
Ne keseregjünk, keressünk utakat! 

Ösztöndíjas Nemzetiségi Pedagógushallgatók I. Országos Konferenciája 

 

 
Nemzetiségi pedagógushallgatók és oktatóik a Parlament felsőházi termében 

(Sümeginé Lukács Erika NNO2 estis hallgató fotója) 

 

Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok 

S azt meg kell védened. Hallgass reám. Egy láthatatlan lángolás 

Teremté meg e nagy világot s benned az lobog. Mert néked is 

van lángod… 

 

Kissné Köles Erika, szlovén szószóló Füst Milán szavaival kezdte beszámolóját a nemzetiségi 

pedagógus ellátottság kérdéseiről. Füst Milán szavai természetesen a magyar nyelvre 

vonatkoznak, de az idézett néhány sor a Magyarországon élő nemzetiségek bármelyikére 

érvényes, hisz valamennyinél mindkét nyelv, mindkét kultúra – úgy a nemzetiségi, mint a 

magyar – azonos hangsúlyt kap. 

2019. szeptember 19-én az Országgyűlés felsőházi termében első alkalommal került sor a 

nemzetiségi pedagógushallgatók konferenciájára, ahol 8 képző-intézmény oktatói és hallgatói 

voltak jelen. 

A nemzetiségi óvodapedagógusok és tanítók körében mutatkozó óriási hiány láttán, 2017 

őszén Ritter Imre német – akkor német nemzetiségi szószóló – kezdeményezésére először 

hirdettek ösztöndíj-lehetőséget a leendő német nemzetiségi óvodapedagógusok számára. 

 

 
Az első megbeszélés 2017. szeptember 21-én 

 



Az első éves nemzetiségi óvodapedagógus-hallgatók részére 2018 decemberében alapított 

ösztöndíjat a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ), a társ-

nemzetiségek országos önkormányzataival együttműködve 2019 áprilisában a felsőbb 

évfolyamokra és a nemzetiségi tanító és tanárképzés első évfolyamos hallgatóira is 

kiterjesztette. Célja, hogy a képzést biztosító felsőoktatási intézményekben hallgatói 

jogviszonyt (nappali, esti, levelező) létesített nemzetiségi pedagógusképzésbe felvett 

hallgatókat a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, nemzetiségi pedagógus-utánpótlás 

biztosításának elősegítése érdekében ösztöndíjban részesítse. A nemzetiségi 

óvodapedagógusok 70 százaléka az említett három képzési formában élt is a lehetőséggel. 

 

 
Bernáthné Országh Vanda és Viszlóczki-Stefán Renáta, az AVKF NNO1 estis hallgatói 

 

Az I. Országos Konferencia résztvevőit Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes köszöntötte, 

aki többek között az adott nemzetiségek és anyaországaik közötti hídszerep jelentőségét húzta 

alá, de beszélt a magyarországi nemzetiségek támogatásának jelentős emeléséről is. 2010 óta 

a nemzetiségi óvodák és iskolák támogatása a négyszeresére nőtt, a nemzetiség pedagógusok 

pótléka 2019-re már eléri a 30 százalékot, 2020-ra pedig 40%-ra emelkedik. 

 

 
Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes köszöntője 

(Sümeginé Lukács Erika NNO2 estis hallgató fotója, AVKF) 



 

Dr. Manz Adelheid a bajai Eötvös József Főiskola intézetigazgatója a Csecsemő- és 

kisgyermeknevelő BA alapszak kétnyelvű nemzetiségi (német, horvát, szerb) szakirány 

létesítéséről számolt be, mely iránt a professzor asszony szerint egyre nagyobb igény 

mutatkozik. 

A nemzetiségi pedagógus ellátottság néhány további kérdéséről Kissné Köles Erika szlovén 

parlamenti szószóló beszélt, Meskó Gyula, a Magyarországi Németek Pedagógiai Intézetének 

(UDPI) a nemzetiségi tanító, tanár és szaktanár ellátottságról készült országos felmérés 

eredményeit ismertette. 

Az ösztöndíjprogram előkészítésében és eddigi lebonyolításában oroszlánrészt vállalt az 

MNOÖ, az eredményekről, ill. a tanítók számára meghirdetendő ösztöndíjprogramról (2019. 

szeptember 20.) az országos önkormányzat elnöke, Englenderné Hock Ibolya beszélt, aki 

hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzet adott, emiatt azonban nem szabad keseregni, hanem 

keresni kell a megoldást. 

 

 
Englenderné Hock Ibolya, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke és Ritter Imre, a 

magyarországi németek parlamenti képviselője 

 

Az Ösztöndíjas Nemzetiségi Pedagógushallgatók I. Országos Konferenciáját többek között gesztelyi, 

pilisvörösvári, felsőszölnöki, budapesti nemzetiségi iskolák tanulói tették változatosabbá. 

 

 
A pilisvörösvári Klein Léna német nyelvjárásban előadott története és a pécsi Werner Barbara - Till-Halász 

Florina - duó német népdala nagy sikert aratott 

 

A műsor zökkenőmentes lebonyolításában a Tolna megyei sváb szépségverseny résztvevői 

segédkeztek, akik a konferencia után Ritter Imre német nemzetiségi képviselő vezetésével nézhették 

meg a Parlament épületét. 



 

 
A 9. Sváb Szépségverseny résztvevői 

 

Az ösztöndíj részleteiről az ldu.hu oldalán további részletes információk találhatók. 

l.zs. 

 

 

Angela Korb: 

Sprache 

 

Sprache ist Heimat 

die treueste Geliebte 

von Wort zu Wort 

Wonne herbeizaubernd 

weint sie still 

wenn ich fremd gehe 

und verzeiht mein Stolpern 

mit einem beglückenden Zauber 

ihrer Zärtlichkeit 

Angela Korb: 

Nyelv 

 

Nyelvünk az otthonunk 

a leghűbb szerető 

szóról szóra  

gyönyörködtet  

halk könnyet ejt 

ha megcsalom 

és szelíden szemet  

huny botlásom 

felett. 

 


