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a magyar Tanszék éleTéből 
(2014–2015)

InnovácIók, kísérletezés, 
tudományos műhelyek

Az új tanév az új nemzedék fogadásával kezdődött. Demonstrátoraink már első 
nap bevezették a gólyákat az egyetemista élet minden szegmensébe, megismertet-
ték velük a kar épületét és az egyetemi város fontosabb intézményeit.

Az elsősök megismerkednek a karral és a kampusszal
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2014. október 21-én megünnepeltük a kar fennállásának 60., a tanszék meg-
ala-pításának 55. évfordulóját. Végel László Kossuth-díjas író volt a tanszéknapi 
Kontaktzóna vendége. A Sinkó Ervin Irodalmi Díjat Csík Mónikának adtuk át.

A tanszéknapi műsor közönsége

Végel László író tanszékes élményeiről beszélt

A Magyar Tanszék életéből (2014–2015)
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A tanszék tortája

A műsor után felavattuk a Bölcsészettudományi Kar 123-as termén a Sinkó Er- 
vin Terem tábláját, s így egyik tantermünk az alapítónk nevét viseli.

Dr. Csányi Erzsébet tanszékvezető felavatja a Sinkó-termet

A Magyar Tanszék életéből (2014–2015)
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tudományos konferenciák
Az Egyetemi Nyelvészeti Napok konferenciasorozat keretében szervezett A 

magyar nyelv és az indoeurópai nyelvek című konferenciánkon hat országból 35 
nyelvészettel foglalkozó szakember vett részt. A nyelvészeti konferencia előadásai 
hat szekcióban folytak.

A BTK Magyar, Szlovák és Ruszin Tanszéke Kisebbségi nyelvi, irodalmi és kulturá-
lis diskurzusok Délkelet- és Közép-Európában II. címmel tartott tudományos ta- 
nácskozást 2014. november 6-án. A BTK kisebbségi tanszékeinek kutatói 2011 óta 
közös tudományos projektumon dolgoztak, s a konferencián a négyéves munka 
eredményeiről számoltak be.

A Magyar Tanszék életéből (2014–2015)

Megnyitó Dr. Lengyel Zsolt nyitóelőadása

A magyar nyelv és az indoeurópai nyelvek című konferencia közönsége 
2014. október 22-én
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2014. december 5-én a Magyar Tanszék és a Vajdasági Magyar Felsőoktatási 
Kollégium kilencedik alkalommal tartotta meg a Kontextus elnevezésű interdisz-
ciplináris tudományos konferenciát, amelynek a témája az ünnep volt.

Beke Ottó, Utasi Csilla és Hózsa Éva a Kontextus-konferencián

A Magyar Tanszék életéből (2014–2015)
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kontaktzónák
A tanszék életében 2013 óta a Kontaktzóna nevű műsorsorozat fogja egybe azokat 

az eseményeket, amelyeken írók, költők, vendégtanárok beszélgetéseit, előadásait 
hallhatjuk, könyv- és folyóiratbemutatókat tartunk. Ezeket a műsorokat, amelyek 
az újvidéki közönség előtt is nyitottak, nemcsak tanáraink, de hallgatóink is vezetik. 

A Kontaktzóna vendégei voltak 2015. február 19-én a Vajdasági Magyar Dok-
toranduszok és Kutatók Szervezetének tagjai, akik bemutatták a Vajdasági generáció 
című kiadványukat és a tudományos utánpótlás problematikáját is körbejárták.

A vajDasági geneRáció bemutatója

A Magyar Tanszék életéből (2014–2015)
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2015. február 15-én Ladik Katalin költőnőt láttuk vendégül. A beszélgetés mo- 
derátorai dr. Samu János Vilmos és Ternovácz Dániel voltak.

Csányi Erzsébet, Ternovácz Dániel, Ladik Katalin és Samu János

A közönség

A Magyar Tanszék életéből (2014–2015)
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2015. március 5-én Kontra Ferenc Márai- és József Attila-díjas írót láttuk vendé-
gül. Kontra Ferenc a nyári szemeszterben írószemináriumot is tartott tollforgató 
hallgatóinknak.

Kiss Tamás, Kontra Ferenc és Antalovics Péter a Kontaktzónában

A Magyar Tanszék életéből (2014–2015)
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Hajvert Ákos és Tóth Lóránt Péter Radnóti-díjas versmondók is elhozták Nem 
mondhatom el – ismerős versek című műsorukat.

Tóth Lóránt Péter és Hajvert Ákos

A Kontaktzóna keretében adtuk át a 2015-ös egyetemista esszéíró pályázat 
díjait is. A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karral közösen szervezett, sorrendben 
harmadik esszépályázatra 12 pályamű érkezett.

A 2015-ös esszéíró pályázat díjazottjai

A Magyar Tanszék életéből (2014–2015)
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2015-ben ünnepelte tízéves fennállását a Sikoly folyóirat, hallgatóink Sándor 
Zoltán főszerkesztővel és Csík Mónika szerkesztővel beszélgettek április 23-án.

Lábadi Lénárd, Sándor Zoltán, Csík Mónika és Pásztor Kicsi Gergely

Beszédes István József Attila-díjas köl- 
tővel, a zentai székhelyű zEtna internetes 
folyóirat, könyvkiadó és rendezvényszervező 
mozgalom vezetőjével a szerteágazó irodal-
mi és művelődésszervezési tevékenységről, 
az online folyóiratok térnyeréséről és a 
költészetről beszélgettek hallgatóink 2015. 
május 13-án.

Kánon a vulkánon – zEtna: Maletaški Krisztina, Beszédes István és Antalovics Péter

A Magyar Tanszék életéből (2014–2015)
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2015. május 6-án dr. Urkom Aleksander, a budapesti Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Szlavisztikai Intézete Szerb Szakának tanára volt a vendégünk, aki 
Identitásészlelés az idegen nyelvek elsajátítása során címmel tartott előadást.

Dr. Urkom Aleksander és dr. Ivana Živančević Sekeruš dékán

Hallgatóink sokféle módon megmutathatják tehetségüket, rátermettségüket. 
Kutatásaikkal, művészeti produkcióikkal 2002 óta vannak jelen a Vajdasági Magyar 
Tudományos Diákköri Konferenciákon. A sorrendben 14. VMTDK-n tanáraink 
mentorálásával tizenkilenc hallgatónk mutatta be tudományos kutatását vagy 
művészi alkotását a rendezvénynek otthont adó Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán 
2015. november 14-én: Maletaški Krisztina, Oláh Tamás, Fehér Viktor, Sági Lívia, 
Szécsényi Krisztina, Madarász Kulcsár Sarolta, Romoda Renáta, Slezák Lázár, 
Szalma Judit, Magyar Klementina, Kecskés Ildikó, Csáki Edina, Szögi Henrietta, 
Rizsányi Attila, Kocsis Lenke, Lábadi Dávid, Antalovics Péter, Pásztor Kicsi Gergely, 
Lábadi Lénárd.

Tanáraink és hallgatóink a 14. VMTDK-n

A Magyar Tanszék életéből (2014–2015)
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A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium és a Bölcsészettudományi Kar 
közös új kiadványának, a Philos folyóiratnak az első számát szintén a 14. VMTDK-n 
mutatták be a szerkesztőség tagjai a Kosztolányi Dezső Színházban zajló művészeti 
program keretében.

Doboz-variációk – performance: 
A Philos folyóirat első számának bemutatója a 14. VMTDK-n 

(Fotó: Szerda Zsófia)

Az ünnepi műsoralkotás a Kreatív Műhely keretein belül zajlik. A Kreatív 
Műhely tagjai A tündér képzeletnek zengő madarai (Vörösmarty – Arany – Petőfi) 
címmel készítettek március 15-i műsort, amelyen a Magyar Tanszék hallgatóival a 
BTK más tanszékein tanuló magyar hallgatók is felléptek. Összeállításukat a telepi 
Petőfi Sándor Művelődési Központ megemlékezésén is előadták.

A Magyar Tanszék életéből (2014–2015)
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A Kreatív Műhely március 15-i műsora

A Magyar Tanszék életéből (2014–2015)
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Új hullám címmel rádióműsorok készültek el, melyeket az Újvidéki Rádió su- 
gárzott.

2012 óta a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karral együtt szervezzük meg az Ékes 
beszéd elnevezésű szónokversenyt. 2015. november 4-én két kategóriában folyt a 
megmérettetés. A Szónokverseny 1. díjasa Pásztor Kicsi Gergely lett, aki továbbju-
tott Budapestre az Országos Kossuth Lajos Szónokversenyre. A Felolvasóverseny 
1. helyezettje Csóka Szabolcs (a tanítóképző kar hallgatója), 2. helyezettje Csáki 
Edina (Magyar Tanszékes hallgató), 3. helyezettje Maletaški Krisztina (szintén 
tanszékünk hallgatója) ‒ mindannyian továbbjutottak a Kazinczy-beszédversenyre.

Ékes beszéd – szónokverseny 2014. október 29-én

A Magyar Tanszék életéből (2014–2015)
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Esztergomban a Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyen, amelynek 
célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése, Csáki Edina hallgatónk 
szép magyar kiejtéséért és hangsúlyozásáért Kazinczy-díjban részesült.

Az ünnepeket is szeretjük együtt tölteni. A tanszéki fenyőfa díszítésének az elmúlt 
három évben kialakult a rítusa. Ilyenkor mézeskalács illata árasztja el a könyvtárt 
és a folyosót. Karácsonykor hallgatóink készítenek műsort, a fenyőfa alatt pedig 
mindannyian találnak ajándék könyvcsomagot.

Nyílt napot, VMTDK-műhelyeket, kutatásmódszertani tanfolyamokat és TDK-
házikonferenciát is szerveztünk mentorok és fiatal kutatók részvételével.

VMTDK-házikonferencia 2015. május 30-án

Pásztor Kicsi Gergely az Országos Kossuth Lajos 
Szónokverseny különdíjasa

Csáki Edina 
Kazinczy-díjas

A Magyar Tanszék életéből (2014–2015)
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Antalovics Péter a TDK-házikonferencián

Tanszékünk valamint az Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési 
Minisztérium immár 20 éve szervezi a magyar tagozatokon tanuló általános iskolás 
és középiskolás tanulók számára anyanyelvből a magyar nyelvi és nyelvhelyességi 
versenyt. A verseny községi, körzeti és köztársasági döntőjén minden évben mint-
egy 1000 vajdasági magyar diák méri össze tudását. A sorrendben 20. köztársasági 
versenyre is a szabadkai Széchenyi István Általános Iskolában és a Kosztolányi 
Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban került sor 2015. május 16-án. A döntőre 
a Magyar Tanszék feladatgyűjteményt állított össze a tavalyi verseny tesztjeiből és 
megoldásaiból, hogy elektronikus formában is elérhetővé tegye a feladatokat. A 
jubileumi versenyre készítették el nyelvészeink és doktoranduszaink az Anyanyelvi 
mozaik című kompetenciafejlesztő feladatgyűjteményt az általános és a középis-
kolák számára. A tankönyvpótló feladatgyűjtemény különösen fontos helyesírási 
útmutatót is tartalmaz az olyan vajdasági földrajzi nevek, valamint intézménynevek 
helyesírásáról, melyek a magyarországi helyesírási kézikönyvekben nem szerepelnek. 
A középiskolások számára kiemelkedő jelentőségű a szövegtani és nyelvtörténeti 
feladattár, mely a vajdasági nyelvtankönyvben igen hiányos.

A Magyar Tanszék életéből (2014–2015)
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Vajdaság legjobb középiskolás nyelvtanosai a Kosztolányi Dezső 
Tehetséggondozó Gimnáziumban

Vajdaság legjobb általános iskolás nyelvtanosai tanáraikkal 
a Széchenyi István Általános Iskolában

Fontos kiemelnünk, hogy a 2014/2015. iskolaévben együttműködési megálla- 
podást írtak alá az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara és a szabadkai Ma- 
gyar Tannyelvű Tanítóképző Kar képviselői. A megállapodás keretbe foglalja minda-
zokat a meglévő tevékenységi formákat, amelyek már 2-3 éve sikeresnek bizonyul-

A Magyar Tanszék életéből (2014–2015)
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tak és összekötötték az újvidéki Magyar Tanszék és a szabadkai Tanítóképző hall-
gatóit, tanárait.

Dr. Csányi Erzsébet és dr. Lepeš Josip az együttműködési szerződés aláírásán

2015. május 7-én felavattuk a Magyar Nyelvi Központ termét, és kiosztottuk az 
okleveleket azoknak, akik a négy hónapos tanfolyamok elvégzése után A1, A2 és 
B1-es szintű magyar nyelvvizsgát tettek. Tekintettel arra, hogy adottak a szakkáder 
lehetőségek, a nyelvi központ más szolgáltatásokat is végez: lektori, terminológiai 
és anyanyelvi tanácsadó munkát, ugyanakkor a magyar nyelvi szakvizsgákat is itt 
tehetik le a más szakos tanárok. Mindezek mellett az idei évben sikerült a Balassi 
Intézettől egy ingázó lektort kapnunk dr. Bordás Sándor személyében, aki hetente 
jön Magyarországról, és az anyaországi kultúrát és nyelvi kincset adja tovább.

Dr. Csányi Erzsébet tanszékvezető és dr. Andrić Edit, 
a Magyar Nyelvi Központ vezetője felavatják a központ termét 

(Fotó: Ótos András)

A Magyar Tanszék életéből (2014–2015)
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Május végén búcsút vettünk a negyedéves hallgatóktól. A harmadévesek műsora 
felidézte a ballagók egyetemista életének fontosabb momentumait.

A 2014/2015. tanév ballagói tanáraikkal

…és tanáraik nélkül

A Magyar Tanszék életéből (2014–2015)
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A Bölcsészettudományi Kar tanárai és dolgozói a májusban szervezett tanul-
mányi kiránduláson a Temesvári Nyugati Tudományegyetemen tettek látogatást.

Ispánovics Csapó Julianna, Toldi Éva, Modri Éva, Milánovics Valéria, 
Tüskei Vilma, Horváth Futó Hargita és Nikolina Zobenica

…és a 2015/2016. tanév téli szemesztere

Az Újvidéki Egyetem 2015. október 17-én nyílt napot szervezett, amelyen az 
egyetemi campushoz tartozó 14 kar mellett az egyetem karrierépítő központja is 
részt vett. A világ nagy egyetemi központjainak jól bevált gyakorlatát szem előtt 
tartva döntött úgy az univerzitás vezetése, hogy a középiskolás és gimnazista diákok, 
továbbá a nyilvánosság számára a tanév kezdetén bemutatja a különböző képzési 
lehetőségeket, tanulmányi programokat, a karok intellektuális-technikai kapaci-
tásait, amelyek lehetővé teszik a programok realizálását. A látogatóknak alkalmuk 
volt megismerkedni a karok kínálatával, amelyek ez alkalomból megnyitották a 
tantermeket, amfiteátrumokat, könyvtárakat és laboratóriumokat, amelyekben a 
különböző interaktív programokon keresztül betekintést nyerhettek az Újvidéki 
Egyetem háromszintű képzési lehetőségeibe. A Magyar Tanszék a nyílt napon A 
folyóirat metamorfózisa ‒ a Gutenberg galaxis széthullása című programmal vett 
részt, amely során bemutatták a DNS kulturális folyó-iratot és a Jelfolyam on-line 
művészeti folyóiratot.

A Magyar Tanszék életéből (2014–2015)
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Dr. Ispánovics Csapó Julianna a folyóiratok metamorfózisának 
egyik termékét szemlélteti

A tanszék tantestülete 2015. október 5-én ünnepélyes keretek között fogadta 
az elsőéveseket a szemináriumi könyvtárban. A 20 hallgatót dr. Csányi Erzsébet 
tanszékvezető köszöntötte, aki gratulált a fiataloknak ehhez a döntéshez, amely 
mögött – mint mondta ‒ nemcsak egy megélhetési stratégiai vízió áll, hanem 
magának az önképzésnek, a tökéletesedésnek, az identitás alakításának a felvál-
lalása is. Az ünnepi fogadást a tanári kar bemutatása követte, majd az elsőéves 
hallgatókat a Magyar Nemzeti Tanács demonstrátorai körülvezették az egyetemi 
városban, elmagyarázták a szállással, étkezéssel és az egyetemista élet kihívásaival 
kapcsolatos tudnivalókat.

Az elsősök fogadása 2015. október 5-én 
(azon a két helyen, ahol a legtöbb időt töltenek: a könyvtárban és a klubban)

A Magyar Tanszék életéből (2014–2015)
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A 2015. október 21-i tanszéknapi ünnepségen búcsút vettünk nyugállományba 
vonult kollégáinktól, dr. Molnár Csikós László egyetemi tanártól és Csorba Béla 
lektortól. Molnár Csikós László Az anyanyelv eszményének viszonylagossága, Csorba 
Béla pedig Anta, at, vok és társaik (A magyar eredetű szerb földrajzi köznevekről) 
címen tartott előadást.

(Fotó: Dávid Csilla)

A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék 1970 óta minden évben odaítéli a Sinkó 
Ervin Irodalmi Díjat. A névadó irodalmár, egyetemi tanár rendelkezése értelmében 
a díjat az a vajdasági fiatal kapja, aki magyar nyelven megjelent önálló irodalmi 
művével, vagy huzamosabb ideig folytatott irodalmi, illetve tudományos tevékeny-
ségével kiemelkedő munkát hozott létre. A Sinkó Irodalmi Díj bíráló bizottsága 
(dr. Csányi Erzsébet, dr. Bence Erika, dr. Ispánovics Csapó Julianna, dr. Toldi Éva, 
dr. Utasi Csilla) 2015. október 9-én megtartott ülésén a Sinkó-díjat Celler Kiss 
Tamásnak ítélte oda Anyaméh című verseskötetéért. „A kötet versei egy olyan lírai 
én figyelméről tanúskodnak, aki »öncsalás nélkül próbál meg szétnézni könnyedén«. 
A dolgokat érvényesen kijelölő határokat keresi verseiben: az emlékeket, megfigy-
eléseket megidéző költői képek sokszor kétségbe vonják, elbizonytalanítják alany 
és tárgy határát, az olvasónak azonban rá kell döbbennie, hogy a megismeréssel 
való játékból bontakozik ki a vers jelentése. A saját látásról, szuverén költői világról 
tanúskodó verseskötet megjelenése az utóbbi időszak fontos eseménye volt” – állt 
a bizottság jelentésében.

Dr. Molnár Csikós László Csorba Béla

A Magyar Tanszék életéből (2014–2015)
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Az oktatási minisztérium és a Magyar Tanszék közös magyar nyelvi és nyelvhe-
lyességi versenyét minden évben alapos felkészülés előzi meg mind az iskolákban, 
mind pedig tanszékünkön. A köztársasági versenyen legjobb eredményt elért diáko-
kat és felkészítő tanáraikat második alkalommal láttuk vendégül a tanszéknapi 
ünnepségen, jelezvén, hogy értékeljük és megköszönjük alapos és kitartó munkáju-
kat, valamint, hogy a továbbiakban még szorosabb együttműködést kívánunk kiala-
kítani a szervező iskolákkal, a magyartanárokkal és a diákokkal.

Az anyanyelvi verseny legsikeresebb diákjai és felkészítő tanárai 
dr. Kovács Rácz Eleonórával, a verseny tanszéki koordinátorával

Dr. Utasi Csilla, a bírálóbizottság 
elnöke méltatja a díjazottat

Kiss Tamás (mobiltelefonnal segített) 
köszönőbeszédet mond

A Magyar Tanszék életéből (2014–2015)
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A Magyar Tanszék dicséretben és könyvjutalomban részesítette azokat a hall-
gatókat, akiknek az összesített tanulmányi eredményük meghaladja a kilences 
átlagot. A könyvjutalmakat és okleveleket dr. Andrić Edit és dr. Novák Anikó adta át.

A tanszék legsikeresebb hallgatói a 2014/2015. tanévben

A tanszéknapi műsor közönsége 2015-ben 
(Fotó: Dávid Csilla)

A Magyar Tanszék életéből (2014–2015)
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2015. október 28-án A jelentésvizsgálat (új) horizontjai címmel szerveztünk 
nemzetközi tudományos konferenciát. A harminc előadó Magyarországról és 
Szerbiából érkezett, jelen voltak a bölcsészkar angol, német és szerb tanszéké-
nek képviselői és a doktoranduszok is bekapcsolódtak a munkába. A konferencia 
széles spektrumban szólaltatta meg azokat a kutatókat, akik a nyelvtudomány terén 
újabbnál-újabb eredményeket érnek el.

Dr. Tolcsvai Nagy Gábor

Dr. Sólyom Réka

A Magyar Tanszék életéből (2014–2015)
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Bori Imre akadémikus könyveiből nyílt 2015. november 17-én kiállítás az újvi-
déki Bölcsészettudományi Kar könyvtárának szervezésében a kar első emeletén. A 
kiállítást és a katalógust Kiss Zsuzsanna és Maletaški Tatjana készítette. A megnyi-
tón jelen voltak Bori Imre családtagjai, valamikori kollégái, ismerősei, a Magyar 
Tanszék és a BTK tanárai, munkatársai.

Bori Imre akadémikus munkásságát bemutató kiállítás

A Bori család tagjai a kiállítás szervezőivel: 
Utasi Csilla, Csányi Erzsébet, Maletaški Tatjana, Ózer Katalin, Kiss Zsuzsanna, 

Bori Mária, Ózer Ágnes, Bori Mária, Horváth Futó Hargita

A Magyar Tanszék életéből (2014–2015)
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Fény címmel rendeztük meg 2015. december 4-én a 10. KONTEXTUS-
konferenciát. Az interdiszciplináris tanácskozás irodalom- és nyelvtudományi, 
művelődéstörténeti kutatásokat ölelt fel. A projektum tíz állandó tagja az újvidéki 
Magyar Tanszék és a szabadkai Tanítóképző Kar tanáraiból és tanársegédeiből 
került ki, a kutatócsoport azonban másokkal is kibővült, valamint nemzetközi 
kapcsolathálózatot épített ki. Minden évben megjelent egy tanulmánykötet a BTK 
és a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium kiadásában, e kötetekben a hazai 
szerzők mellett publikáltak a nyitrai, a maribori, az eszéki, a szegedi, a pécsi magyar 
egyetemi tanárok is. A Kontextus-műhely az elmúlt évtizedben jelentékenyen járult 
hozzá a vajdasági magyar irodalom- és nyelvtudomány, művelődéstörténet ered-
ményeihez, és új értelmezési horizontot biztosított régiónk szellemi jelenségeinek, 
termékeinek vizsgálatához. Ezzel lezárult a tizedik éve folyó műhelymunka, amely-
nek anyagi hátterét elsősorban a Vajdasági magyar irodalom – kontextusok – iden-
titáskódok című, a Tartományi Tudományügyi és Technológiafejlesztési Titkárság 
által támogatott projektum biztosította. Ez volt a 2011‒2015-ös tartományi pályázati 
ciklus egyetlen magyar nyelvű és vonatkozású kutatási programja.

A Kontextus-műhely kutatói: 
Horváth Futó Hargita, Ispánovics Csapó Julianna, Utasi Csilla, Novák Anikó, 

Csányi Erzsébet, Pásztor Kicsi Mária, Bence Erika, Toldi Éva

A Magyar Tanszék életéből (2014–2015)
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A Kontaktzóna című rendezvénysorozat keretében 2015. november 19-én 
bemutattuk Bence Erika Virtuális irodalomtörténet című tanulmánykötetét. A 
tanszék hallgatói, tanárai és az irodalom iránt érdeklődők előtt dr. Csányi Erzsébet 
tanszékvezető egyetemi tanár ismertette a szerző munkásságát, valamint beszélt a 
Kontaktzóna rendezvényeinek a klasszikus értelemben vett felsőoktatási stúdiumo-
kat nemcsak kiegészítő, hanem azoknak új távlatokat nyitó jellegéről is. A kötetről 
dr. Toldi Éva beszélt, és moderátorként Girizd Loránd egyetemi hallgató is részt 
vett a műsorban.

Girizd Loránd, Bence Erika, Toldi Éva és Csányi Erzsébet 
a Virtuális irodalomtörténet című kötetet bemutató Kontaktzónán

Regényértelmezés és kompetenciafejlesztés a korszerű iskolában címen tartottunk 
akkreditált szakmai továbbképzést a magyartanárok részére 2015. november 21-én. 
A továbbképzés első részében a vajdasági gyermeksajtó és az oktatás kapcsolatát 
járták körül az előadók, jelen volt a Jó Pajtás és a Mézeskalács című lapok felelős 
szerkesztője, Nagy Magdolna is. Pásztor Kicsi Mária és Rokvić Erzsébet Az új nyol-
cadikos nyelvtankönyv és a kompetenciák című előadásában bemutatta az újonnan 
megjelent gyakorló nyelvtant az általános iskolák 8. osztálya számára, és a tankönyv 
szerzőiként javaslatot tettek a tankönyvi anyag feldolgozására. A továbbképzésen 
szó volt a helyesírásban történt változásokról A magyar helyesírás szabályai 12. 
kiadása kapcsán, a házi olvasmányok interpretációjáról, tanári kézikönyvekről, és 
a hallgatók is bemutatták legsikeresebb vizsgaóráikat.

A Magyar Tanszék életéből (2014–2015)



31

A Regényértelmezés és kompetenciafejlesztés a korszerű iskolában 
c. tanári továbbképzés résztvevői

A 2015. november 26-i Kontaktzóna vendége Balázs Attila újvidéki születésű, 
József Attila-díjas író, újságíró, műfordító és szerkesztő volt, aki 1991-ben költözött 
Magyarországra, és 2015-ben újra visszatért Újvidékre. Az irodalmi találkozón 
Balázs Attila beszélt pályafutásának indulásáról és a vajdasági és pesti évekről, a 
sikerekről, kudarcokról, a kötetekről, családról, kortársakról és kritikusokról.

A Cuniculus nyomában: Kontaktzóna Balázs Attila József Attila-díjas szerzővel 
Moderátorok: Magyar Klementina, Toldi Éva, Csányi Erzsébet

Grecsó Krisztián író, költő és Beck Zoltán, a 30Y frontembere volt a 2015. de- 
cember 10-i Kontaktzóna vendége. A másfél órás Hogy lehet gondolkodni, ha szép 
lányok jönnek? című műsor moderátora dr. Bordás Sándor volt.

A Magyar Tanszék életéből (2014–2015)
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Zenés irodalmi Kontaktzóna Grecsó Krisztián íróval és Beck Zoltán 
egyetemi tanárral, a 30 Y frontemberével

A téli szemesztert karácsonyi műsorral zártuk. A műsort Oláh Tamás rendezte, 
a szerepeket pedig ezúttal is a tanszék hallgatói és tanárai játszották.

Szereposztás a Játékünnep című műsor kezdetén 2015. december 21-én

A Magyar Tanszék életéből (2014–2015)
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Adományozóinknak hála könyvcsomag is jutott a fenyőfa alá

Fotók: varga viktória

A Magyar Tanszék életéből (2014–2015)
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közlemények
A Magyar Tanszék munkaközössége 2015-ben közleményekben foglalt állást a 

környezetünkben történt kultúrpolitikai eseményekkel kapcsolatban.

kÖzlemény kontrA Ferenc 
leváltásA kAPcsán

http://www.ujvidekimagyartanszek.ff.uns.ac.rs/index.php/hirek-rendezvenyek/246-kozlemeny-
kontra-ferenc-levaltasa-kapcsan-2  
http://www.vajma.info/cikk/kozlemenyek/2773/VMDK-A-Magyar-Szo-foszerkesztojenek-es-
a-TJGYT-elnokenek-mennie-kell.html 

A vajdasági magyar intézményes felsőoktatási szféra nevében tiltakozásunkat 
fejezzük ki Kontra Ferenc írónak a Magyar Szó Kilátó c. irodalmi melléklete szer-
kesztői posztjáról való méltatlan leváltása kapcsán. Kontra Ferenc Márai Sándor- 
és József Attila-díjas írót Varjú Márta, a Magyar Szó főszerkesztője indoklás nélkül 
leváltotta.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kilátó az elmúlt évtizedben határozott szer-
kesztési koncepcióval volt jelen a vajdasági magyar tudományos és művészeti 
utánpótlásban, ami a felsőoktatás szempontjából mindannyiunkat érintetté tesz.

Nemcsak a Magyar Tanszék és a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tanárai, 
de hallgatói is rendszeres publikációs lehetőséghez jutottak a Kilátóban.

A Magyar Tanszék hallgatóinak 2013 óta Címkefelhő címmel, önálló fejléccel 
állandó rovata van a Kilátóban, ahol kritikákat és esszéket publikálnak, továbbá a 
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar és a Magyar Tanszék közös Egyetemista esszé-
pályázatának díjazott munkái is itt láttak napvilágot.

A Kilátó az elmúlt évtizedben következetesen támogatta a fiatal vajdasági egye-
temi hallgatók, bölcsészek és művészek autentikus folyóiratait, éveken át segítette 
a DNS posztalfabetikus kulturális folyó-irat (2004), a Sikoly irodalmi és kulturális 
folyóirat, a Jelfolyam (2008) on-line művészeti folyóirat alkotóinak kibontakozását, 
külön oldalakat biztosítva a saját szerkesztésű közös megjelenésekre, ill. teret adva 
az egyéni szerzői közléseknek is.    

A vajdasági magyar egyetemi hallgatók több nemzedékének írásai a Kilátóban 
jelentek meg legelőször nyomtatott formában.

A melléklet ezt a kultúraformáló tevékenységét a Kilátó-díjjal is nyomatékosí-
totta. Magyar szakos egyetemi hallgatókként nyerték el a Kilátó-díjat: Samu János 
Vilmos, Beke Ottó, Vanger László, Csík Mónika, Jelfolyam folyóirat, Szollár Anna, 
Döme Szabolcs, Antalovics Péter.
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A fentiek tükrében határozott álláspontunk, hogy Varjú Márta súlyos szakmai 
és megbocsájthatatlan erkölcsi hibát vétett, ezért követeljük, hogy az illetékesek 
haladéktalanul bírálják felül Varjú Márta főszerkesztői tevékenységét.

Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka
Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Tanszék, Újvidék

Készült: 2015. október 20.

A „legrAngosAbb” vAjdAságI 
mAgyAr díjAkról és A díjkIosztó 

bIzottságokról
Napló
http://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=6912

Az újvidéki Magyar Tanszék karácsonyi évzáró összegzésében felhívja a figyel-
met arra, hogy elfogadhatatlannak tekinti az összeférhetetlenség jegyeit hordozó 
díj-odaítélési módozatokat, amelyek az utóbbi időben bukkantak fel a vajdasági 
magyar irodalmi intézményrendszerben. A professzionális etika szempontjából 
elutasítják az olyan díjazási gyakorlatot ésdíj átvételét, amelynek bírálóbizottsá-
gában a tagok többségét hallgatói jogviszonyban levő diákok alkotják, és amelyet 
tanárnak/tanáruknak adományoznak kimagasló senior kutatói eredményeikért, 
szakmai tevékenységükért.

A Szenteleky- és a Híd-díj idei bizottsági összetételét illetően ezzel a problé-
mával szembesülünk.

2015. október 6-án a Szenteleky Kornél Irodalmi Díj és a Bazsalikom Műfordító 
Díj bírálóbizottsága: Bányai János elnök, Virág Gábor, Gazsó Hargita doktorandusz 
(az újvidéki bölcsészkaron hallgatói jogviszonyban van, mentora Faragó Korné-
lia), Lenkes László egyetemi hallgató (1999 óta az újvidéki Bölcsészkar Magyar 
Tanszékének hallgatója), Sági Varga Kinga doktorandusz (az újvidéki bölcsész 
karon hallgatói jogviszonyban van, mentora Faragó Kornélia) Faragó Kornéliát, a 
bölcsészkar tanárát jutalmazta a Szenteleky Kornél Irodalmi Díjjal szerkesztői és 
irodalomszervezői munkásságáért.

2015. november 16-án a Híd Irodalmi Díj bírálóbizottsága, Harkai Vass Éva, 
Piszár Ágnes, Berényi Emőke doktorandusz, Patócs László doktorandusz (az újvi-
déki bölcsészkaron hallgatói jogviszonyban van, mentora Faragó Kornélia) és Sági 
Varga Kinga doktorandusz (a bizottság elnöke, az újvidéki bölcsészkaron hallgatói 
jogviszonyban van, mentora Faragó Kornélia) a 2013-ban és 2014-ben megjelent 



36

vajdasági magyar irodalomtudományi alkotásokat értékelve meghozta döntését, 
és a 2015. évi Híd Irodalmi Díjat Utasi Csillának, a bölcsészkar tanárának ítélte 
oda Argumentum, fabula, história Heltai Gáspár műveiben című tanulmánykötetéért.

Az összeférhetetlenség mozzanata mellett ugyanis ezekben a bírálóbizottsá-
gokban a hallgatók javára billenő 3:2-es arány azt jelenti, hogy ők döntik el, kik 
hoztak létre jelentős életműveket, eredményeket a vajdasági magyar kulturális és 
irodalmi életben.A vajdasági média híradása szerint ezek a legrangosabb vajdasági 
magyar kulturális díjak. Köztudott tény azonban, hogy a díj rangja mindenkor a 
bíráló bizottság összetételének kompetenciájával van összefüggésben. 

Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Tanszék, Újvidék

2015. december 27.
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