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Népismeret _. _ Mondogatiuh, ízlelqetjük a szót, mert eatl a tímmel lövő év suptemberétól ú1 tantirE$t lktatnah mqd, orviqsufte az isko-

lákban. Nópismeret_ Ha jól belegondolunk, talán meg sem lehet (mi eqq ilqen köngvet, hiszpn ebbe a tómaköúe nagyon sok minden beletar-

t1zik. A töllénelem, a népműv6ut, a haqqomáryok, a kultúrűistóia, a művészetek, vallások, a konárs iradalom és művhzeteft (ane, szín,

ház- 6 kepzőművésut e46un a konyhaművésutiq|). Laplzoatjuk a Baúrság eddiqi hét a,Íoluanának szlimait, biunt1 mi is sok ynindent

megfttunk már a nemutiséOeh nópismeret tanköryvéha és a maquníl swrénJ mődján hozzájáruItunk ahhoz, hootl iobban odafgyeljünk

eqqmásra, hogy toleránsabbak, mEatűbek legqtink eqqmással, tiszteliüft a másikat. |elenlegi össwáIlí isunkban a készülő Nfuismeret

tankönavehbő váloqattunk, illeb)e ijtleteket adunk az éppen mut készülí tanhöryv suftőnek, íEJ köszönt\)e az új, 2000/200I -es tanévet,

Népismeret a szlovéneknél

AZ oktatási Minisztérium által 1998-ban nemzetiségi
népismereti tankönyvek összeállítására kiírt pályázatra
Mukics Ferenccel közösen három kéZiratot nyúitoitunk be,

,,Spoznavanje slovenstva I-4," címme] az alsó tagozatosok
részére készítettünk egy képes szóráí, melyben a szavak
szlovén iroda]mi nvelven, magyarországi szlovén nyelv-
járásban és magyar nyelven határozzák meg a tárgyakat
és fogalmakat, A kön],^u végén szójegyzék található, A 7-

lO. osztáIy számára szdveqqyűjtemónqt és szlovén irodalmi
nyelven írt tanköruJvet szerkesztettünk,

A szlovén népismereti tankönqv felépítése lexikonszerű,
Rövid fejezetek sora egy-egy témát, esemén}t, történe-
tet, személyt ismertet, mutat be, öt nagyobb egységre
tagolva, L Útban Szlovénia felé, l|. Szlovéniai útmutató, l[-
szl\véniai utakln, lY. A Muravidók, y. vasi Szlavénvidék-

N elsí egasóq kronológiai sorrendben idézi fel a törté-
nelmi eseményeket, személyiségeket. A helyi vonatko-
zású események a szlovéniai vagy magyarországi ese-
ményekhez kapcsolódnak, A második /y'sz országismereti
jellegű, a Sz]ovén Kóztársaságíó] tá jékoztat: Paílament,
jétől, alkotmányátó] kezdve zászlalán, himnuszán át
olyan gyakoriati dolgokig, mint például a sz]ovén bank-
jegyek, rendszámtáblák. A 1zlovéniai utakon című felezet,
ben az ország földrajzával ismerkedhetünk meg (terület,

népesség, határok, határátkelők, éghajlat stb,), A M rd-

vidlfr című áttekjntés a magyarországi szlovénekke] azo-
nos nyelvjárást beszélő, s Trianon előtt még azonos
megyékben (Vas és Zala) élő szIovének kultúráját e]eve-
níti fel, Végül a vasi Szlovénvidékre vonatkozó adatok tö-
mór összefoglalása következik (elhelyezkedés, nyelvjá-
rás, gazdálkodás, ételek, viselet, ipar, ku]turá]is és poli-
tikai szeívezetek), s a felhasznáit irodalom, melynek se-
gítségéV-.l részletesebb ismeretekhez juthat aZ olvaSó,
A szllvén népi hultúra 1ellegzetessóqei (köztük a magyaíoíszági
is) az egyes feiezetek egységei közé ékelődnek (például
a szénaszárító állványok, idriiai vert csipke, hegyi pász-

toíkodás stb,). Minden fejezetet szlovén-magyar nyelvű
szójegyzék követ,

A tankönyvből a tanu]ók a tanárok aiánlása és egyéni
érdeklődésük szerint válogatva történelmi, fóldrajzi,
műve]ődéstörténeti, hel],történeti, ku]turális ismerete-
ket és gyakorlati tudnjvalókat szerezhetnek a szlovén
népről, Szlovéniáról és a magyarországi szlovénekről,

A kéziratokkal a pályázaton első díjat nyertünk. Fo-

lyamatban van a Iektorok által javasolt iavítások, kiegé,
szítések elvégzése, Reményeink szeíint a három tan-
könyv a 200l/2002-es tanévíe fog megjelenni, Az Okta-
tási Minisztérium teívezi a tankönyv magyar nyelven va-
ló megjeIentetéSét iS,

A szentgotthárdi székhellyel 1990 óta működő Mú,
ql|arorszáai Szlovének Szövetsége, a felsőszölnöki központú
arszágas Szllvén Önkormánqzat ( 1 994-) tevékenységének
és a Felsőszölnök-Martinie hdtárátkelő l992-ben történt
megnyitásának köszönhetően a Vas megyei szlovének,
elsősorban a tanulók, diákok számára egyre több lehe-
tőség kínálkozik a közvet]en kapcsolatra az anyaország-
ga1, Így mind nagyobb igény van az egész szlovén etni-
kai terület, s a saját, szűkebb környezet történelmének,
kultúrálának megismerésére, Ezen igénilek kielégítését
szolgálhatia az is, hogy a sz]ovén iskolákban is beveze-
tik a népismeíet oktatáSát,
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';z-!é/djü-énmáleiln brát - vűjec, üL, vüc - az anyalértircsfuéíe
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