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Egyes iskolákban külön oktatnak majd a tisztességes, etikus magatartásra 

A helyes értékrendre való nevelés sok szlovákiai iskolában nem működött, a jelentősége eltörpült az előírt tananyag átadása mellett. 

A jövőben viszont az osztályfőnöki óráknak teret kellene nyújtaniuk egyebek mellett a tanulók korrupcióellenes „érzékenyítésére” 

is. Ezt a változtatást kívánja a gyakorlatba átültetni a korrupció ellen küzdő alapítvány, a Nadácia Zastavme korupciu és az Állami 

Pedagógiai Intézet (ŠPÚ) együttműködése, melyről az oktatási minisztérium kommunikációs osztálya tájékoztatta a médiát. 

Egyelőre egy tanévre szóló módszertani útmutatást dolgoztak ki, ami tulajdonképpen tíz egymáshoz kapcsolódó osztályfőnöki óra 

anyaga a mindennapi etikai dilemmákról, a tisztességes viselkedés normáiról…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >  

Publicisztika: Novemberi évforduló, magyarkérdés, szlovák közöny 

Az 1989-es bársonyos forradalom egyik fő alakja, Fedor Gál a Denník N napilap 2021. november 26-i számában válaszolt egy 

levélben megfogalmazott kérdésre, mely szerint mi lehet az oka annak, hogy „a Független Magyar Kezdeményezés (FMK) neve 

egyre ritkábban szerepel a hivatalos megemlékezésekben”. […] A szlovák és a magyar demokraták „történelmileg egyedülálló” 

együttműködése Bútora szerint „szerepet játszott a szlovákiai forradalom jellegének alakításában”. Arra is rámutatott, hogy az FMK 

a „kisebbség kisebbsége” volt, hiszen tenni vágyó liberálisok kis létszámú csoportja alkotta az egyébként konzervatív kisebbségi 

magyar környezetben. […] Pedig, mint Rudolf Chmel egy idevágó beszélgetésünkben helyénvalóan megjegyezte, a szlovákok 

gondolkodásában ideje lenne közkeletűvé tenni a felismerést, hogy a történelemben 1989-ben először állt elő az a helyzet, hogy a 

magyarok a szlovákokkal együtt akartak államot építeni, akkor még csehszlovákot…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >  

Beszélgetés: A „beszÉLJ!” című kötetről 

Egészen friss kiadványként került a boltok polcaira a „beszÉLJ!” című kötet, amely egy fiktív, de mégis valós szereplő, egy 

református magyar gyermek szemével követi végig a csehországi deportálás történéseit, személyes élményeit. Nem szépirodalmi 

műről van szó, hanem az alcím szerint egy „feldolgozásregényről”, amely egyben „pszichológiai útmutatóként” is szolgál ahhoz, 

hogy miként dolgozzuk fel a családi múltat. Vibók Ildi mellett az a perbetei, de Bécsben pszichológusként és kutatóként dolgozó 

Tóth Erzsébet Fanni a kötet szerzője, akit a „Perbetei életmesék” kapcsán már többen ismerhetnek. Vele beszélgettünk a könyvről 

és hátteréről. […] 2008-ban kezdtem el kutatni a társadalmi emlékezetet, évekig gyűjtöttem az anyagot, majd megvédtem az ebből 

készült mestermunkát és doktori disszertációt is. Nagyjából másfél évvel ezelőtt újra elővettem, majd 2021 elején megérett bennem 

az elhatározás, hogy egy olyan könyvet szeretnék belőle írni, ami nem szakkönyv, hanem a nagyközönségnek szól. Ráadásul 

nemcsak egy réteget szerettem volna megcélozni, hanem több generációt, hogy elinduljon köztük egy diskurzus…” Forrás: 

Ujszo.com: teljes cikk > 

Az ipolyviski földvár nyomában 

Helyi és környékbeli önkéntesek, civil szervezetek a szakemberek bevonásával óév utolsó napjaiban megtisztították az Ipolyvisk 

határában található egykori földvár helyszínét és annak környezetét, ezzel segítve a további alaposabb kutatás megindítását. A Sine 

Metu Polgári Társulás által kezdeményezett akcióban mintegy ötven önkéntes vett részt. Az egykori földvár megtisztítása a felvidéki 

értékmentő egyesület Árpádok nyomában elnevezésű projektjének részeként valósult meg. A földvárat a magyar–szlovák államhatár 

közvetlen közelében lévő domboldalon alakították ki. Az óévi társadalmi munkában a lévai Barsi Múzeum szakemberei is részt 

vettek. Mint Bali Henrietta régész, az intézmény vezetője a Felvidék.ma megkeresésére elmondta, hogy a földvár mintegy ötezer 

éve, a korai bronzkor időszakától létezett. „Alaposabb feltárásos munkálatokra eddig nem került sor a területen…” Forrás: 

Felvidek.ma: teljes cikk >  

20 éves a komáromi Gaudium vegyes kar és hangszeres kamaraegyüttes 

A Gaudium vegyes kart és kamaraegyüttest, a helyi Jókai Mór Alapiskola és az Egressy Béni Városi Művelődési Központ együttesét 

a nevezett iskola „csapatainak” – a Kaszás Jánosné által alapított, és már 50 éve éneklő Kicsinyek Kórusa, valamint a Pálinkás 

Zsuzsa alapította, fennállásának 60. évfordulójához érkezett felső tagozatos Gyermekkara – azon egykori tagjai alapították, akik 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://felvidek.ma/2022/01/egyes-iskolakban-kulon-oktatnak-majd-a-tisztesseges-etikus-magatartasra/
https://ujszo.com/szalon/novemberi-evfordulo-magyarkerdes-szlovak-kozony
https://ujszo.com/regio/nem-dolgoztuk-meg-fel-a-csehszlovakiai-multunkat-foglalkoznunk-kell-vele
https://felvidek.ma/2022/01/az-ipolyviski-foldvar-nyomaban/
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mindmáig megőrizve a „gyerekkori ének rajongó lelkesedésének emlékét”, felnőttként is örömmel, azaz gaudiummal énekelnek; 

innen a nevük is: Gaudium…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >  

  

Radikalizálódhatnak az országos tüntetések 

Véget értek a szombati útlezárások Szerbiában, sajtóinformációk szerint a szervezők a megmozdulás radikalizálódását jelentették 

be a jövő héttől. A tüntetők a Szerbiába tervezett lítiumkitermelés, és a Rio Tinto vállalat Jadar nevű projektuma ellen tiltakoznak. 

[…] A szerb kormány közel áll ahhoz, hogy érvénytelenítse a Rio Tintónak kiadott engedélyeket, nyilatkozta a Pink tévének Ana 

Brnabić kormányfő…” Forrás: Szmsz.press: teljes cikk >  teljes cikk 2 > 

Videó: Téli tábort tartottak Zentán 

A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, valamint az Ingenium alapítvány idén is megszervezte a hagyományos 

téli táborát ezen a héten, ahová a hetedikes és nyolcadikos diákokat várták. Tavaly nem tudták a tábort megtartani a járványhelyzet 

miatt, idén pedig csökkentett létszámmal rendezték meg, ami annyit jelent, hogy az ötödikes és hatodikos diákok ebben az évben 

nem tudtak részt venni. […] Csikós Pajor Gizella, a gimnázium igazgatója elmondta, hogy: Magáról a táborról többféle forrásból 

értesülhettek a diákok, a mi bolyais tanulóink szóban értesítették az érintett családtagjaikat és az ismerőseiket, valamint a közösségi 

hálón is volt fent egy plakátunk. Ebben az évben 74 diákkal vágtunk neki a téli tábornak, és azt kell mondanom, hogy igen gyorsan 

beteltek az előirányzott helyek. […] Az esti órákban ismerkedős foglalkozásokat szerveztek a diákok számára, ahol nevelőtanárok, 

pedagógusok és pszichológusok foglalkoztak velük…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Kreatív írás-, önismereti és slam poetry tábor 

Szombaton ér véget a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ kamasztábora, amely során a 13–18 éves fiatalok 

önkifejezési módszerekkel ismerkedhettek meg a művészeteken keresztül. A tábor centrumában a kreatív írás állt, ebben Móger 

Tímea és Antalovics Péter költők kalauzolták el őket. […] Aki alkotással foglalkozik, az tudja, hogy mennyire összetett folyamat 

megalkotni bármit is, egy komplex művet, ami formailag és tartalmilag is visszaadja azt, amit ki szeretnénk fejezni. Kortárs 

vajdasági magyar költők verseivel is foglalkoztunk, egyebek közt Oláh Tamáséval, Celler Kiss Tamáséval és Benedek Miklóséval, 

szövegértelmezéseket és stílusgyakorlatot is végeztünk…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >  teljes cikk 2 > 

A Kiss Lajos Néprajzi Társaság elnökségi ülése 

Fontos és lényeges, hogy olyan rendezvényeket szervezzünk, amelyek tömegesek, sok embert vonzanak. Az, hogy nemzetmegtartó 

legyen egy rendezvény, ahhoz a hagyományainkon alapuló programokat, például főzőversenyeket, kukoricatörőversenyeket kell 

rendezni. Arra törekszünk, hogy kiemeljük mindazt, ami fontos a hagyományainkból, és ezeket őrizzük is meg – emelte ki a Kiss 

Lajos Néprajzi Társaság elnöke, Szőke Anna néprajzkutató, az MTA külső köztestületének tagja az ülés kezdetén. […] Április 

nyolcadikán egy zenei konferencia kerül megszervezésre Csókán, egybekötve Kónya Sándor néprajzkutató, versénekes, 

énekmondó, pedagógus hetvenedik születésnapjának megünneplésével. […] Az évi tervvel kapcsolatban ezenkívül még két ajánlat 

érkezett. Az egyiket Silling István nyelvész, az MTA külső köztestületének tagja, néprajzkutató, nyugalmazott egyetemi tanár 

vetette fel, méghozzá a vízzel kapcsolatban. Elképzelése szerint egy kétnapos műhelykonferenciát kellene tartani, melynek helyszíne 

Kúla lenne. […] A másik ajánlat Pastyik László nyugalmazott egyetemi tanár javaslata, aki már lépést is tett kezdeményezésének 

megvalósítására. A tanár úr fel szeretné tárni Veprőd, Ókér, Bajsa azon még élő magyar nemzetiségű lakóinak élettörténetét, akiket 

Boszniából telepítettek az említett helyekre…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >  

Videó: Papp Árpád néprajzkutatóval az újvidéki razziáról 

Egy vadonatúj podcasttal bővült a Szabad Magyar Szó kínálata: Basity Gréta Méhkas címmel indított beszélgetős műsorsorozatot, 

amelynek keretében, az adás címéhez híven, belenyúl a méhkasba, vagyis olyan témákat bolygat meg, amelyekről kevés szó esik. 

[…] Az első adás vendége Papp Árpád néprajzkutató, az MTA külső köztestületének tagja, akivel az 1942-es hideg napokról, vagyis 

az újvidéki razziáról beszélgettünk…” Forrás: Szmsz.press: teljes cikk >  

 

 

https://felvidek.ma/2022/01/20-eves-a-komaromi-gaudium-vegyes-kar-es-hangszeres-kamaraegyuttes/
https://szmsz.press/2022/01/08/ujabb-utlezarasok-szerbia-szerte/
https://szmsz.press/2022/01/08/brnabic-a-kormany-ervenytelenitheti-a-rio-tintonak-kiadott-engedelyeket/
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https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/t%C3%A9li-t%C3%A1bort-tartottak-zent%C3%A1n_1303940.html
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https://www.magyarszo.rs/hu/4820/kultura/257366/A-v%C3%ADzr%C5%91l-n%C3%A9prajzi-szempontb%C3%B3l-sz%C5%91ke-anna-Kiss-Lajos-N%C3%A9prajzi-T%C3%A1rsas%C3%A1g.htm
https://szmsz.press/2022/01/07/hideg-napok/


SZLOVÉNIA/MURAVIDÉK 

 

AUSZTRIA 

 

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség idei kitüntetettjei 

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 2021-ben is várta a felterjesztéseket az általa alapított elismerésekre, így a Magyar 

Életfa, a Plakett és Aranyplakett díjra. Az elismerésekkel azt a hiteles őrző és teremtő munkát, a vajdasági és a Kárpát-medencei 

magyar közösségek összefogásáért és formálásáért, a nemzeti összetartozás erősítéséért, kulturális identitásunk gazdagodásáért, a 

nemzettudat fejlesztéséért végzett tevékenységet és teljesítményt ismeri el az alapító, amely nélkül értékrendünk és értékszeretetünk 

messze került volna, messze kerülne álmától, vágyaitól, erejétől. A döntés értelmében Magyar Életfa díjban részesültek…” Forrás: 

Pannonrtv.com: teljes cikk >  

 

Határ menti történetek az oktatásban 

Osztrák-magyar online szemináriumot tartanak pedagógusoknak január 27-én a határon átnyúló, „Border(hi)stories“ című program 

keretében. A képzésen, amely az osztrák tanárok számára hivatalosan is elismert továbbképzés, a nyugat-magyarországi németek 

1946-os kitelepítéséről esik majd szó. A Zoom konferenciaplatform segítségével megrendezésre kerülő programot magyar és német 

nyelven rendezik meg, szimultán tolmácsolással. Előadást tart dr. Ács Zoltán, a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 

történésze, Varga Balázs, a győri Széchenyi Egyetem docense és Varga András, a budapesti Széchenyi István Gimnázium 

mestertanára. […] A pedagógusoknak szervezett szemináriumok sorozata 2021-ben kezdődött: az első alkalommal Burgenland 

kialakulásáról és a soproni népszavazásról esett szó, a második alkalommal pedig a nácik által a Harmadik Birodalom védelmére a 

magyar határ közvetlen közelében épített védrendszer, a Südostwall mellett 1944/45-ben elkövetett rémtetteket dolgozták fel a 

résztvevők a téma kutatói segítségével…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Podcast: Ismét várja a beiratkozókat a Bunte Schule, tervezik a gimnáziumi csoport indítását 

Már a negyedik évfolyam indul el a jövő tanévben a bécsi Bunte Schule-ban, ahol a magyar-német kétnyelvű osztályok diákjai 

nappali tagozaton tanulhatnak az anyanyelvükön. Az első osztály indulásához ezúttal is legalább 20 kisiskolást várnak. Közben 

megkezdődnek a konkrét egyeztetések a gimnáziumi osztály indulásáról is. […] Hollós József a Magyar Népcsoporttanács elnöke 

a beiratkozásról…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Januárban indul a kétnyelvűségi iroda 

Szlovéniában a nemzetiségileg vegyesen lakott területeken, a Muravidéken és a Tengermelléken a magyar és az olasz nyelv 

hatékonyabb használata érdekében fordítói, illetve kétnyelvűségi irodák alakulnak. Lendván előreláthatólag január közepével indul 

a teljeskörű munka. […] Az irodák a nemzeti közösségek szervezeti keretében jönnek létre, és két-két alkalmazottal kezdenek 

működni. A kormány a két nemzetiségi csúcsszervezetnek 64 ezer euró céltámogatást biztosított a programra, s a következő 

költségvetésekbe is beépíti a finanszírozási költségeket. Az iroda nem klasszikus fordítói szolgáltatást végez, hanem elsősorban az 

iskoláknak, óvodáknak, az MMÖNK által alapított és társalapított intézményeknek – melyek nem rendelkeznek fordítókkal – nyújt 

segítséget a különböző hivatalos dokumentumok magyar nyelvre fordításánál…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Kötet: Jelentés a magyar nyelvről 4. 

A Jelentés a magyar nyelvről című sorozat negyedik kötete, amely a Petőfi Kulturális Ügynökség Kazinczy Műhelyének 

gondozásában jelent meg, a magyar nyelv változásait elemzi. A muravidéki magyarság anyanyelvápolási helyzetképét a kötetben 

Zágorec-Csuka Judit, az MTA külső köztestületi tagjának tanulmánya mutatja be. A közel háromszáz oldalas tanulmánykötet 

számos témán keresztül felvázolja a magyar nyelvvel kapcsolatos történéseket, valamint áttekintést nyújt a magyar nyelv mai 

állapotáról, annak hangzásvilágától kezdve egészen a digitalizáció hatásáig. Így a legújabb kötetben, amely az Öt év szavaival és 

kifejezéseivel (2016–2020) alcímet viseli, terítékre kerül a rovásírás, a kiejtés helyzete napjainkban, a nyelvhasználat a közösségi 

médiában, a koronavírus-járvány idején született szállóigék és a politikai gyűlöletbeszéd, valamint megtalálhatók benne a 2016 és 

2020 közötti időszak legfontosabb új szavai és kifejezései is…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >  

Kötet: Decemberi fények 

Egy évvel az Együtt sikerül (Skupaj zmoremo) című gyűjteményes könyv megjelenése után a Szlovén Köztársaság Kulturális 

Közalapítványának (JSKD) Lendvai Területi Kirendeltsége gondozásában megjelent a Decemberi fények (Svetloba v decembru) 

című kötet, amelyben szlovén, magyar és horvát nyelven íródott versek és rövidpróza olvasható. A novemberben meghirdetett 

Decemberi fények című pályázat iránt – amely különböző irodalmi műfajokban alkotó hazai és a tágabb környékről érkező 

szerzőknek nyújtott publikálási lehetőséget – meglepően nagy volt az érdeklődés. Elsősorban a Muravidékről, de Szlovénia egész 

https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/vajdasagi-magyar-muvelodesi-szovetseg-idei-kituntetettjei
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3137106/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3137458/
https://nepujsag.net/nemzetiseg/11619-janu%C3%A1rban-indul-a-k%C3%A9tnyelv%C5%B1s%C3%A9gi-iroda.html
https://nepujsag.net/kultura/11629-nyelv%C3%BCnk-v%C3%A1ltoz%C3%A1sai-egy-v%C3%A1ltoz%C3%B3-korban.html
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területéről és a szomszédos Magyarországról is érkeztek írások: 65 szerző küldte be pályaművét, összesen 234 verset és 26 prózai 

művet…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >  

Podcast: A Szúnyogh Sándor fogalmazási verseny díjazottjai 

A 2021/22-es tanév Szúnyogh Sándor fogalmazási versenyének győztese Tivadar Barbara, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola (KKI) 

diákja lett. A fogalmazási verseny helyezettjei korcsoportok szerint pedig a következők… […] Az ünnepélyes díjkiosztó 2020. 

január 10-én lesz a Szúnyogh Sándor-emléknapon. A verseny 1–3. helyezettjeinek írásai a Népújság Halicanumi üzenetek című 

mellékletében is megjelennek…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Podcast: Évértékelő a 2021-es gazdag nemzetiségi tevékenységről 

A Muravidéki Magyar Rádió új év első nemzetiségi műsorában a Szlovéniában élő magyar nemzeti közösség legfontosabb tavalyi 

eseményeiből válogatunk, amelyek a jövőben meghatározzák a közösség életét, illetve beruházások révén nyomot hagynak […] A 

parlamenti választásokról szóló törvény módosítása, a gazdaságfejlesztési és mezőgazdasági program megvalósítása, a gyertyánosi 

tornaterem építése, a szlovén-magyar kormány együttes ülése, a KMKF ülése, a szlovén kormány látogatásának hozadéka…” 

Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 

 

Tisztújító közgyűlés a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumánál 

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF) kedden tartotta tisztújító közgyűlését Kopácson. A tanácskozáson az elmúlt 

időszakot értékelték, valamint a megvalósult és folyamatban lévő beruházásokról számoltak be. Csapó Nándor, a HMPF elnöke 

köszöntötte a közgyűlés tagjait, elsőként gratulált Ruzsicska Ilonka elnökségi tagnak, aki Magyarság Háza-díjban részesült, majd 

egy perc néma csenddel emlékeztek szervezetük nemrég elhunyt tagjára, Keresztes Irmára…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk 

>  

A horvátországi csehek és szlovákok képviselői a HMDK-ban 

A HMDK mindig is jó kapcsolatot ápolt az országban élő más kisebbségekkel, ez különösen igaz a horvátországi csehekre és 

szlovákokra. Kultúregyesületeik rendszeres vendégei a horvátországi magyar rendezvényeknek, és a magyar egyesületek is gyakran 

fellépnek a szóban forgó közösségek eseményein. A kapcsolat nemrég tovább mélyült azzal is, hogy az ünnepek előtt a horvátországi 

Csehek Szövetségének, valamint a Szlovákok Szövetségének a képviselői Bellyére, a HMDK székházába látogattak…” Forrás: 

Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Beszélgetés: Új könyvekkel bővült a Horvátországi Magyarok Központi Könyvtára 

A Bethlen Gábor Alap támogatásának köszönhetően új könyvekkel bővült a Pélmonostori Városi Könyvtár keretében működő 

Horvátországi Magyarok Központi Könyvtára. A támogatásból számítógépet is vásároltak, amelyre még nagyobb szükség van 

járvány idején. Rabbi Zsolttól, a központi magyar könyvtár vezetőjétől megtudtuk, a közelmúltban elsősorban a gyermekirodalom 

terén bővítették az állományt, ugyanis az intézménynek összesen nyolc ún. könyvtári állomása van drávaszögi tanintézményekben: 

az újbezdáni, sepsei és csúzai általános iskolában, valamint a vörösmarti, hercegszőlősi, eszéki, laskafalui és a kiskőszegi 

óvodákban. […] A magyar központi könyvtár állománya jelenleg 6800 kötetet számlál. Rabbi Zsolttól megtudtuk, a 2021-es 

esztendő könyvtáruk számára jubileumi év volt. Tavaly volt húsz éve, hogy a Pélmonostori Városi Könyvtár önálló intézményként 

működik…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Bemutatták a Csúzai anekdoták és életképek bővített kiadását 

Új, bővített kiadásban jelent meg tavaly év végén Segota Márta Csúzai anekdoták és életképek című kötete, melynek bemutatóját a 

kiadó, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) szervezte meg Csúzán, a Kossuth-házban. […] Az első kiadás 

másfél évtizeddel ezelőtt jelent meg, komoly kinccsel bővítve a csúzaiak kulturális hagyatékát. A füzet most újabb anekdotákkal 

bővült, a bővített kiadás bemutatójára került sor az ünnepek előtt. […] Segota (Bókos) Márta könyve, ahogy arról címe is árulkodik, 

nemcsak humoros, csattanóra végződő történeteket, hanem életképeket is tartalmaz. Észrevehető, hogy sokszor még a fájdalmas 

történetekben is megjelenik a humor, amely sokszor „mentőövként” szolgált elődeinknek, hogy átvészeljék a háborúkkal, 

nehézségekkel teli huszadik századot…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >  

 

 

https://nepujsag.net/kultura/11628-%C3%BCnnepi-t%C3%A9m%C3%A1k,-decemberi-hangulat.html
https://nepujsag.net/kultura/11626-a-sz%C3%BAnyogh-s%C3%A1ndor-fogalmaz%C3%A1si-verseny-d%C3%ADjazottjai-2.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/az-idei-tanev-szunyogh-sandor-fogalmazasi-verseny-dijazottjai/607388
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/kisebbsegben/valogatas-a-2021-es-gazdag-nemzetisegi-tevekenysegbol/607611
https://kepesujsag.com/tisztujito-kozgyules-a-pedagogusszervezetnel/
https://kepesujsag.com/tisztujito-kozgyules-a-pedagogusszervezetnel/
https://kepesujsag.com/a-horvatorszagi-csehek-es-szlovakok-kepviseloi-a-hmdk-ban/
https://kepesujsag.com/konyvtarunk-celja-hogy-minel-tobb-magyar-ajku-gyereknek-biztositson-anyanyelvu-olvasnivalot/
https://kepesujsag.com/bemutattak-a-csuzai-anekdotak-es-eletkepek-bovitett-kiadasat/
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Interjú: Lechner Ilona, nyelvész 

Lechner Ilona, a Rákóczi Főiskola filológia tanszékén belül működő angol tanszéki csoportjának német szakos oktatója. […] Az 

elemi iskoláimat orosz nyelven végeztem a Vári II. Rákóczi Ferenc Középiskolában, majd a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar 

Gimnáziumban folytattam tanulmányaimat. […] Egy hosszabb szünet után megkezdtem doktori tanulmányaimat az ELTE 

Nyelvtudományi Doktori Iskolájában. […] Úgy gondolom, a főiskolán a középiskolai tanárokkal szemben jobb helyzetben vagyunk. 

Hiszen felsőoktatásba többnyire olyan diákok jönnek, akik tanulni akarnak. […] Doktori tanulmányaimat kognitív és interkulturális 

nyelvészetből végeztem, de kollégákkal közösen foglalkozom olyan kutatásokkal is, amelyek a nyelvpedagógia hatáskörébe 

tartoznak. Fő kutatási területem mindazonáltal a kognitív nyelvészet, pontosabban és egyszerűbben megfogalmazva azt vizsgálom  

meg különböző jellegű nyelvi korpuszokban, hogy az elvont fogalmainkat (pl. boldogság, erkölcs, bánat stb.) hogyan  értelmezzük, 

és azokat milyen nyelvi eszközökkel fejezzük ki. […] 2022 szeptemberétől van lehetőség a főiskolán arra, hogy német nyelv és 

irodalom szakos tanár képesítést szerezzenek az érdeklődők…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > 

Interjú: Kovács Attila, tanár 

A Kárpáti Igaz Szó Kulcslyuk rovatának vendége Kovács Attila, a pedagógiai tudományok kandidátusa, a Nagydobronyi Líceum 

biológiatanára. […] Ön hogyan lett biológus? – Édesanyám óvodában dolgozott, talán ez is befolyásolt abban, hogy már alsó 

osztályos koromtól tanár akartam lenni. A biológiánál nagyjából 9. osztályos koromban horgonyoztam le. Nagyon jó tanárom volt. 

Amint eldöntöttem, hogy az Ungvári Egyetemet választom, különórákra jártam ukrán nyelvből. Megtanultam a szakszavakat, hogy 

felzárkózzak, és a felvételi gördülékenyen menjen. […] Nem az a típusú biológus vagyok, aki sok időt tölt a természetben, 

folyóvizeknél, engem inkább az oktatás módszertana, a téma megértetése vonz, és az, hogy felkeltsem a gyerekek érdeklődését 

természetünk, élővilágunk iránt. Az egyetemen ismerkedtem meg Keresztény Istvánnal is, aki pályaorientációt tanított. Közösen 

publikáltunk, és így forrta ki magát, hogy az én irányom a pedagógia lett. […] Azon kevesek közé tartozom Ukrajnában, akik 

fejlesztik a múzeumpedagógiát, sőt, egyedüliként pályaorientációs módszereket is alkalmazok…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

teljes cikk 2 > 

 

Két új átkelőhely a román-magyar határon 

A román kormány határozatban erősítette meg a két közúti határátkelőhely megnyitásáról szóló, tavaly áprilisban Gyulán aláírt 

román-magyar megállapodást. A kabinet hozzájárult ahhoz, hogy a Kisvarjaspuszta (Variaşu) és Dombegyház, illetve az Ottlaka 

(Grăniceri) és Elek közötti határátkelőhelyek hétköznapokon is nyitva tartsanak a nappali órákban. A kormányhatározat lehetővé 

teszi, hogy az illetékes román hatóságok megtegyék a határ megnyitásához szükséges intézkedéseket. […] A határátkelőhelyek 

megnyitásával 12-ről 14-re emelkedik a közúti határátkelőhelyek száma a román-magyar határszakaszon...” Forrás: Szabadsag.ro: 

teljes cikk > 

Megosztja a társadalmat az érdemösztöndíjak kérdése 

Heves vitát váltott ki a tanügyminisztérium nemrég közzétett rendelete, miszerint a 2021/2022-es tanév második félévétől csak azok 

a tanulók részesülnek érdemösztöndíjban, akik 9,50 feletti tanulmányi átlagot értek el, míg eddig az érdemösztöndíjhoz elegendő 

volt a 8,50-es átlag. Egyes diákszövetségek nemtetszésüket fejezték ki, sőt tegnap az oktatási minisztérium székhelyénél tiltakoztak 

amiatt, hogy növelték az érdemösztöndíj elnyeréséhez szükséges tanulmányi átlag alsó küszöbét. […] A diákszervezetek 

elégedetlensége abból fakad, hogy magasabbra van téve a mérce, ami nem feltétlenül rossz. Az volt a lényeg, hogy azok kapjanak 

megnövelt összegű ösztöndíjat, akik valóban megérdemlik. Nem értem miért ez a felháborodás, mivel a Társadalmi Párbeszéd 

Bizottságban, amelyben helyet kapnak a szülői és a diákszervezetek tagjai, ezt már tavaly megbeszéltük – nyilatkozta a 

Szabadságnak Kallós Zoltán RMDSZ-es oktatási államtitkár. […] 2022-ben 660 ezer tanuló részesül majd ösztöndíjban, hat 

kategóriában: teljesítmény, érdem, tanulmányi, szociális, szakmai vagy „középiskolai pénznek” nevezett juttatásban – közölte 

vasárnap este Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter...” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Kísérleti generációk: A nyolcadikosok új gyakorlóteszteket, a kilencedikesek tankönyveket nem kapnak 

Bár kísérleti generációnak általában a jelenlegi kilencedik osztályosokat nevezzük, akik megváltozott tanterv szerint tanultak, és új 

módszertan szerint vizsgáztak, a jelenlegi nyolcadikosok sincsenek sokkal jobb helyzetben. A kilencedik osztályos diákok pedig a 

„megszokott” módon folytatják: ebben a tanévben már biztos nem kapnak tankönyveket. A tavalyi nyolcadikosok közel egynegyede 

nem írta meg az átmenő jegyet a képességvizsgán. A mostani nyolcadikosok az elmúlt évek során négy típusú vizsgatétellel 

https://www.karpatinfo.net/2022/1/9/beszelgetes-lechner-ilona-nyelvesszel-feltolt-hallgatok-sikerelmenye-200053949
https://kiszo.net/2021/12/19/kovacs-attila-amit-a-joisten-ram-biz-azt-teszem/
https://kiszo.net/2022/01/09/karpataljai-kutatok-a-muzeumpedagogia-eszkozeinek-felhasznalasa-az-iskolasok-palyaorientaciojaban/
http://szabadsag.ro/-/ket-uj-atkelohely-a-roman-magyar-hataron
http://szabadsag.ro/-/megosztja-a-tarsadalmat-az-erdemosztondijak-kerdese
https://kronikaonline.ro/belfold/az-uj-iskolabuszokkal-es-osztondijrendszerrel-az-iskolaelhagyast-akarjak-csokkenteni


találkoztak: 2020-ban a hatodik osztály végén volt egy típus, augusztusban megjelent az új változat, ezt novemberben módosították, 

majd 2021 februárjában jelentek meg a gyakorlótesztek. Idén novemberben egy újabb modellt tettek közzé, a nagy pontszámot érő 

feladatok változtak. […] A visszajelzések alapján a sok online oktatás miatt a pedagógusok elsősorban arra összpontosítanak, hogy 

bepótolják az esetleges lemaradásokat, és nem feltétlenül oldanak gyakorlóteszteket...” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Czetz János emlékévet hirdettek Kovászna megyében 

Az 1848-49-es szabadságharc legifjabb tábornoka, Czetz János születésének kétszázadik évfordulója alkalmából Kovászna Megye 

Tanácsa – több társult intézménnyel közösen – az idei esztendőre emlékévet hirdet meg. A szervezők Székelyföldre és Argentínára 

kiterjedő rendezvénysorozatot terveznek, melyben egyebek mellett az egykori tábornok mellszobrának a szülőfalujában, Gidófalván 

történő felállítása és felavatása is szerepel...” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     
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