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OKTATÁSÜGY

Az MNT ajándékcsomagja 
a 10 magyar elsősnek

A kólái község általános iskolái közül már csak a és szüleiket, számos más téren is: ösztöndíjprog- 
kúlai Petőfi-Brigád Általános Iskolában van magyar ramokkal, demonstrátori támogatásokkal. De a 
nyelvű oktatás. O tt hétfőn az igazgatónő, Blaskó Er- szórványban élő kisebbséget a Rákóczi Szövetség is
zsébet és Valka Károly, a Magyar Nemzeti Tanács támogatja, amely adományára minden bizonnyal a 
kúlai tagja jelenlétében osztották ki a beiskolázta- jövő hónapban számíthatnak a szülők. Valka Ká- 
tási csomagokat a 10 kis első osztályos tanulónak, roly jó  tanulást kívánt a tanulóknak, Kovács Zol- 
Valka Károly a csomagosztáson elmondta, hogy az tán osztálytanítónak pedig szorgalmas diákokat és 
MNT nem csak ezzel a gesztussal segíti a diákokat eredményes tanévet. ■ K L.

ÚJ KÖNYV
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„Jött, széles mosollyal, szőkén, ahogy szokott 

R. V., s mondta, nagyon eltikkadt holmi hülye vá
sárlásban, ezért igyunk meg valamit. Nem szereti 
a vevősdit, de muszáj. Egyetértet
tem azzal, hogy muszáj. Termé
szetesen azzal is, hogy igyunk meg 
valamit. Én sört, ő bort.” -  így 
kezdődik Balázs Attila újvidéki 
születésű, Magyarországon alkotó 
író novellája, mely többedmagával 
im m ár egy rendkívüli kötet részét 
képezi. Ez a kötet a napokban 
hagyta el a nyomdát az újvidéki 
Forum Könyvkiadó gondozásá
ban, és az első ízben meghirdetett 
Gion Nándor Novellapályázat zsű
rije által közlésre javasolt, illetve 
díjazott novelláit tartalmazza. A 
Gion Nándor Novellapályázat 
20121/11 címet viselő kötet Kovács Jolánka, Móra 
Regina, Balogh Gábor, Mohácsi Zoltán, Pru- 
zsinszky Sándor, Csík Mónika, Benedek Miklós,

Száz Pál, Hernyák Zsóka, Kocsis Lenke és a már
idézett Balázs Attila alkotását tartalmazza.

A kötet szerkesztője, Horváth Futó Hargita a 
novellák mellett a kötetbe építette 
Toldi Éva pályázatértékelő össze
foglalóját, melyet a zsűri nevében 
a 2 0 1 2 -es díjátadáson felolvasott. 
Mint ebben megállapítja, a szer
zők, ha nem is folytattak minden 
esetben párbeszédet az íróval, 
Gion Nándorral, mégiscsak át
gondolták saját szempontjukból 
a gioni életmű jellemző jegyeit. 
Ezenkívül megteremtették egyéni 
világukat is, így a pályázat teljes 
mértékben sikeresnek mondható, 
m ert eleget tett a pályázati sza
bályzat egyéb célkitűzéseinek is, 
miszerint alapvető cél a magyar 

irodalom és szellemiség gazdagítása, új művek írá
sának serkentése és a gioni irodalm i diskurzusok 
továbbéltetése. a ^-a

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG

Támogatás az iskolakezdőknek
Mintegy 350 délvidéki m agyar iskolakezdő részesül 

a beiratkozási ösztöndíjban
A Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programjának 

keretében a magyar iskolakezdők ösztöndíjait szep
tember és december között több mint 1 0 0  felvidéki, 
50 partiumi és 30 délvidéki magyar településen ter
vezi átadni ünnepélyes keretek között a szövetség. Az 
előzetes beiratkozási adatok szerint megállapítható, 
hogy nem csökken a magyar iskolakezdő gyerme
kek száma az előző évekhez képest Szlovákiában. A 
Rákóczi Szövetség 2004-ben kezdődött beiratkozási 
programja keretében minden felvidéki magyar is
kolakezdőt ösztöndíjban kíván részesíteni.

A felvidéki tapasztalatokra alapozva a Rá
kóczi Szövetség program ját az idei évben kiter
jesztette a partium i Bihar megye mintegy 1400 
magyar iskolakezdőjére, illetve a Délvidék 31 
szórványtelepülésének mintegy 350 magyar is
kolakezdőjére, tekintettel a térségekben tapasz
talható asszimilációs folyamatokra.

Az ösztöndíj értéke 10 ezer forint, melyet 
támogatási szerződés keretében vehetnek át az 
iskolakezdők szülei.

A program célja, hogy ráirányítsa a magyar 
családok figyelmét a magyar iskolaválasztás fon
tosságára és helyességére. A Beiratkozási Program 
minden év decemberében veszi kezdetét az óvo
dások megajándékozásával, illetve a szülők levél 
útján történő megszólításával, melyben a magyar 
iskola előnyeire, az ott megszerezhető többlettu
dás lehetőségére, valamint a magyar közösség 
megmaradása és a magyar iskolaválasztás közötti 
összefüggésre hívják fel a szülők figyelmét.

A Beiratkozási Program mögött nagyszabá
sú társadalmi összefogás jö tt létre. A támogatók 
között több száz magyarországi önkormányzat, 
civilek, közéleti személyiségek és alapítványok 
sorakoztak fel.

A Rákóczi Szövetség arra  törekszik, hogy az 
egyes ösztöndíj-átadási ünnepségeken a prog
ram  támogatói is jelen legyenek, és ebben a 
formában is kifejezzék szolidaritásukat és báto
rításukat a gyermeküket magyar iskolába írató 
családokkal.

„A kisérettségire már 
mától készülünk”

Tomislav Jovanovic új oktatási miniszter ki
jelentette, m ár most elkezdenek készülni a tanév 
végi kisérettségire, hogy ne ismétlődjenek meg az 
ez évihez hasonló történések.

-  Már ma elkezdünk készülni a kisérettségire, 
mert ha most kezdjük, akkor meg vagyok győződ
ve róla, hogy nem történnek hasonló mulasztások. 
Ilyen mulasztások nem történhetnek meg még 
egyszer -  mondta Jova
novic, és hangsúlyozta, 
hogy a munkájában pri
oritást élvez, hogy az ok
tatásügybe visszatérjen 
a bizalom.

ÖSSZEVONT 
SZAKOK

Azok a középiskolai 
osztályok, ahol az adott 
szakokon kevés a diák, 
egy osztállyá alakulnak, 
így megtörténhet, hogy 
egy osztályban akár há
rom különböző szakot 
tanuló diákok is ülhet
nek, de a minisztérium 
döntése értelmében leg
kevesebb 15 fős létszámú 
osztályok nyílhatnak.

A középiskolákba a tavalyi adatokhoz képest 7 
ezerrel kevesebb tanuló iratkozott, emiatt mintegy 
200 osztály nem nyílt meg. Sok iskolában az egyes 
szakokon kevés volt a beiratkozott diák, így ezek az 
osztályok nem nyílhattak meg önállóan.

MINDENKI BEIRATKOZOTT
Nincsen olyan diák, aki ne iratkozott volna be 

középiskolába azok közül, akik a továbbtanulás 
mellett döntöttek. A jelentkezők 8 6  százaléka azon 
három szak egyikére került be, amelyiket a kíván
ságlistájuk első három  helyén jelöltek meg.

170 TANÁR MARADT TANÓRA NÉLKÜL
A norm a nélkül m aradó ta

nárok aránya nem haladja majd 
meg a 1 0  százalékot, a minisz
térium  szerint jelenleg mintegy 
170-en vannak azok, akiknek 
egyetlen tanórájuk sincs. A 
pontos számuk tíz nap múlva 
lesz ismeretes. Másrészről pe
dig vannak olyan iskolák, ahol 
egyes szakokon túljelentkezés 
volt. A minisztérium jóváhagy
ta többletosztályok nyitását, Zo
ran  Kostic miniszterhelyettes 
pedig elmondta, hogy azok az 
osztályok, ahol több m int 30 
tanuló van, két külön osztály
ra  bonthatók. A nisi Egészség- 
ügyi Középiskolában például 
a tervezett 8  helyett 1 1  tagozat 
nyílt. Ehhez van elég termük, 

de egyes osztályokban még így is 34 tanuló van, 
és tanárokból is hiány mutatkozik. Az igazgató 
elmondta, történelem-, földrajz-, latin- és szerbta
nárok kellenek, és a másik iskolákban munkaerő
felesleggé vált kollégákat m ár értesítették is erről. 
(Szerkesztőségi összefoglaló)

EGY KIS OLVASNIVALÓ

Magyar krimik
SZTANÓ LÁSZLÓ: SÖTÉT HAJNAL

Az Athenaeum Kiadó az idei könyvhétre há
rom magyar krimivel rukkolt elő. Ezek egyike a 
Sötét hajnal, amely vérbeli lélektani krimi. Az Egye
sült Államokból Budapestre érkezik egy világhírű 
zongoraművészriő, a szaktekintélynek számító 
Horgass pröfesszor arcplasztikai beavatkozást vé
gez el rajta. A művésznőt elkíséri egy újságírónő is, 
akinek munkaadója, egy vidéki lap főszerkesztője 
a kitörést reméli ettől a sztoritól. Ezzel egyidejűleg 
egy fiatalember holttestére bukkannak Gyál hatá
rában, akinek a zsebében egy napló van.

A szálak természetesen összefutnak, a naplónak 
is szerepe lesz, ráadásul kiderül, hogy az újságíró
nő szellemi egészségével sincs minden rendben.

Sztanó László nyelvész, művelődéstörténész és 
műfordító, tudományos és ismeretterjesztő művek 
szerzője. Verseit, novelláit és esszéit irodalm i folyó
iratok publikálták. A Sötét hajnal az első regénye.

PATAKI ÉVA-VAJDA ANIKÓ:
HAMLET HALOTT

Hamlet-jelmezben holtan találják lakásán- 
Széplaki Tibort, a népszerű színészt. Salgó Anita, 
a fiatal nyomozónő feladata az ügy felderítése, a 
nyomok pedig két irányba vezetnek. A színész köz
ismerten meleg volt, ezért szélsőjobboldali szerve
zetek is gyanúba keverednek, amelyek ráadásul 
hallatnak is magukról, de a másik oldalon megje
lenik egy titokzatos kapcsolat, amelyről semmit se 
tudni. Egyáltalán, azt sem tudni, biztosan gyilkos
ság volt vagy pedig öngyilkosság.

A regény különös érdekessége, hogy megjele
nik benne a mai közélet számos jelensége és szá
mos figurája, persze kissé elváltoztatva.

Pataki Éva a nagy sikerű Ami elveszett és Nőből is 
megárt a nagymama című könyvek szerzője a szín
házi munkáiról ismert Vajda Anikó társszerzővel

ezúttal a krimi birodalm ába kalandozik. A tervek 
szerint Salgó Anita további kötetekben is folytatja 
majd a nyomozást. . .

KOVÁCS NOÉMI: LÉLEKÖLŐ
Page Péter nyomozó a normafás gyilkos felde

rítésén dolgozik, a tettes több fiatal lányt gyilkolt 
meg, akik hasonlítanak egymásra, így egyértel
műen sorozatgyilkosról van szó. Page-nek a nyo
mozásban egy amerikai sztárprofilozó nyújt segít
séget és egy pszichológusnő, természetesen nem 
m aradnak el az izgalmak és a váratlan fordulatok 
sem.

Kovács Noémi dolgozott szerkesztő-riporter
ként, műsorvezetőként é s . adásrendezőként több 
hazai tévécsatornánál, főmunkatársa volt többek 
között a Tetthely című bűnügyi magazinnak. Je 
lenleg a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fő
iskola tanára, valamint a Sikeradó Multimédia tu
lajdonos-főszerkesztője. Első regénye is valós hazai 
bűnügyeken alapszik, létező karaktereket idéz meg, 
nem mellesleg páratlanul fordulatos krimi, tele ku
lisszatitkokkal a kriminalisztika világából, g ^
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