
Értékek és generációk
Loránd Ferenc életútját, pályáját bemu-

tató gyűjteményes tanulmánykötet jelenik
meg az OKKER-nél a fenti címen. A ki-
adást a József Attila Alapítvány, a Jogis-
meret Alapítvány és a pilisborosjenői
PTMIK támogatja. A szerkesztői munká-
latokat a jeles szerző tanítványai végezték.

Kossuth-évforduló
Kossuth Lajos születésének 200. évfor-

dulóját ünnepeljük 2002-ben. A Kossuth
Szövetség vállalta a megemlékezéseknek,
a Kossuth-tradíció őrzésének és megeleve-
nítésének koordinátori feladatait a gyer-
mek-korosztály, az ifjúsági és serdülőszer-
vezetek körében. Megkezdődött a terve-
zőmunka.

Mikkamakka
Takács Bernadett, a Mikkamakka Játszó-

ház alapítója kötetben foglalta össze játék-
terápiás tapasztalatait. Munkáját ,Gyermek,
játék, terápia’ címen az OKKER adta ki.

Kecskeméti
komprehenzívek

A kecskeméti Hírös-iskolatársulás (élén
a Vásárhelyi Pál Általános Iskolával) a
komprehenzivitás jegyében segíti a társult
iskolák tanulói körében az átmeneteket
egyik intézményből a másikba. A kezdő-
szakasz ez irányú feladatairól rendeztek
országos tanácskozást, amelynek házigaz-
dája a Lánchíd utcai iskola volt.

Erdélyi Gábor emléke
Berettyóújfalu jeles tanítója-tanára volt

Erdélyi Gábor. Amikor nevelőmunkájá-
nak, hatásának titkairól faggatták – a het-
venes évek közepén osztályából kórust,

sőt zenekart szervezett, rajzosai sorra
nyerték a pályázatokat, napközis csoportja
messze földön híres közösség volt –, sze-
rényen csak annyit mondott: „már az apju-
kat is én tanítottam”. A fiatal város díjat
alapított néptanítója emlékére.

Solt Ottilia-díj
A Soros Alapítvány a tragikusan korán

elhunyt szociológus, a szegények pártfo-
gójának nevére alapított díjjal azokat a
gyakorló pedagógusokat ismeri el, akik a
roma gyerekek nevelésében fejtenek ki ál-
dozatos tevékenységet. A 2001. év díja-
zottjai: Balatoni Tamásné, magyarmecskei
igazgató; Derdák Tibor, mánfai kollégiumi
nevelő; Trencsényi Borbála, budapesti ta-
nár; Orosz Lajos, marcali iskolaigazgató;
Petrécs István, kalocsai tanító; Tóth
Józsefné, óvónő.

Költözik a Bajai ősz
A 10. találkozó után a Sugovica-parti

város átadta a vándorbotot az általános
művelődési központok országos szakmai
találkozóinak szervezésében. November
8–10-én Győr látja vendégül 200 ÁMK
szakembereit. A téma a minőségbiztosítás.
A konferencia egyben akkreditált tovább-
képzés is lesz.

Szent Imre köszönti
Mikkamakkát

Az ifjúsági és sportminiszter rendeletet
adott ki a tárcájához kötődő kiemelkedő
teljesítményeket elismerő kitüntetésekről.
Így az ifjúsági munka, a gyermeki jogok
védelme s a sport legkiválóbb aktivistái
2001-től Szent Imréről, Mikkamakkáról
(Lázár Ervin mesehőséről), Csik Ferencről
(az olimpikonról), Minarik Edéről (Mándy
hőséről), Kerezsi Endréről (a sporttudós-
ról), a Pál utcai fiúkról elnevezett díjakat
vehetnek át. Több ifjúsági szervezet óva-
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tos visszafogottságát fejezte ki a díjnév-
adók eklektikája miatt, s készülnek arra,
hogy alternatív civil ifjúsági díjat alapítsa-
nak a márciusi ifjú, Vasvári Pál emlékére.

Alternatívák
A MH Líceum Alapítvány hagyomá-

nyos tavaszi konferenciájának ezúttal az
alternatívák a témái. A közoktatás, a szoci-
ális ellátás és a munkapiaci ellátás nem-ál-
lami megoldásainak végiggondolására
vállalkoznak a résztvevők. A konferenciát
elektronikus párbeszéd készíti elő.

NetTanKönyv
Közismereti tankönyvek, érettségi és

felvételi feladatgyűjtemények, nyelvköny-
vek, ismeretterjesztő kiadványok, hangka-
zetták és CD-ROM-ok sorakoznak a közel-
múltban az Interneten megnyílt tankönyv-
áruház polcain. A Nemzeti Tankönyvkiadó
online boltjában jelenleg kétezer, a teljes
készlet feltöltését követően mintegy ötezer
kötet közül válogathatnak majd a vásárlók. 

A www.nettankonyv.hu címen az érdek-
lődők cím, szerző, raktári szám alapján ke-
reshetnek meg egy már ismert könyvet, il-
letve kulcsszó, iskolatípus, tantárgy, évfo-
lyam vagy műfaji besorolás alapján bön-
gészhetnek az egész készletben. A kiad-
ványok borítója mellett könyvészeti adato-
kat és tartalmi ismertetést is olvashatnak
az érdeklődők.

Német nyelvű egyetem
Budapesten 

A német kormány üdvözli a magyar ka-
binet azon szándékát, hogy Budapesten
német nyelvű egyetemet hozzanak létre és
kész arra, hogy erejéhez mérten támogassa
ezt az elképzelést – nyilatkozta a budapes-
ti német nagykövetség. 

A közlemény utal arra, hogy a német ide-
gen nyelvként vezető szerepet tölt be az an-

gol mellett Magyarországon. A berlini szö-
vetségi kormány tudatában van, hogy ennek
mekkora a jelentősége és ezért nagy erőfe-
szítéseket tesz, hogy támogassa a német
nyelv oktatását – olvasható az anyagban.

Az állásfoglalás példaként a budapesti
Goethe Intézetet, a Német Iskolát említi,
hozzátéve, hogy 60 német anyanyelvű ta-
nár segíti a magyar oktatási intézmények-
ben a német nyelv oktatását.

Közművelődés
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisz-

tériuma módszertani kiadványt adott ki a
Kulturális törvény önkormányzati felada-
tainak végrehajtásához.

Konferencia Leányfalun
,A felsőoktatás és a kutatás alapkérdé-

sei’ címmel rendezett szakmai konferenci-
át a Felsőoktatási Tudományos Tanács
február 12–13-án Leányfalun. 

A tanácskozáson a területet érintő idő-
szerű kérdésekről tartott előadást Kiss
Ádám, felsőoktatásért és tudományos
ügyekért felelős helyettes államtitkár, Sza-
bó Gábor, kutatás-fejlesztési helyettes ál-
lamtitkár Stark Antal gazdasági ügyekért
felelős helyettes államtitkár, és Náray-
Szabó Gábor, a nemzetközi oktatási és tu-
dományos kapcsolatok helyettes állam-
titkára.

Megalakult a Pécsi
Diplomások Köre

2001. január 22-én megalakult a Pécsi
Tudományegyetem volt hallgatóinak szer-
vezete, a Pécsi Diplomások Köre. Az
újonnan létrejött kör országos médiakam-
pányt indított azzal a céllal, hogy az or-
szágban-világban élő volt pécsi diákokat
felkutassa, és tagjainak sorában köszönt-
hesse. 
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