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Anyanyelvápolás a Délvidéken
 

 

A Vajdasági  Magyar  Pedagógusok  Egyesülete  (VMPE)  délvidéki  magyar  oktatási  civil 
szervezet  1993  óta  működik  Bácska,  Bánság  és  Szerémség  területén.  Alaptevékenységének  a 
szórványban végzett anyanyelvápolás számít, vagyis igen hosszú múltra tekint vissza.

Anyanyelvápoló  csoportjaink  elsősorban  azokban  a  helységekben  működnek,  ahol  az 
iskolában nem magyarul tanulnak a magyar gyerekek, mert nem tanulhatnak magyarul. A tanulók 
jönnek  és  mennek,  amikor  „kiöregszenek”,  mások  lépnek  a  helyükbe.  Néha  az  oktatók  is 
cserélődnek, habár kisebb mértékben. A megizmosodott, kiterebélyesedett munkánk a csúcspontján 
volt,  amikor  a  politika  területileg  szétszabdalta,  más  civil  szervezeteknek  adta  át.  Ennek 
következtében  némely  helyen  megszűnt  az  anyanyelvápolás,  de  a  munkát  sok  helyen  tovább 
folytattuk.

A 2009/2010-es iskolaévben tizennégy helységben működnek anyanyelvápoló csoportjaink: 
Nyugat-Bácskában  Csonoplyán  és  Nemesmiliticsen,  Szerémségben  Maradékon,  Dél-Bánságban 
Ürményházán,  Bókán  és  Nezsényben,  Közép-Bánságban  Nagykikindán  (középiskolások), 
Homokréven, Módoson, Muzslyán és Nagybecskereken, Észak-Bánságban pedig Magyarittabén és 
Tamásfalván.  Újvidéken  is  működik  anyanyelvápoló  csoportunk.  Valamennyi  település 
veszélyeztetettnek számít a magyar oktatás szempontjából. Összesen mintegy 200 tanulót ölelnek 
föl az anyanyelvápoló csoportjaink.

Mondhatjuk azt,  hogy mostoha körülmények között dolgoznak oktatóink. Ennek két oka 
van. Az egyik: sokszor az elsős diák és a középiskolás együtt jár foglalkozásra. A másik: vannak 
olyan gyermekek, akik csak valamicskét értenek magyarul, és vannak olyanok is, akik egész jól 
beszélik a konyhanyelvet. Sokszor ők is együtt járnak magyarórákra. Az oktatóknak meg kell találni 
azt az egyéni munkamódszert, amelyet a csoportjukban alkalmazni tudnak.

Hogy munkájukat megkönnyítsük, havi rendszerességgel továbbképzéseken vesznek részt. 
Itt az elméleti előadások mellett sok gyakorlati, alkalmazható tudást is elleshetnek. Ezen kívül az 
aktuális témákról, problémákról is szót tudunk váltani.

A csoportoknak évente két alkalommal kell tanúságot tenniük az anyanyelvük ismeretéről. 
Részt kell venniük rövid (10-15 perces) jelenettel a  Suliszínház Fesztiválon. A Szemlén  viszont 
mesével, mondával vagy verssel lépnek föl a csoportok képviselői.

Anyanyelvápolási  mozgalmunknak neve is  van. Hernádi Sándor egyik könyvének címét 
vettük  kölcsön,  mert  úgy  érezzük,  hogy  a  legjobban  fejezi  ki  célunkat:  Szórakoztató  Szóra 
Késztető. Játékkal, dallal, nyelvi játékokkal, szórakozva szeretnénk minél több gyermeket és fiatalt 
a  magyar  nyelv  használatára,  szeretetére  oktatni  -  buzdítani.  Magyarul  beszélő,  és  –  főleg  – 
magyarul érző és gondolkodó embereket  szeretnénk nevelni. Ott is, ahol már nincs magyar iskola, 
és ahol csak az anyanyelvünk lehet a kapaszkodó.
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