságot, szinte mosolyt mutatott.  
»Sok mindent elmondtam neked. Szakmailag, tudományosan, tanultan. Úgy 
van. Annyi minden van. Ezeken a nagyobb projekteken kívül az iskola tanulói 
kisebb projektekbe is bekapcsolódtak és részt vettek, amelyek szintén nagyon jók 
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és élet orientáltak. 2017 szeptemberében a domonkosfai területi iskola tanulói 
egy nagyon különleges tanulót fogadtak be: egy Buba nevű kutyát. Ugyanis 
Buba a 2016-2017-es években a Mosolynagykövetek Egyesületében végezte és 
sikeresen befejezte az állatok segítségével végzett tevékenységekre való képzést. 
A tréning egy három napos elméleti szemináriummal kezdődött (állatok nélkül), 
majd hétvégenként olyan tanfolyamok következtek, ahol a tanácsadók kutyával 
végeztek gyakorlatokat. Olyan helyzeteket alakítottak ki, amelyek az állat számára 
kevésbé kellemesek és a munkahelyen is előfordulhatnak. A gyakorlatokon 
keresztül tesztelték az állatokat, vajon alkalmasak-e ilyen munkára. Év végén 
elméleti és gyakorlati vizsgát tettek, majd újév után megfigyelések következtek. 
Buba részt vett az óvodában, iskolában, a speciális nevelést igénylő gyermekek és 
idősek intézményében. A felméréseket felügyelt látogatások követték, amelyeket 
tapasztalt egyesületi tagok végeztek. 2017. június végén Buba sikeresen befejezte 
tanulmányait, így mentorával munkapár lett. Buba, Jožefa Herman igazgatónő 
támogatásával a 2017/2018-as tanévben iskolakutya lett. Hetente egyszer jött 
el órára. A 2018/2019-es és a 2019/2020-as tanévben is megörvendeztette a 
tanulókat. 2019-ben a pártosfalvi kétnyelvű általános iskola csatlakozott az 
Iskolakutya hálózathoz, amelybe olyan oktatási intézmények tartoznak, amelyek 
rendszeresen beépítik munkájukba az iskolakutyát. 
Az állatokkal való munkavégzés ismeretei folyamatosan megújításra, 
kiegészítésre szorulnak, ezért évente három napos szemináriumon való részvétel 
és három évente ismételt elméleti vizsga szükséges. Bubát évente bizottság 
ellenőrzi, vajon még mindig eredményesen végzi-e tevékenységét. Ahhoz, hogy 
Buba iskolába jöjjön, szüksége van igazgatói engedélyre, szülői beleegyezésre, 
állatorvosi igazolásra (állatorvosi vizsgálatot évi szinten) és évente kétszer 
féregtelenítési vizsgálaton is részt vesz. A tanulók kitűnően elfogadták Bubát, 
és mindig türelmetlenül várták megérkezését. Buba az osztályba különleges 
hangulatot hozott. Az első látogatás során megállapodtunk a szabályokban, 
amelyeket a tanulók szigorúan betartottak. Ha előfordult, hogy valamelyik 
tanuló megszegte a szabályt, figyelmeztették egymást. Néhány ilyen szabály: 

• Bubát mindig csak egy tanuló simogatja, soha nincsenek  
mindnyájan egyszerre körülötte.

• Gyengén simogatják, és nem ölelgetik.
• Az órán a tanulók nyugodtak, nem kiabálnak, nem nyafognak,  

és nem ugrálnak.
• Amikor Buba a helyén fekszik, békén hagyják.
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Reggel Buba köszöntötte a tanulókat, mancsot adott nekik, ők pedig neki 
csemegét. Ezután olyan tevékenységek sora (játékok, feladatok) következett, 
amelyek különböző tantárgyi területeken kapcsolódnak a tananyaghoz: 
különböző számolási és számításos feladatok, szimmetria keresése, szöveges 
feladatok megfogalmazása, mérés, Buba leírása. A tanulók szívesen olvastak 
Bubának, az Olvasási Jel-vényszerző verseny keretében irodalmi műveket 
meséltek neki, tornáztak vele, egy sportnapon pedig kirándulni ment velük. A 
tanulók különösen szerették elrejteni a finomságokat és nézni, hogyan keresi 
őket. Szerették kiadni neki a parancsot, amit Buba végrehajtott, szívesen meséltek 
neki és szerették azokat a tevékenységeket, amelyeknél a földön feküdtek, 
Buba pedig átugrálta őket. Buba nagy motivációt jelentett az osztályban folyó 
munkához. A kutyás tevékenység után a tanulók folytatták a munkát, Buba pedig 
az ágyán pihent, vagy sétált a tanulók között és megnézte, hogyan tanulnak. 
Buba jelenlétében a tanulók nyugodtabbak, figyelmesebbek voltak, könnyebben 
motiválták őket néhány talán kevésbé népszerű tevékenységre. Szívesen olvastak 
neki, és szívesebben mostak fogat, ha Buba is megmosta őket.«
Itt a nevelés és oktatás másfajta, friss, interaktív megközelítésének lehettem 
tanúja. Tudom, hogy a terápiás kutyák jelenlétét az órákon és a tanulási 

Jakoša Lin Michell: Buba kutyus
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folyamatokban régóta kutatják. Minden kutatásnak ugyanaz az eredménye. 
A kutya emellett hihetetlenül pozitív hatással van mindenkire, aki körülötte 
van az iskolában. Csak azáltal, hogy ott van, csökkenti a stresszt. A pozitív 
hatások azonban mind testi, mind lelki szinten megmutatkoznak, és ennek 
eredményeként a tanulók is könnyebben tudnak a tanulásra koncentrálni. 
Ismét egy csodálatos kapcsolat a természettel. Látod, az állatok a természet 
részei. A kutyák háziasítottak, de eredetükben vadállatok. Az ember a civilizáció 
fejlődésével nagyon elidegenedett a természettől és elfelejtette, hogy mi 
magunk is, és minden élőlény a természet részei vagyunk, és a természetből 
származunk. 
»Iskolánk igazán sokrétű működéséről és különböző tartalmi és tervezési projektben 
való részvételéről a következőket is közlöm. 2020-ban az iskola bekapcsolódott a 
»KLJUČ« projektmunkába, melynek célja a tanítási gyakorlat fejlesztése, és minden 
erőfeszítés a tanulás nagyobb hatékonyságát és önszabályozását eredményezni. 
Hét alapelven alapul, amelyek spirálisan működnek és befolyásolják egymást. 
Ezek az alapelvek a következők: tanulóközpontúság, a tanulás társas jellege, az 
érzelmek kulcsszerepe a tanulásban, az egyéni különbségek felismerése, minden 
tanuló számára megfelelő nehézségi fokozat, a tanulást támogató értékelés és a 
horizontális kapcsolatok kialakítása. A kutatási spirál gyakorlatilag és ténylegesen 
az osztályteremben és a tanórákon is lehetővé teszi, ha fogalmazhatok így, a 
nagyobb igazságosságot. Remélem, egyetértesz velem abban, hogy a tanárnak 
mindenkihez igazságosnak kell lennie. Ez jobb osztályzatokhoz, jobb tanuláshoz 
való hozzáálláshoz, koherenciához vezethet az iskola működésében, és ami 
számomra kulcsfontosságú, az a megfelelő kíváncsiság ösztönzése és fejlesztése 
a tanulókban. Ha a tanulót érdekli valami, ha valami iránt az érdeklődés apró 
szikrája parázslik benne, akkor azt az iskolának és a tanárnak fejlesztenie kell, így 
ez a kíváncsiság a mindennapi tanulásba is belekerül, és a tanuló tudáshorizontja 
szélesebb lesz, mint valaha. Ebből a célból szívhez szóló megfogalmazás született: 
A tanuló örömmel szerezzen ismereteket, a tanár pedig adja át hozzájuk a 
kompetenciáit. Az energia és az akarat ezért döntő fontosságú, hiszen ez az 
önszabályozáshoz vezető út. A »KLJUČ« elvárásai magasak, a hatékony tanulási 
környezet viszont csak rajtunk múlik.«  
Észrevettem, hogy a különleges ember a bejárati ajtót kezdte bámulni. 
Nem mertem megkérdezni miért, mi pezseg még a fejében, mit tud még, 
mire gondol, hogyan gondolkodik. Az arcára tekintettem. Nem volt olyan 
öreg, nem tűnt annak. Volt néhány ránc a homlokán, néhány ránc a szeme 
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körül. Mesélés közben nem mertem ránézni, mert lélegzetem visszafojtva 
szívtam magamba mindent, amit magyaráz, hogy ne maradjak le semmiről. 
Most, hogy némán állt, mint egy szobor, megengedtem magamnak, hogy 
közelebbről megnézzem. Az arca kissé ovális, bőrszíne meglehetősen világos, 
haja pedig sötét és dús. Ha megpróbálnám, akkor sem találnám el a korát. A 
modern társadalom néha nehezen fogadja el, hogy öregszünk, de számomra 
ez valami mélyebbet jelent. Azt a rengeteg mindent, amit magában rejt az 
ennyi évet megélt ember. Eszembe jutott Jules Renard csodálatos gondolata: 
»Befejeztem. Kezdhetném elölről az egészet, jobban dolgozhatnék, de senki sem 
venné észre a különbséget.« Úgy van. Néha magunkat hibáztatjuk, ha valamit 
rosszul csináltunk. Gyakran halljuk, ha még egyszer fiatal lennék, másképp 
csinálnám. Azt viszont nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy csinálnám, 
és ha igen, akkor valószínűleg senki sem venné észre a különbségeket. 
A különleges emberért tűzbe tenném a kezem, hogy ne változtasson az 
életén, hiszen annyi mindent tud, sokat tapasztalt és annyi mondanivalója 
van. Most már nem is az öregek közé sorolnám, inkább az idősebbek közé, 
mert kész volt még annyi mindent megtapasztalni, elfogadni és megtanulni. 
És tisztában van azzal, hogy mi vár rá és mit várnak el tőle, így könnyebben 
dolgozik, tudja, hogyan kell cselekednie, nem mindig mások utasítása szerint, 
hanem a saját fejével gondolkodik, és jól van ez így. Döntései egyértelműek 
és áll mögöttük. Néha mindannyian úgy érezzük, hogy nem találunk egyetlen 
földdarabot sem, ahol legalább egy kicsit biztonságban éreznénk magunkat. 
De először magunkat kell megértenünk, mit akarunk, hová vezet a lelkünk. 
Aztán minden jön magától. Megfelelő pillanatok és helyes döntések. Csak 
akkor leszünk sikeresek, ha csak annyi feladatot vállalunk, amennyit elbírunk. 
Nem túl sokat, mert egy ilyen erős alap is összeomolhat a hétköznapok súlya 
alatt.
»Nem csoda, hogy mára egy viszonylag kicsi rendszer hatalmas, erőteljes és 
büszke tartalommá nőtte ki magát, amely annyi minőségi információt és 
tapasztalatot hoz. Kicsit szórakoztatóbb, nem annyira tudományos projektekkel 
is foglalkoztak, ha nevezhetném őket így. A Nagy hanyag csizmák például. 
Nagyon bájos a cím, de annyi mindent hozott a gyerekeknek. Tanulságos 
történeteken keresztül és érdekes hősök által ismerhették meg és bővítették 
tudásukat az erdőről, annak lakóiról és problémáiról. Ellátogattak az erdőbe, 
ahol megismerkedtek a közvetlen környezetünkben lévő erdő szennyezettségével. 
Különböző történetek – hol művészi, hol nem művészi – értelmezése után 
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különböző technikákkal és anyagokkal alkottak rajzokat, szobrokat. Megtanulták 
egyes hulladékok újrahasznosítását. Tanulságos volt az is, hogy jóval később a 
gyerekek többször összehasonlították a történeteket és hőseiket mással, amikor a 
tanárok erre egyáltalán nem számítottak. Az itteni gyerekek falun élnek, és sokat 
tudnak az erdőről. És ennek a projektnek a segítségével elkezdtek gondolkodni, 
tudatosabban beszélni ezekről a tartalmakról. Jobban odafigyelnek rá, és ami 
még fontosabb, másokat is figyelmeztetnek.«
Visszahúzódott egy közeli bokorhoz, mintha aranyat keresne benne. Én 
a természettel való kapcsolaton, az erdőn, a hozzá való viszonyunkon 
gondolkodtam. Azonban gyorsan átirányított, miközben folytatta. 
»Kiemelt jelentőségű volt a Tehetségesek országa tevékenység is, amely a 
tehetséges tanulókkal való munkára összpontosított. A tanulók hozzászoktak 
a különféle jelenségek, elméletek, megoldások, önálló szövegek kritikus és 
megalapozott értékeléséhez. Ezután hatékonyan értelmezik ezeket, és értelmes 
szintézist is készítenek. Itt a komplex gondolkodás és a problémahelyzetek aktív 
megoldása az alap.«
A tehetséges tanulók valóban azon tanulói csoportok közé tartoznak, amelyek 
nem kis felkészülést és komplex gondolkodást igényelnek. Támogatom az ilyen 
megnevezést, bár általában nem jó a tanulókat jóra és rosszra szétválasztani. 
De ha valaki nagyobb fokú érdeklődést mutat, könnyen és gyorsan tanul, 
kitartó, sokat kérdez és rendkívül kíváncsi, akkor ezt érdemes fejleszteni, 
kiegészíteni. Az ilyen tanuló biztosan képes hosszantartó koncentrációra, és 
néha valóban nagyon eredeti megközelítést ad a probléma megoldásához. 
Néha gyorsabban és egyszerűbben oldanak meg egy felnőtt problémát, mint 
mi. 
»Tudod, az ilyen tanulók csak akkor juthatnak messzire, ha tudják, hogyan 
fejleszthetik ki ezt a tehetségüket Hallottam és tanúja voltam annak, hogy 
általános tudásuk, képzettségük olyan kiterjedt, hogy néha tökéletesen akarják 
elvégezni a feladatukat. Nem félnek attól, hogy egy kicsit mások legyenek. Ás 
ez így van jól. Kellően kritikusak önmagukkal és másokkal szemben, és nem 
hiányzik belőlük az empátia, mert ami persze logikus is, valahogy érzelmileg 
kiegyensúlyozottak.«
Ezután visszavonult a lépcsőhöz, és az épület bejáratánál nekidőlt a falnak. 
Én viszont tovább halmoztam a gondolataimat abba az irányba, hogy ki is 
az a tanuló. Hogyan működik, mi fontos neki. Csak egy szám a sok között? 
Úgy tűnt, hogy erre a kérdésre nincs egyértelmű, pontos válasz. Mindenki a 
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tanulót másképp értelmezi, de egy biztos, az iskola és a tanárok kétségtelenül 
formálhatják, nem teljesen, de legalább valamennyire, úgy, hogy a maga 
módján gondolkodjon, tanulja meg az életet olyannak, amilyen. Egy német 
közmondás szerint a fiatal fákat folyamatosan metszeni kell, hogy egyenesen 
nőjenek. És ezt mondhatom a nevelésre és oktatásra is. Meg kell mutatni 
a tanulóknak a módokat, az utakat, megosztani velük tapasztalatainkat, 
gondolatainkat, hadd lássák, hallják, érezzék, és maguk is megpróbálhassák. 
Meg kell találniuk a frekvenciát, meg kell rajzolniuk a saját görbéjüket az élet 
grafikonján, ugyanakkor módosítani és átirányítani x és y értékét, hogy amikor 
később szembesülnek az élet ingadozásaival, sikeresen minta-vételezhetik és 
értékelhetik azokat a valódi értékeken belül. A célt pedig meg kell találniuk, 
ha nem is egészen úgy, ahogy Nejc Zaplotnik írja: »Aki a célt keresi, üres marad, 
amikor eléri. Aki megtalálja az utat, az mindig magában hordja a célt.«  
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6. MÉLYEBBRE JUTNI

»Nem lenne-e óriási befektetés a jövőbe, ha elmosódna a határ az iskola és 
a mindennapi élet között, és a kettő szorosan összefonódna? Ha nemcsak a 
jó jegyek és az elméleti tudás lenne a cél, hanem az egyén teljességére törekvő 
fejlesztés, amibe beletartozna a teste, tudata és energiája irányításának ismerete 
is?« Sabina Košmrl Kaučič gondolata kiegészítette a lényemet. Láttam, hogy a 
különleges ember lassan búcsúzni kezdett. Arcán a ráncok azt mutatták, hogy 
fáradt, kicsit kikezdte az idő foga, de ahogy korábban kifejtettem, életkorát 
nem igazán tudtam megtippelni. Jómagam is szinte zsúfolásig megteltem. És 
nem mondhatnám, hogy sajnálom, hogy itt találtuk magunkat, hogy ezek a 
szavak, ezek a történetek elhangzottak. 
Az élet azt várja el tőlünk, hogy előbb-utóbb ismerjük meg egymást, minden 
színben, hol világosban, hol sötétben. A bennünket körülvevő környezet, az 
emberek lehetővé teszik számunkra, hogy tudásban gyarapodjunk, együtt 
alakítsuk identitásunkat, érzéseinket, gondolkodásunkat és viselkedésünket. 
Tisztában voltam vele, hogy ez a hely különleges, hogy az élet sokszínűsége, az 
emberek lelke olyan hatalmas, hogy szinte lehetetlen figyelmen kívül hagyni 
minden hozadékát, az emberekre és ebből következően az oktatási rendszerre 
gyakorolt   hatását, amely itt tényleg mindenféle trófeával ékeskedik. Ennek a 
vidéknek a tükörképe és az alkotói szellem nagyon jól megmutatkozott az 
iskolai kórus CD felvételében is. Ez egy projektmunka volt, amelyre Pesek 
Albinca hívott meg bennünket. 12 dalon keresztül kórusunk bemutatta 
ennek a vidéknek a hangvilágát, a vidék lelkét és az emberek életét. Két nyelv 
összefonódása két kultúra találkozásánál. 
A reflexiók, a múltból örökölt javak minden bizonnyal a kulturális örökségen 
keresztül jutnak kifejezésre. Az identitás ezerféleképpen tárul fel, az egyetemes 
érték felbecsülhetetlen. Körülnéztem, a közelben egy féllábú veréb ugrált 
a füvön, keresett valamit. A tövisek és gallyak virágzó lombkoronájának 
legalsó ágán hangyákra lettem figyelmes, amelyek, mint a szorgalmas 
munkások folyamatosan keringenek és szállítják az árut. A csupasz, kopár 
falon egy kis csótányt veszek észre, amely lustán mászkál, élesen világít.. A 
távolban rózsaszín hajnal ezüstös-arany szürkületet hirdet és bontakoztat ki. 
A rejtélyben kérdések merülnek fel, de a választ magamnak kell megtalálnom. 
Nem lesznek sehol a bokor csendes hangjában és nem a tavaszi levelek zajos 
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koordinátáiban. És az Exupery-kérdés a Citadellából, amelyre hivatkozom: 
»Elfelejtetted, hogy nem kell keresned a boldogságot, hogy boldog légy? Csak 
megszállott leszel, mert nem tudod, hova menj. Alkoss és boldogság lesz a 
jutalmad.«
Rájöttem, hogy ez az épület, s mindazok, akik régen, s akik még ma is ennek 
az épületnek a folyosóin járnak, szorosan kapcsolódnak a természethez, 
és annyira be vannak ágyazva a természeti környezetbe, hogy a tanulás és 
a tudás átadásának kölcsönhatása annyira erős és eredeti, sokkal mélyebb, 
hogy az akár a távoli perspektívából is látható legyen. Egy hely, ami az egész 
életutadat alakíthatja, értelmet ad neki, ami pontosan olyan mértékben 
formálja a lényedet, amennyire szükséged van rá, és aztán az elején ezt észre 
sem veszed. Ezt majd csak akkor veszed észre, amikor az utazásod végén látod, 
hol tartasz. Megkeresel minden lehetséges kritériumot, minden lehetséges 
alapot, lehetséges közös öszhangot és szétválást, és a végén rájössz, hogy ami 
a tudatalattidba ragad, ami élő vízzel meghint és felébreszt, az ez a hely. 
Ahol élsz, ahol születtél, az megjelöl téged. Szinte mindenkinek meghatározza 
a döntéseit és az irányultságát, hol és hogyan. Eszembe jutott két olyan 
eset, amikor iskolánk, ez az épület, amely dacol a múlt és a jövő minden 
kihívásával, egy család három generációjának életét élte meg. Az idén a 92 
éves hölgy az ötvenes években a pártosfalvi általános iskola szlovén tagozatát 
tanította, amely akkor a Fokovci-i központi iskola területi iskolája volt. Iskolánk 
megalakulása után kivételesen tevékenykedett benne is nyugdíjazásáig. 
A nevelésben rejlő hagyományról tanúskodik, hogy sok tudást adott át 
unokájának, aki 1984-ben első osztályosként először lépte át a pártosfalvi 
kétnyelvű általános iskola küszöbét. Elmondása szerint szép emlékei vannak 
erről az időről, hiszen ekkoriban születtek az első barátságok, majd később 
az első kamaszszerelmek is. Emlékszik a szigorú, de kedves és igazságos 
tanárokra. Ha most belegondol, mindegyikük nyomot hagyott az életében. 
Teltek az évek és gyorsan eljött a pillanat, amikor 1992 júniusában befejezte 
itteni tanulmányait. Amikor az egyik ajtó bezárul, a másik kinyílik. Így ősszel 
átlépte a Rakičan-i Egészségügyi Szakközépiskola küszöbét. Négy évvel az 
iskola befejezése után rájött, hogy a felnőttek világa nem is olyan egyszerű. 
Mivel nem kapott munkát a szakmájában, egy évvel az iskola befejezése után 
segédpedagógusként helyezkedett el a domonkosfai óvodában, amely a 
pártosfalvi kétnyelvű általános iskolához tartozott. És a költői kérdés? Vajon 
azt akarja-e a sors, hogy az ember a maga lényében, misztériumában, lélekkel 
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és testtel térjen vissza oda, ahonnan elindult? Öt év után újra megnyílt 
előtte a pártosfalvi KÁI kapuja, de most más szerepben. Az egykori tanárok 
munkatársakká váltak. És a lélek ekkor elnyúlik a világ felett és a szivárványszínű 
szárnyaival újabb nyomot fog hagyni. Egy fényes nyomot, amelyet az élet 
az egész látóhatáron át ont szét. Hogy ez mennyire egyöntetű, azt tovább 
bizonyítja, hogy a 2008/2009-es tanévben lánya is ebbe az iskolába kezdett 
járni. Átvihető-e a létezés értelmezése? Mélyebb küldetés, mint csupán egy 
épület?
Ugyanez egy apa története, egy 58 éves úriemberé, hullámos, huncut, merész 
ősz hajjal, határozott és egyenes alkattal, szemüveggel és a férfiasság erős 
oszlopát sugárzó bajusszal A Fokovci-i központi iskola pártosfalvi területi 
iskolájába járt. Eszméit és nézeteit apai tekintélyként adta át lányának, aki 
1992-től 2000-ig a mai pártosfalvi KÁI-ba járt. Pályafutása számos helyre 
vitte, de a sors úgy akarta, hogy visszatérjen hozzánk, épületünkbe. 2012-ben 
iskolánkban mint titkár – könyvelőként helyezkedett el. Nem tudjuk életünk 
szempontjából előrelátni az igazán fontos dolgokat. Ebben türelmesnek kell 
lennünk. S az eleinte ijesztő, aztán könnyűvé váló fokozatos lépések után a 
végzete könyörtelenül ismét beteljesült, amikor a 2021/2022-es tanévben 
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beíratta fiát a pártosfalvi KÁI 1. osztályába. Exupery a Szél, homok és csillagok 
című irodalmi diskurzusában ezt írta: »Az otthon nem azért csodálatos, mert 
megvéd és melegít, de nem is azért, mert büszke tulajdonosai vagyunk. Nagyon 
sokat jelent számunkra, mert sok év boldog pillanatát őrzi, mert szívünk mélyén 
felhalmozza azt a meleg masszát, amelyből majd álmok születnek.« 
Egymásra néztünk. Nemcsak a tekintetünk találkozott, de a lelkünk is. 
Lelépett a lépcsőről, és mintha kezet akart volna velem fogni, de mégsem. 
Kételkedtem, nem tudtam, mi legyen a következő lépésem. Azt hittem, 
búcsúzkodni akar, de nem tudja hogyan. Úgy tűnt, a társas kapcsolatok 
okoztak neki legnagyobb gondot, mert nem tudta pontosan felfogni a 
kommunikációs kapcsolat lényegét. Ez nem is zavart annyira, hiszen feltárta 
belsejét, és kitöltötte bennem azokat a hiányosságokat, amelyek ennek az 
épületnek a megértésében hiányoztak. Beláttam, hogy az életben nincs 
lehetetlen, alapvetően minden lehetséges, csak a döntésnek, az enyémnek, 
a tiednek, a miénknek, a tiéteknek kell világosnak lennie. Testünkben foglyok 
vagyunk, és ugyanaz a vágy nem engedi, hogy legyőzzük a béklyókat, hogy 
szabadon megismerjünk valami magasabb igazságot, amely lehetővé teszi a 
hétköznapi szemmel nem látható dimenziókat. Valahol van valaki, aki nincs 
tisztában önmagával. Nos, nem szószerint értem. Mindenki érzékeli önmagát. 
Tudja, hogy ott van, de nem ismeri a lényét, nem ismeri a tudatát. Ez a furcsa 
paradoxon elkísér, és tudom, hogy itt az ideje, hogy magamra építsek, 
hiszen az élet minden másodpercben, minden pillanatban megtörténik, 
és nem holnap vagy holnapután. Ha azt gondolom, hogy valaki vagyok, de 
mégsem az? Identitás. Elutasítok minden olyan gondolatot, ami nem ehhez 
kapcsolódik. Vagyok, én vagyok. 
Nyelvem végén volt a köszönöm szó, de a különleges ember már eltűnt. 
Körülnéztem az iskola udvarán. A távolban, a közeli réten vettem észre kissé 
meggörnyedt alakját, ahogy belép valamibe, legalábbis nekem úgy tűnt. 
Abba az időtlen távolságba, amelyet oly nagyon várt. A távolság köztünk 
egyre nagyobb lett, a gondolataim pedig kissé megmerevedtek, és abban 
a pillanatban a Föld túl gyorsan forgott. Lehetne, hogy minden, ami van és 
minden, ami volt és minden, aminek lennie kell. Mi célból? Miért is? Elment. És 
nem volt többé. És nekem úgy tűnt, hogy én csak én vagyok. De mégis másabb 
voltam. Egy pillanatra minden elsimult bennem, de ugyanakkor semmi sem. A 
titokzatos és az ismeretlen láncreakciók racionálisan törtek elő.
A tóhoz sétáltam. Teljes súlyomat a padra eresztettem, leültem. A lábam 
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kissé zsibbadt, a karom pedig könnyedén remegő ritmusban táncolt. Azt 
mondhatnám, megtaláltam azt, amit végig kerestem. Ez a hely lett a gondolatok, 
a béke oázisa, egy erődítmény az ésszerűtlen és ostoba gondolatok erőszakos 
behatolása ellen, amelyek nap mint nap a felszínre törnek. Ez lett az én belső 
igazságom. 
Néztem a víz felszínét, ezeket a kis buborékokat, amelyek annyira siettek 
egymást kergetni. Teli tüdővel szívtam be a levegőt, ami varázslatosan ideális 
belégzési matricát festett atomjaival a légkörben. Ezen az élénk képen több 
ezer tiszta képet láttam, amelyek, mint az egész világ, előttem hevertek. A 
megfáradt lélek pedig azt a boldog pillanatot kereste benne, amely átveszi 
a gondolataimat, hogy legalább egy időre, vagy a mezők között, vagy a 
fűszálak között, vagy az utak között, vagy akár a falak között megtaláljam 
azt, ami rejtett számomra.  Mintha valamilyen keretbe illesztve egy szikra 
kipattanásával csábító jelenésként választ csalogasson ki belőlem. A kérdés 
ott állt a tudatlanság aranypalotájában. Miért olyan varázslatos ez a hely? 
Ahogy a betű összeolvad a betűvel és belegabalyodik a szó pulzusába, 
hirtelen átsuhant a fejemben a pártosfalvi vízi tanösvény gondolata, mint 
egyértelmű bizonyítéka e hely kapcsolatának a tudással, a tanulással, az 
emberrel, annak a kiindulópontja. Ez egy körösvény Pártosfalva vízforrásai 
mentén. Épületünktől, a pártosfalvi kétnyelvű általános iskolától kezdődik, 
mely térbeli elrendezésénél fogva megfelelő kiinduló pont (parkoló). 
Különleges varázslatot ad az iskola környezetének ez a tó, amellyel lelkileg 
együttműködtem. Mindannyian élvezhetik a tóban úszkáló színes kis halakat 
és a környékén virágzó növényeket (nád, tavirózsa, stb.). A környező mezőkre 
és erdőkre néző kilátás is pihentető. Elképzeltem az utat: elindulunk a falu 
irányába. A mezőgazdasági szövetkezetnél elfordulunk jobbra, s már látjuk 
is a tanösvény második pontját – a Koltaj malmot, ami régen a falu első 
erőműje volt. Ma már nem szolgálja a célját, magánkézben van, de még 
mindig a múlt fontos emlékműve. A történelem valóban a mi tanárunk, és 
naponta emlékeztetem magam arra, hogy tiszteljek és megértsek minden 
fennmaradt, megőrzött emlékművet, amely magában rejti az emberek 
megannyi történetét, érzését, félelmét és szorongását. És tanulságosak, mert 
rajtuk keresztül kezdünk el gondolkodni az ember és az emberi társadalom 
fejlődéséről.
Utamat a vadászház felé folytatom. A réteken, gyümölcsösökben és az 
erdőszélen számos természetes élőhelyet lehet megfigyelni az igazán érintetlen 
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természetben. Különösen vonzóak a növények tavasszal és ősszel, amikor az 
ember nem győzi élvezni az összes színt és illatot. A lepkék és más apró rovarok 
mellett gyakran találkozunk szarvasokkal és egyéb erdei állatokkal is. Magam 
is nagyon kötődöm a természethez és mindig lelkesedve hasonlítom össze 
kicsiségemet a nagyságával. Csodálva ezeket a minket körülvevő természetes 
őserőket, azt veszem észre, valójában milyen kicsik és kevésbé fontosak 
vagyunk, mint ahogyan azt mindannyian néha elképzeljük.  Elszomorít, és 
egyben bosszant az értelmetlenség érzése, amit néha magamban érzékelek, 
amikor látom, hogy mindenki csak rohan megállás nélkül. Mindenki a maga 
oldalára, ki-ki a maga világával és csak önmagával terhelve. Szinte látom 
és összehasonlítom ezzel a hangyamenettel, amely szorgalmasan hordja 
otthonába mindenhonnan a morzsákat és egyéb darabkákat, amit csak talál. 
Függetlenül a környezettől és az akadályoktól. Másrészt felvillan bennem a 
hírnév és a becsület, az az ünnepélyes érzés, amit én is átérzek, hogy vagyok, 
bár kicsi és rövid, mint egy csillagvillanás. Mégis része vagyok valami nagynak, 
eget-kiáltónak, mint a természetünk, mint ez a terünk a nap alatt. 
A pártosfalvi vadászháznál meg lehet pihenni, mivel a fák árnyékában fapadok 
és asztalok vannak elhelyezve. A természet valóban itt nem fösvénykedik a 
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falu látképével, még a szomszédos Magyarországot is láthatjuk. 
Aztán elindulok a falu régi, elhagyott kastélya felé. A falu keleti oldala 
felé vándorlok, ahol egy régi kastély romjai várnak rám. Útközben az erdei 
ösvényeken haladva élvezhetem a friss levegőt, hiszen az első gyár több mint 
20 km távolságra van. 500 m után már látom a vár megmaradt részeit. Ezzel 
elérkeztünk egy másik fontos »vízponthoz«, Carl von Matzenauer kútjához. 
A történelem során a szökőkút nagyon fontos volt, mivel ez látta el vízzel 
a kastély lakóit. A források először a 19. században említik a kerek formájú, 
kőből épült kutat. Sajnos ma már elhagyatott, benőtt, mivel hosszú évek óta 
nem újították fel.  
Az ösvényen most visszakanyarodok a falu felé, ahol a pártosfalvi óvoda 
mellett egy kicsit újabb kút vár rám. Ez 1936-ban épült és az egykori iskola 
vízforrásaként szolgált. Szögletes formájú, az alsó része betonból készült, a 
homlokzatán a gyártási évszám található. Két lépcső segítségével az ember 
könnyebben hozzájut a kézi szivattyúhoz. A kút felső része – a szivattyú vasból 
készült. A gyönyörű szökőkutat a szőlővel teli  lugas alatt találjuk.Útunk a 
falun keresztül észak irányba vissza az iskola felé vezet. Háromszor kelek át 
a Ratkovci-i patakon, amely Pártosfalván folyik keresztül és egyfajta fonalat 
jelent az egész tanösvénynek. Az út mentén több különböző hidat látok a 
patakon keresztül, melyek által a falusiak otthonukba jutnak. Az utat ismét 
a pártosfalvi kétnyelvű iskolánál fejezem be. Ez az a hely, ami nap mint nap 
megjelenik előttem és megannyi emlékről tanúskodik, amit átéltem és amit 
ma élek.   
Nem olyan ember vagyok, aki a múltban élne, inkább megörökítem a 
mindennapot és létezem. Első lépésem a létezéshez, hogy megértsem lényem 
értelmét és működését. A tó rajongója lettem, amikor befejeztem a tanösvény 
tanulmányozását. Most  kezdtem valójában felfogni ezt a varázslatot, amelyben 
találtam magam. Hány dolognak, eseménynek, gondolatnak, érzelemnek, 
információnak kell egybeesnie, hogy elérjem azt,  amit megértettem. Néha 
szűkszavú vagyok. Keresem a módokat és eszközöket, hogy betűkkel és 
hivatkozásokkal szótagokban fejezzem ki, amit a lelkem érez. Szeretnék egy 
közös alkotást, de néha sikertelen vagyok, csak ülök és csendben beszélhetek 
a karakteremről ebben a világban. 
Tarkómon a szél enyhe simogatását éreztem, amely felemelte a kiszáradt 
füves növényeket és a fák lehullott leveleit, amelyek az eget dicsőítették 
lombkoronáikkal. Boldog voltam. Mintha kiegészültem volna mindazzal, 
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amit a különleges ember mondott. Nem voltam benne biztos, hogy 
még találkozom-e vele. Szerettem volna még találkozni, de ugyanakkor 
megértettem, hogy valószínűleg egyszeri találkozásról van szó, e csodálatos 
tartalmak egyedi kifejezése és dikciója. Tudom, hogy most továbbmegyek, de 
mindig vissza fogok térni erre a helyre, ahol minden bensőm valóra válik. Úgy 
kapcsolódom hozzá, mint valamilyen szürreális ponton, ami a valóvilágban 
nem létezik, csak a lélek és az elme legmélyén lehetséges. Valójában csak 
most fedeztem fel Cankar gondolatát, amely így hangzik: »Nem olyan sötét az 
éjszaka, hogy ne pislákoljon valahol a távolban egy alázatos vörös fény, amely 
vigasztalja a szívet; nincs olyan üres hely, ahol egy kis zöld tisztás ne bújna el a 
kövek között.« Ez a tisztás, ez az én helyem.  
A körülvevő kövek, a sötét éjszakák megpróbáltatásai, minden rám nehezedő 
nyomás és teher, amit hordozok, csak akkor szabadulhat fel, enyhülhet, 
könnyebbülhet meg, amikor e helyre újra visszatérek. 
Felkeltem. Tettem néhány apró lépést és megálltam az út szélén. Egyenes volt 
és egyhangú. Nem zavart. Tudtam, éreztem, hogy elértem a tökéletességet.  
Megtaláltam a mennyországomat a földön. 
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Köszönet
Köszönjük mindenkinek, aki munkájával és alkotásával hozzájárult a pártosfalvi 
Kétnyelvű Általános Iskola arculatának kialakításához és befolyásolta 
fejlődését a kezdetektől napjainkig.
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