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MEGHÍVÓ 

hazai és határon túli középiskolás diákok 

honismereti, helytörténeti tudásának mélyítésére 

A Honismereti Szövetség a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti 

Egyesülettel együttműködve rendezi 

2022. augusztus 1-5. között 

Sátoraljaújhelyen 

 a XXVI. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI HONISMERETI AKADÉMIÁT ÉS TÁBORT. 

 A 2022. évi ifjúsági akadémia témája, címe: 

Anyanyelvünk kincsesháza 

A magyar nyelvjárások, dialektusok, helyi szóhasználatok 

Az ötnapos akadémia konferencia és tábor. Nyelvészek, szakemberek előadásaival, 

workshopjaival a magyar nyelv sokszínűségét járjuk körül, időnk legnagyobb részében azonban 

az érdeklődési körödben végzett kutatási területedről szóló korreferátumot szeretnénk hallani 

(maximum 15 percben) – elsősorban a választott központi témában, de bármely más területről 

is. 

Idén Anyanyelvünk kincsesháza címmel a magyar nyelvjárások, dialektusok, helyi 

szóhasználatok bemutatása kerül a középpontba. A konferenciára 7–12. osztályos diákokat 

várunk.  

Feladatod az lenne, hogy mutasd be a településeden, szűkebb környezetedben jellemző 

nyelvjárásokat, dialektusokat, beszélt nyelvi kifejezéseket, helyi szóhasználatokat. 

A téma megközelítésére az alábbi lehetőségeket ajánljuk:  

- jellemző földrajzi-, helység-, településnevek (településrészek, dűlők, utak elnevezései 
stb.). 

- dialektusok, helyi szóhasználatok gyűjtése, elemzése 

- csúfnevek, ragadványnevek 

- helyi szleng kifejezések gyűjtése, “mini szlengszótár” készítése 

- iskola, vagy szubkultúrák sajátos szóhasználata, a diáknyelv 

- nemzetiségek és etnikumok nyelvének a magyar nyelvre gyakorolt hatásai, jellemző 

kifejezések, szófordulatok a magyarban többségi nemzetiségi, kisebbségi területeken 

- a média nyelvre gyakorolt hatásai, lakóhelyhez kötődő nyelvi mémek, és internetes szleng 

-interjú készítése nyelvjárási beszélővel. Mutasd be a beszélőt és, hogy mit találsz 

különlegesnek, másnak beszédében 

- illusztráld hangfelvételekkel, nyelvi gyűjtéssel, tájszavak bemutatásával előadásod 
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- ha interjú készítésével mutatsz be egy-egy dialektust, nyelvjárást, az adatközlőt is rögzítsd 

(név, születési adatok, foglalkozás, stb).  

 - ha kutatómunkád során írásos forrásokat használsz (könyvtár, levéltár, helytörténeti 

gyűjtemény, múzeum), ügyelj a pontos forrásjegyzékre! 

Ha írásban, vagy pendrive-on is megvan dolgozatod, kérjük, hozd magaddal. Szívesen látunk 

akkor is, ha nem akarsz korreferátumot tartani, de érdekel a történelem, a feldolgozandó téma 

és a program alapján be szeretnél kapcsolódni az akadémia munkájába. 

Amennyiben részt kívánsz venni a négynapos programban, a jelentkezési lapot kitöltve 

(olvasható név- és címjelöléssel, lehetőleg nyomtatott betűvel) légy szíves visszaküldeni a fenti 

levelezési címre, vagy e-mail-címre (utóbbi esetben töltsd le a lapot, melyet szkennelve 

továbbíts e-mail címünkre). Kérünk, hogy tüntesd fel a jelentkezési lapon tervezett előadásod 

címét is. 

Jelentkezési határidő: 2022. június 1. 

Jelentkezésedet követően visszaigazolásként a végleges programot tartalmazó meghívót és 

tájékoztató levelet kapsz a szálláshely pontos címéről, megközelítésének lehetőségeiről, egyéb 

tudnivalókról. 

Az ifjúsági akadémia egy főre jutó költsége: 82.000 Ft, amelyet támogatóink segítségével 

Szövetségünk térít, tehát részvételed ingyenes. Az útiköltséget azonban nem tudjuk vállalni, 

abban iskolád vagy szüleid segítségét kérjük. 

Javaslatok a korreferátumok formai megvalósításához:  
A szakirodalmi áttekintés PARAPATICS ANDREA: Dialektusok és modernitás: új módszerekkel a nyelvjárásokról 

az iskolában című tanulmánya alapján készült. In: Anyanyelv-pedagógia XII. évfolyam, 2019/1. 

https://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=772 (2022.04.13.) 

A prezentációd kb. 10-15 képoldalból álljon. A kezdő dián tüntesd fel az előadás címét, témáját 

(alcím), az előadó(k) nevét, iskoláját. Javasoljuk a térképes mellékletek használatát, hogy a 

résztvevők térben is lássák az adott nyelvjárási jelenséget. 

Javasolt források, szakirodalom:  

(1) Geolingvisztikai Műhely. http://geolingua.elte.hu (2022. április 12.) 

(2) Szlovákiai Magyar Nyelvjárási Hangoskönyv. 

http://www.umjl.fss.ukf.sk/szmnyhk/ (2022. április 12.) 

(3) BihalBocs. http://www.bihalbocs.hu (2022. április 12.) 

(4) MTA–ELTE Geolingvisztikai kutatócsoport. http://umnya.elte.hu  

(2022. április 12.) 

(5) Sesame. https://sesamehq.com/ (2022. április 12.) 

(6) Seesaw. https://web.seesaw.me/ (2022. április 12.) 

(7) Artsonia. https://www.artsonia.com/ (2022. április 12.) 

(8) Dreamdo. https://edu.dream.do (2022. április 12.) 

(9) Edmodo. https://www.edmodo.com (2022. április 12.) 

(10) ClassDojo. https://www.classdojo.com (2022. április 12.) 

https://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=772
http://geolingua.elte.hu/
http://www.umjl.fss.ukf.sk/szmnyhk/
http://www.umjl.fss.ukf.sk/szmnyhk/
http://www.bihalbocs.hu/
http://umnya.elte.hu/
https://sesamehq.com/
https://web.seesaw.me/
https://www.artsonia.com/
https://edu.dream.do/
https://www.edmodo.com/
https://www.classdojo.com/
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(11) Livebinders. http://www.livebinders.com (2022. április 12.) 

(12) Bulb. https://www.bulbapp.com (2022. április 12.) 

(13) A magyar nyelvjárások atlasza I-VI. Deme László – Imre Samu (szerk.). 

Budapest, Akadémiai Kiadó. 1968–1977. [Az adatgyűjtés az 1950-es, '60-as 

években zajlott.] 

(14) A romániai magyar nyelvjárások atlasza I–XI. Murádin László (gyűjt.) – Juhász 

Dezső (szerk.). Budapest, Magyar Nyelvtudományi Társaság. 1995–2010. [Az 

adatgyűjtés az 1950-es, '60-as években zajlott.] 

Ha a dolgozatot írásban is elkészíted, javasoljuk (kb. 2–3 oldalas) dokumentum elkészítését, 

melynek formátuma: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-es sortáv, 

szakirodalom feltüntetésével, esetleg lábjegyzetekkel. (Az oldalszám nem tartalmazza az írott 

és képi mellékleteket.) 

- vagy szabadon választott, bármely műfajú digitális összeállítással, lásd ppt. (10-15 dia); film 

(3–10 perc; max. 400 MB).  

A referátum és kutatómunka célja, hogy a diákok megismerhessék, hogy szűkebb hazájukban 

milyen nyelvi, nyelvjárásbeli jelenségek, sajátosságok figyelhetők meg, az előadás fogalmazza 

meg a diák kötődését, kapcsolatát a bemutatott nyelvjáráshoz. 

Jelentkezni lehet egyénileg, illetve 2 fős csapatokban. 

A jelentkezési lapot a honismerettitkar@gmail.com e-mail-címre várjuk. 

A diákok/csapatok feltétlenül tüntessék fel városuk, iskolájuk nevét, évfolyamukat, 

elérhetőségüket/e-mail-címüket, felkészítőjük/segítőjük nevét és e-mail-címét! 

  

Az ifjúsági akadémiával kapcsolatos további információk a honismerettitkar@gmail.com e-

mail címre írva vagy a +36 (70) 645 1150-es telefonszámon kérhetők. 

  

Várva a téma kifejtését, megjelenítését, sikeres felkészülést kíván: 

  
a Honismereti Szövetség 
és Pedagógiai Munkabizottsága 

  

Budapest, 2022. április 12. 

 

http://www.livebinders.com/
https://www.bulbapp.com/

