
SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

A HTMT HíREI 

 

 

  
 

Akadémiai székfoglaló: Vincze Mária, az MTA külső tagja 

A Magyar Tudományos Akadémia tisztelettel meghívja Önt Vincze Mária, az MTA külső tagja „A régiók, a vidéki térségek és az 

agrárágazat erdélyi sajátosságainak vizsgálata” címmel tartandó székfoglaló előadására 2020. január 22. (szerda) 11 órakor, az 

előadás helyszíne: MTA, Felolvasóterem…” MTA/DomusCafe: teljes cikk > 

Akadémiai székfoglaló: Korbonits Márta, az MTA külső tagja  

A Magyar Tudományos Akadémia tisztelettel meghívja Önt Vincze Mária, az MTA külső tagja Korbonits Márta az MTA külső 

tagja „Endokrin tumorok: gének és óriások” címmel tartandó székfoglaló előadására 2020. január 22. (szerda) 14 órakor, az előadás 

helyszíne: MTA, Nagyterem…” Forrás: MTA/DomusCafe: teljes cikk > 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázatot hirdet  

A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázatot hirdet külhoni és magyarországi egyetemi hallgatóknak (jogász, 

társadalomtudományi, politológus szak), fiatal jogászoknak és kisebbségvédelemmel foglalkozó pályakezdő külhoni fiataloknak. 

[…] Pályázni elsősorban a külhoni magyarsággal, valamint Európa hagyományos nemzeti közösségeivel kapcsolatos – 25.000 és 

45.000 közti karakter hosszúságú – jogi, illetve társadalomtudományi elemzéssel lehet. Ennél rövidebb tanulmányokat nem, 

hosszabbakat pedig csak indokolt esetben fogadunk el. Az idei évben az alábbi súlyponti témák feldolgozását ajánljuk az érdeklődők 

figyelmébe…” Forrás: Kij.hu: teljes cikk > 

Gyászhír: Biró Károly-Ágoston (1941-2020) 

Mély megrendüléssel és fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Biró Károly-Ágoston ny. egyetemi tanár, az Erdélyi Magyar Műszaki 

Tudományos Társaság korábbi elnöke, életének 79. évében, 2020. január 6-án elhunyt. …” Forrás: Emt.ro: teljes cikk > 

Kilencven éves Nagy-Tóth Ferenc akadémikus, az EME alapító és tiszteleti tagja 

Kilencven éves Nagy-Tóth Ferenc biológus akadémikus, az EME alapító, tiszteleti tagja, a Természettudományi szakosztály egykori 

titkára…” Forrás: Eme.ro: teljes cikk > 

Interjú: Péntek János - szinte sírva jöttek az elsőéves hallgatók, hogy most akarja őket beszervezni a Szekuritáté  

Az Erdélyi életutak portréfilm-sorozat újabb részében Péntek János nyelvésszel, néprajzkutatóval, egyetemi tanárral, akadémikussal 

beszélgettünk, aki 1941. július 7-én született Körösfőn. Péntek 1964-től kezdett el tanítani a kolozsvári Babeş-Bolyai 

Tudományegyetem magyar nyelvtudományi tanszékén, ahol 1990-től fokozatosan újjászervezte a magyarságtudományi képzést 

szolgáló tanszékeket és 40 éves szünet után újraindította a néprajz szakos egyetemi képzést. A neves professzor - aki 2004-től tagja 

a Magyar Tudományos Akadémiának is - számos kulturális szövetség elnöki tisztségét töltötte már be…” Forrás: Transindex.ro: 

teljes cikk > 

 

Újságíró-gyilkosság: Megkezdődött a főtárgyalás  

A vádirat felolvasásával megkezdődött a nagy botrányt és belpolitikai viharokat is kiváltó, két évvel ezelőtti szlovákiai újságíró-

gyilkosság bűnvádi perének főtárgyalása a bazini különleges bíróságon hétfőn. […] A hírhedt újságíró-gyilkosság áldozatait - a 

fiatal szlovák újságírót, Ján Kuciakot és barátnőjét - 2018 február végén találta holtan a rendőrség a galántai járásban lévő 

Nagymácsédon lévő családi házukban. A gyilkosság közfelháborodást keltett az országban, s heteken belül korábban sosem látott 

tüntetéssorozathoz, illetve mély belpolitikai válsághoz vezetett. A történések végül a kormány több tagjának távozásához - köztük 

Robert Fico kormányfő lemondásához - és a kabinet széles körű átalakításához vezettek…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 
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https://www.facebook.com/DomusCafe/photos/a.884813971681242/1398279373668030/?type=3&theater
https://www.facebook.com/DomusCafe/photos/a.884813971681242/1402625513233416/?type=3&theater
http://www.kji.hu/a-kisebbsegi-jogvedo-intezet-esszepalyazatot-hirdet-2/?fbclid=IwAR3uDnxTgu7KdMd2xpUTS9SmHUUWNDkJlYi5CyjBoZfbOwdKa7ysTaXLEHo
https://emt.ro/node/696
https://www.eme.ro/web/guest/hir/-/tartalom/kilencven-eves-nagytoth-ferenc-akademikus-az-eme-alapito-es-tiszteleti-tagja-227224
http://tv.transindex.ro/?film=1111&pentek_janos_jottek_szinte_sirva_az_elsoeves_hallgatok_hogy_most_akarja_oket_beszervezni_a_szekuritate
https://www.vajma.info/cikk/kulfold/64062/Szlovak-ujsagiro-gyilkossag-Megkezdodott-a-fotargyalas.html


Egyre elégedetlenebbek az autógyártók 

„Tavaly több mint 1,1 millió autót gyártottak Szlovákiában, vagyis, ha csak enyhén is, de sikerült megdönteni az egy évvel korábbi 

rekordot. Ami biztos, hogy az egy főre jutó autógyártásban még mindig vezetünk” – nyilatkozta Alexander Matušek, a Szlovák 

Autóipari Szövetség (ZAP) elnöke. A ZAP adatai szerint Szlovákia továbbra is extrém módon függ az autóipartól, hiszen ez az 

ágazat adja az ipari termelés felét, az ország kivitelének pedig csaknem a 47 százalékát. Az autógyártók közvetlenül 177 ezer 

embernek adnak munkát, közvetve azonban 275 ezer állás kötődik az ágazatra. […] Nem látják olyan rózsásnak a helyzetet azonban 

már a Szlovákiában megtelepedett autógyártók sem. „Továbbra is nagy a hiány a szakképzett munkaerőből, és egyre több gondot 

okoz a cégeknek a bérköltségek kiszámíthatatlan növekedése is” – állítja Matušek. …” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

TIS: Súlyos kérdések a Magyar Közösségi Összefogás kampányának finanszírozása körül 

“Nagy kampány, kis átláthatóság” címmel közölt bejegyzést közösségi oldalán a Transparency International Szlovákia, a politikai 

pártok választási kampányainak átláthatóságát felügyelő civil szervezet. Mint írják, az „új kezdet, új politika“ szlogennel önmagát 

hirdető három párti összefogás, mely a legutóbbi Focus felmérése szerint 4,3 százalékon szerepel, nem éppen az átláthatóság 

mintapéldánya eddigi politikájában. A civil szervezet felmérése szerint az MKÖ választási számlájáról átutalt mintegy 130 ezer 

euró kétharmada nem létező cégek számlájára ment…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Kultúránkról a Pátria Rádióban 

2020. január 11-én Orosz Örs kultúraszervezőt, a gombaszögi Nyári Tábor főszervezőjét, valamint Rigó Konrád kulturális 

államtitkárt kérdezte a Pátria Rádió stúdiójában Finta Márk műsorvezető. Mindketten képviselőjelöltek is a Magyar Közösségi 

Összefogás (MKÖ), illetve a Most-Híd listáján. Valódi vita zajlott a stúdióban!…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

A magyar gazdatársadalom összefogásának eredményét jutalmazták Dunaszerdahelyen 

A Dunaszerdahelyi Regionális Agrárkamara és a Szlovákiai Agrárkamara közös szervezésében került sor a Magyarok kenyere – 15 

millió búzaszem záró rendezvényére, ahol az adományozó helyi szervezetek, intézmények, és a megajándékozott iskolák képviselői 

vehették át az elismeréseket, illetve a lisztadományokat a programban való kiemelkedő részvételért. A rendezvényen elismerésben 

részesítették az adományozókat és átadták az lisztadományokat is, amelyet a megajándékozott tanintézmények vezetői vehettek át. 

Mint hangsúlyozta, a lisztadományt az iskolát látogató tanulók száma szerint osztották el…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Megtartotta ifjúságszociológiai műhelyének első képzését az Impulzus Társulás és a TéKa 

Január 10-től 12-ig Martoson került megrendezésre az Impulzus Társulás és a TéKa legújabb eseménysorozata, a szlovákiai 

magyarság ifjúságszociológiai műhelyének első képzése. A program célja olyan két módszertani részből – kérdőíves felmérés, 

valamint az interjúzás által – felépülő kutatás elvégzése az egyetemisták körében, melynek eredményeként egy átlátható kép 

alakulhat ki a szlovákiai magyar egyetemi hallgatók jelenlegi helyzetéről…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Marika Pálová festőművész kiállítása a lévai Reviczky Házban 

Január 7-én „ A világ, amely elbűvöl engem” címmel nyílt meg Marika Pálová festőművész kiállítása a lévai Reviczky Házban. A 

kiállítás megnyitóján Péter József, a Reviczky Társulás kiállításokért felelős projektvezetője köszöntötte az érdeklődőket. A 

művésznő életútját, festői munkásságát barátja, Wurczer Péter mutatta be, majd a művészet egy másik ágával, énekkel és zenével 

szórakoztatta a vendégeket…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Akvarell kiállítás Losoncon, tizenharmadszor 

A losonci Nógrádi Múzeum és Galéria 13. alkalommal hirdette és rendezte meg a nemzetközi Akvarell Triennálét, amely verseny 

és kiállítás is egyben. Ez az egyedüli olyan szlovákiai művészeti rendezvény, amely a nógrádi akvarell festők hagyományaira építve 

az akvarell festészet mai hazai és külföldi résztvevőire összpontosítja a figyelmét. A 13. évfolyamra 5 ország 43 művészének 

(Szlovákia 16 művész), Magyarország (19), Csehország (6), Szerbia (1) és Ukrajna(1)) 109 alkotása érkezett. A kiállításon a legjobb 

80 alkotás látható…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Kerámia kiállítás Révkomáromban 

Két művésztelep közel hetven keramikusművészének mintegy százhúsz alkotása látható péntektől a komáromi Limes Galéria 

épületében. A V4 Keramia Art címmel január 10-én az egykori katonatemplomban nyílt kiállítás a visegrádi négyek kerámiába 

foglalt egységét hirdeti. Mint a megnyitón elhangzott, a Losonc Kálnói Nemzetközi Kerámia Szimpózium és a hódmezővásárhelyi 

Vásárhelyi Kerámia Szimpózium gyűjteményes anyagaiból válogatták ki a bemutatott alkotásokat. Mindkét művésztelep nagy 

múltra és sikeres évadokra vezethető vissza…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

https://ujszo.com/kozelet/egyre-elegedetlenebbek-az-autogyartok
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/01/09/tis-sulyos-kerdesek-a-magyar-kozossegi-osszefogas-kampanyanak-finanszirozasa-korul/
https://felvidek.ma/2020/01/kulturankrol-a-patria-radioban/
https://felvidek.ma/2020/01/a-magyar-gazdatarsadalom-osszefogasanak-eredmenyet-jutalmaztak-dunaszerdahelyen/
https://felvidek.ma/2020/01/megtartotta-ifjusagszociologiai-muhelyenek-elso-kepzeset-az-impulzus-tarsulas-es-a-teka/
https://felvidek.ma/2020/01/a-vilag-amely-elbuvol-engem/
https://korkep.sk/cikkek/kiallitas/2020/01/11/akvarell-triennale-kiallitas-losoncon-tizenharmadszor/
https://felvidek.ma/2020/01/a-nemzeteket-egyesito-keramiacsodak/


UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

A Felvidék ad otthont a Palóc Világtalálkozónak 

A Tar Lőrinc Baráti Kör Közhasznú Egyesület 2013 óta más-más helyszínen rendezi meg a palócok nagy seregszemléjét. Az idei 

évben a 777 éves Ipolyszécsényke várja a világ palócságát július 31-e és augusztus 2-a között. A háromnapos rendezvény a palócság 

kultúrájának színes palettáját hivatott bemutatni, a népművészet, a képzőművészet, a fotózás, a hagyományápolás és a kézművesség 

jegyében…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Kilencvenedik születésnapját ünnepli Konok Tamás 

Budapest, Párizs, Zürich – életútjának legfontosabb állomásai, valamint Kossuth- és Prima Primissima-díj. Konok Tamás, a nemzet 

művésze január kilencedikén ünnepli a 90. születésnapját…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Értékmentés a Kárpát-medencében 

A Kárpát-medencei Értékmentő Alapítvány (KÉRA) munkatársa bodrogközi és Ung-vidéki önkéntesekkel egy hétvégét 

Nagykaposon töltött, ahol közösen gondolkodtak a magyarság problémáiról. Az alapítványt Bedecs Andrea képviselte, akitől arra 

kértünk választ, mit érdemes tudni az alapítványról, mi volt életre hívásának apropója, illetve mit szeretnének elérni általa…” Forrás: 

Ma7.sk: teljes cikk > 

 

Elkezdődött a nyomozás a lezuhant ukrán gép ügyében 

Iráni és ukrán tisztségviselők elkezdték a nyomozást a Teherán közelében lezuhant ukrán utasszállító ügyében – közölte az iráni 

polgári repülési hatóság pénteken. A vizsgálat fő célja a becsapódás helyszínéről összegyűjtött, megrongálódott fekete doboz 

adatainak kinyerése és elemzése, amely az IRNA iráni állami hírügynökség szerint már pénteken elkezdődhet. Irán jelezte: egy-két 

hónapig tarthat az információk feldolgozása, amelyben szükség esetén Oroszország, Kanada, Franciaország vagy Ukrajna is 

segíthet. A teljes vizsgálat egy-két év alatt fejeződhet be Teherán szerint…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

Ukrajnában megváltozott a nyugdíjkorhatár 

2020. január 1-je óta Ukrajnában megváltozott az öregségi nyugdíj igényléséhez szükséges ledolgozott munkaévek száma - 

olvashatjuk a Podrobnosztyi.ua hírportálon. Ukrajnában a nyugdíjak kérelmezésekor az alábbi feltételeket veszik figyelembe: A 

nyugdíjkorhatár elérése és az elegendő munkaviszony. Jelenleg azok vonulhatnak nyugdíjba, akik legalább 27 éves tapasztalattal 

rendelkeznek (2019-ben 26 év volt). Ha egy személynek nincs elegendő munkaéve, akkor számára a nyugdíjkorhatár nem 60, hanem 

63 vagy 65 év…” Forrás: Karpatinfo.net:  teljes cikk > 

A kárpátaljai rendőrség letartóztatta a Homok falutáblájának megrongálóit 

Karácsonykor ismeretlenek megrongálták Holmok falutábláját. A rendőrség munkatársai gyorsan azonosították és letartóztatták a 

bűncselekményben részt vevő személyeket. Az elkövetők korábban elítélt homoki lakosok voltak, 35 és 45 évesek…” Forrás: 

Karpataljainfo.net:  teljes cikk > 

2020-ban ingyen utazhatnak Ukrajnán belül az iskolások 

2020 januárjában a Miniszteri Kabinet honlapján megjelent egy, a fiatalok utaztatására irányuló programtervezet. A miniszterelnök 

elmondása szerint a program elsődleges célja a fiatalság szociális aktivitásra való nevelése. Mint kiderült, az ukrán iskolások 

többsége az utóbbi három évben nem hagyta el megyéje területét. A projekt értelmében a tanulók ingyen utazhatnak majd Ukrajna 

területén. Várhatóan ez év áprilisától indul el a program, melyre az ország vezetősége összesen 500 millió hrivnyát különített el…” 

Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

A KMPSZ javaslatai a magyar nyelvű/magyar és ukrán nyelvi oktatással kapcsolatban 

A KMPSZ továbbra is várja a Velencei Bizottság azon javaslatának végrehajtását, mely szerint a megfelelő megoldás a 7. cikkely 

módosítása lenne, és a jelenlegi rendelkezés cseréje egy kiegyensúlyozottabb és világosabb megfogalmazással bíró szövegre. […] 

továbbra is ragaszkodunk ahhoz, hogy változtassák meg az oktatási alaptörvény 7. cikkelyét, melyben garantálják, hogy az 

önkormányzati és magán fenntartású oktatási intézményeknek joguk van megválasztani az oktatás nyelvét. Továbbra is elvárjuk, 

hogy az anyanyelvi/anyanyelvű oktatás terén biztosítsák a meglévő jogok megtartásának lehetőségét, ne szűkítsék az anyanyelvű 

https://felvidek.ma/2020/01/a-nemzeti-osszetartozas-eveben-a-felvidek-ad-otthont-a-paloc-vilagtalalkozonak/
https://felvidek.ma/2020/01/kilencvenedik-szuletesnapjat-unnepli-konok-tamas/
https://ma7.sk/kultura/ertekmentes-a-karpat-medenceben?_ga=2.126374541.1679845466.1578920230-1173554201.1578920230
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/elkezdodott-a-nyomozas-a-lezuhant-ukran-gep-ugyeben/
https://www.karpatinfo.net/gazdasag/ukrajnaban-megvaltozott-nyugdijkorhatar-200034567
https://www.karpatinfo.net/kekfeny/karpataljai-rendorseg-letartoztatta-homok-falutablajanak-megrongaloit-200034755
http://karpataljalap.net/2020/01/13/2020-ban-ingyen-utazhatnak-ukrajnan-belul-az-iskolasok


HORVÁTORSZÁG 

képzés lehetőségét és javítsák annak minőségét az állami iskolákban. Továbbra is biztosítsák a magyar nyelvű tankönyvellátást 

minden tantárgyból az oktatás minden szintjén az óvodától a középiskoláig…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

Megtartották a Homoki Kistérségi Tanács alakuló ülését  

Január 9-én, csütörtökön délután tartotta első, alakuló ülését a Homoki Kistérségi Tanács, amely 8 települést – Homok, Minaj, 

Koncháza, Ketergény, Őrdarma, Tarnóc, Botfalva, Sislóc – egyesít. Az ülést a Homoki Territoriális Választási Bizottság elnöke, 

Mikola Matyovka nyitotta meg. Elhangzott, hogy tavaly december 22-én sikeresen lezajlottak a helyhatósági választások, amelyek 

hivatalos eredményei szerepelnek a Központi Választási Bizottság honlapján. Ezután Tetyana Vacsilja, a Homoki Kistérségi Tanács 

polgármestere, aki 3576 szavazatot szerzett, letette a hivatali esküt…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

Interjú: A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetének elnökével, Dobsa Istvánnal 

Sikeres évet zárt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ). A megrendezésre került 

programokról és az ISZ jövőbeni terveiről adott interjút hetilapunknak Dobsa István, a szervezet elnöke. […] Istennek hála, sikerült 

létszámban is növekednünk, hiszen jelenleg megközelítőleg 1100 taggal rendelkezünk, 45 alapszervezetre lebontva Kárpátalja 

minden magyarlakta járásában. Az alapszervezetek gerincét természetesen a Beregszászi járás alkotja…” Forrás: Karpataljalap.net:  

teljes cikk > 

VIII. Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Nap  

Január 11-én nyolcadik alkalommal szervezte meg nagycsaládos napját a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE), 

amelyen közel 450-en vettek részt. Az egyesület évkezdő összejövetelének ismét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar főiskola 

adott otthont. A regisztrációt követően Kajla Brigitta, a KMNE irodavezetője, a rendezvény moderátora nyitotta meg az rendezvényt, 

amely nemzeti imádságunk közös eléneklésével folytatódott…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

Nyílt napok a Rákóczi-főiskolán 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola nyílt napokat szervez 2020. január 18-án szombaton és január 23-án csütörtökön 

9 órától (közép-európai idő szerint). A látogatók részletes tájékoztatást kaphatnak a 2020. évi felsőoktatási felvételi eljárásról, 

betekintést nyerhetnek intézményünk életébe, találkozhatnak az egyes szakok oktatóival. Főiskolánk minden érdeklődőt, vár 

Beregszászban, a Kossuth tér 6. szám alatti központi épületében…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

20 éves a KMDFKSZ - Jubileumi találkozó  

2019. december 29-én került megrendezésre a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének (KMDFKSZ) I. Alumni 

Találkozója Szürtében az Italia Crystal étteremben. A találkozót a KMDFKSZ 20. évfordulójának tiszteletére szervezte Bence 

Norbert és Bogáthy Boglárka a diákszervezet jelenlegi elnökségének közreműködésével, azzal a céllal, hogy méltóképp 

megünnepelhessék az elmúlt két évtized eseményeit és emlékeit. […]A találkozó keretein belül a résztvevők vissza-, és betekintést 

nyerhettek a KMDFKSZ 20 éves munkájába, annak eddigi fejlődéseire, előrelépéseire és tapasztalataira. Az ünnepséget 10 

diákszervezeti elnök és több mint 60 elnökségi tag tisztelte meg jelenlétével. …” Forrás: Karpatinfo.net:  teljes cikk > 

Badalóban Petőfire emlékeztek 2020 első napján 

Mint hosszú évtizedek óta mindig, a 2020-as esztendő első ünnepi istentisztelete is a lánglelkű költő, forradalmár, szabadságharcos, 

Petőfi Sándor emlékének a megidézésével kezdődött Badalóban, ahol hűen ápolják a magyar költészet talán legismertebb és 

legkiemelkedőbb alakjának az emlékét. A helyieket minderre az az emléktábla is emlékezteti, ami 1938 óta ékesíti a református 

templom külső falát, és ami arra emlékeztet, hogy 1847 júliusában – útban Erdődre, menyasszonyához, Szendrey Júliához – Petőfi 

e szent falak tövében tartott pihenőt…” Forrás: Karpatinfo.net:  teljes cikk > 

 

Hivatalos: Zoran Milanović, az ellenzéki szociáldemokraták jelöltje győzött 

A hivatalos eredmények szerint Zoran Milanović volt kormányfő, az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (SDP) jelöltje nyerte meg az 

elnökválasztás vasárnap tartott második fordulóját. A horvát választási bizottság majdnem végleges adatai alapján Milanović a 

szavazatok 52,7 százalékát, Kolinda Grabar-Kitarović leköszönő államfő, a jobbközép Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) 

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-kmpsz-javaslatai-a-magyar-nyelvu-magyar-es-ukran-nyelvi-oktatassal-kapcsolatban-ukrajnaban/
http://karpataljalap.net/2020/01/10/megtartottak-homoki-kistersegi-tanacs-alakulo-uleset
http://karpataljalap.net/2020/01/12/fiatalos-lendulettel-2020-ban
http://karpataljalap.net/2020/01/12/viii-karpataljai-magyar-nagycsalados-nap
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/nyilt-napok-a-rakoczi-foiskolan/
https://www.karpatinfo.net/kultura/20-eves-kmdfksz-jubileumi-talalkozo-200034649
https://www.karpatinfo.net/kultura/badaloban-petofire-emlekeztek-2020-elso-napjan-200034664
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jelöltje pedig 47,30 százalékát szerezte meg. A második fordulóban a szavazásra jogosultak 54,97 százaléka, mintegy 2 millió 29 

ezer ember járult az urnákhoz…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >   

Évértékelő: Jankovics Róbert, a HMDK elnöke 

A tavalyi évben is sorra valósultak meg a többmilliós beruházások a magyarságunk számára fontos egyesületekben, 

intézményekben, kilenc avatóünnepséget tartottunk. Elsöprő győzelmet arattunk a kisebbségi önkormányzati választásokon – 

mondta Jankovics Róbert, a HMDK elnöke, parlamenti képviselőnk a 2019-es évet értékelő nyilatkozatában…” Forrás: 

Kepesujsag.com: teljes cikk >   

Riport: Így teltek az ünnepek egyesületeinkben 

Beszámoló Kiskőszeg, Kórógy, Vinkovci, Haraszti, Vörösmart, Pélmonostor, Szentlászló, Split magyar egyesületeinek…” Forrás: 

Kepesujsag.com: teljes cikk >   

Átadták a Szent Márton teret Pélmonostoron 

Az év harmadik napján átadták a pélmonostori Magyarok Otthona előtt kialakított Szent Márton teret. Az új tér közepén egy Szent 

Mártont ábrázoló szobor is helyet kapott, mely egy helyi művész alkotása. A pélmonostoriak életében Szent Márton mindig is fontos 

helyet töltött be, hiszen ő a városuk védőszentje. A helyi HMDK-alapszervezet és a Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet éppen 

ezért minden évben megünnepli a Márton-napot, melynek keretében felelevenítik Szent Márton legendáját is…” Forrás: 

Kepesujsag.com: teljes cikk >   

Jótékonysági koncert Eszéken 

Az eszéki magyar főkonzulátus idén is jótékonysági koncertet szervezett a pécsi Pannon Filharmonikusok részvételével a 

megyeszékhely Szent Péter és Pál katedrálisában. A hangverseny közönségétől befolyt összeget ezúttal is horvátországi magyar 

egyetemisták ösztöndíjazására fordítják…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >   

  

Változik a „kisérettségi” tudásfelmérője 

A tanév végén változtatások várhatóak a nyolcadik osztályos tanulók kis érettségijében – mondta Mladen Šarčević oktatási 

miniszter. A korábbi évekhez hasonlóan a tanulók anyanyelvből és matematikából vizsgáznak, a harmadik tudásfelmérő viszont 

megújul. A tervek szerint a fizikai, kémiai, biológiai, történelmi és földrajzi kérdéseket tartalmazó feladatlap helyett új tesztet 

vezetnek be. A diákok a továbbtanulási terveik alapján választhatják meg a felmérő kérdésköreit…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes 

cikk > 

Mladen Šarčević szerint a technológiai újdonságoknak köszönhetően érdekesebbé válnak a tanórák 

Robotok, virtuális valóság és a tanárok hologramos vetületei – ezek az újdonságok kerülnek be a következő években a szerbiai 

iskolák tantermeibe – nyilatkozta Mladen Šarčević oktatásügyi miniszter. A tárcavezető szerint a technológiai újdonságok a kínai 

NetDragon vállalattal megkötött szerződésnek köszönhetően fognak megvalósulni…” Forrás: Magyarszo.rs:  teljes cikk > 

Január 25-étől kisérettségi-felkészítőt szervez a szabadkai VM4K 

A Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ először szervez felkészítőt a kisérettségizőknek. A felkészítő január 

25-én indul, szombatonként lesz megtartva, a részvétel ingyenes. A VM4K elérhetőségein máris lehet jelentkezni. Lovas Ildikó 

írónak, a VM4K vezetőjének elmondása szerint érdekes a története annak, hogy miért is vágtak bele a felkészítő szervezésébe…” 

Forrás: Magyarszo.rs:  teljes cikk > 

Szakmai fórumot szervezett a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács 

Az esemény a Komplex tehetséggondozás program keretében került megrendezésre a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács 

szervezésében. Célja az volt, hogy segítse a tehetséggondozó pedagógusok munkáját. Dr. Mező Ferenc előadásának témája az önálló 

tanulásra és kutatásra nevelés a tehetséggondozásban volt. Az előadás során elhangzott, hogy a tehetséges diákok felismeréséhez 

figyelembe kell venni, hogy a diák rendelkezik-e a megfelelő képességekkel az adott területen, illetve azt is, hogy van-e elegendő 

motivációja és kreativitása. Minden diák esetében fontos a tanulási képességek fejlesztése. A szakmai fórum további részében a 

felelés módszertanáról volt szó. Az előadó bemutatta a S.M.ART művészeti mérőeszközt, amellyel a tanulók kognitív képességeit 

https://kepesujsag.com/zoran-milanovic-az-ellenzeki-szocialdemokratak-jeloltje-gyozott/
https://kepesujsag.com/jankovics-rendkivuli-ev-volt-2019-is/
https://kepesujsag.com/igy-teltek-az-unnepek-egyesuleteinkben/
https://kepesujsag.com/atadtak-a-szent-marton-teret-pelmonostoron/
https://kepesujsag.com/jotekonysagi-koncert-eszeken/
https://www.magyarszo.rs/hu/4193/kozelet_oktatas/213772/V%C3%A1ltozik-a-kis%C3%A9retts%C3%A9gi-tud%C3%A1sfelm%C3%A9r%C5%91je.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4193/kozelet_oktatas/213772/V%C3%A1ltozik-a-kis%C3%A9retts%C3%A9gi-tud%C3%A1sfelm%C3%A9r%C5%91je.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4192/kozelet_oktatas/213725/Robotok-%C3%A9s-hologramtan%C3%A1rok.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4192/kozelet_oktatas/213720/A-tanul%C3%A1s-nem-ciki!.htm
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– a figyelmet, az emlékezetet, a gondolkodást, az érzékelést és az észlelést – térképezhetik majd fel a pedagógusok a művészeti 

órákon…” Forrás: Magyarszo.rs:  teljes cikk > 

Egyetemi felvételi helyett állami érettségi 2022-től 

Az állami érettségi bevezetésével a vizsgák eredményeit az egyetemek és a főiskolák elismerik, és ennek köszönhetően a jövendőbeli 

végzősöknek nem kell felvételizniük a szerbiai felsőoktatási intézményekbe. A tervek szerint a 2020/21-es tanévben kellett volna 

bevezetni, a minisztérium döntésének alapján viszont most ezt egy évvel elhalasztották. […] A minisztérium azonban 

kompromisszumos megoldást talált. Az indoklás szerint a végzős középiskolások számára megterhelő rövid időszakon belül két 

nehéz vizsgán jól teljesíteniük, viszont az érettségi feladatok kidolgozásában részt vesznek az egyetemi és főiskolai tanárok is. A 

minisztérium néhány egyetemi szakon – főleg művészeti szakokról van szó – meghagyja a felvételi vizsga lehetőségét…” Forrás: 

Szabadmagyarszo.com:  teljes cikk > 

A Téli Egyetem második napja a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon  

Dr. Tigyi Zoltánné Pusztafalvi Henriette plenáris előadásával kezdődött a Téli Egyetem második napja a szabadkai Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Karon. A megjelenteket dr. Pintér Krekić Valéria, a kar oktatással megbízott dékán helyettese és De Negri 

Ibolya, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának tagja köszöntötték. [….] Ezután dr. Tigyi Zoltánné Pusztafalvi 

Henriette, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar docense tartott előadást. Témája a Matematikai ismeretek tanításának 

lehetőségei az óvodai és iskolai nevelésben volt. Ennek során szó esett a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált és inkluzív 

neveléséről, a diákok differenciált fejlesztéséről, a matematikai képességek és a kisgyermekkori mozgásfejlődés kapcsolatáról, 

valamint a Montessori-pedagógia alapelveiről…” Forrás: Magyarszo.rs:  teljes cikk > 

Magyarkanizsa: Kiállítás és könyvbemutató a magyar kultúra napja alkalmából  

A Magyar Kultúra Napja (I. 22.) alkalmából Magyarkanizsán, a Dobó Tihamér képtárban, január 17.-én, pénteken 18 órától 

megnyílik Kovács Antal életmű-kiállítása, amelynek megnyitó eseménye a könyv bemutatása. Az esten Tolnai Ottó, költő, író és 

Bicskei Zoltán a könyv szerkesztői, valamint a Forium Könyvkiadó intézet részéről Virág Gábor és Brenner János beszélnek az 

alkotóról…” Forrás: Vajma.info:  teljes cikk > 

Doroszló: Magyar Művelődési Egyesület rendezvénye 

Szombaton telt ház előtt zajlott az ötvenkettedik Négyesfogat záróműsora, az idei házigazdáknál, a doroszlói Móricz Zsigmond 

Magyar Művelődési Egyesület színháztermében. Az eseményen vendégként jelen volt Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési 

Szövetség elnöke, Pelt Ilona tartományi frakcióvezető-helyettes, Turkál Marianna, a Magyar Nemzeti Tanács tagja…” Forrás: 

Magyarszo.rs:  teljes cikk > 

 

A kormányfő és az államfő megállapodott a parlamenti választások előrehozásáról 

A helyhatósági választásokkal egy időben vagy ehhez közeli időpontban tartott előrehozott választások szolgálnák a leginkább az 

ország érdekeit. Ludovic Orban miniszterelnök szerint erre a következtetésre jutottak a Klaus Johannis államfővel pénteken 

folytatott egyeztetésen. A kormányfő azonban nem árulta el, hogyan kívánják ezt a célt elérni, lévén, hogy az előrehozott 

választásokat egy parlamenti többségnek is akarnia kell. E többség kialakítása nem az RMDSZ-en fog múlni…” Forrás: Maszol.ro: 

teljes cikk > 

El akarja halasztani a kormány a gyermekpénz megduplázását 

Elhalasztani készül a kormány a gyermeknevelési pótlék megduplázásról szóló, kihirdetés előtt álló törvény hatályba lépését. Erről 

a miniszterelnök számolt be pénteken, miután egyeztetett Klaus Johannis államfővel a Cotroceni-palotában. Ludovic Orban 

elmondta, az idei költségvetésben nincs keret a pótlék megkétszerezésére, de értésre adta, hogy a költségvetés-kiigazításkor a 

kormány már elkülöníthet erre pénzt…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Román autópálya-hálózat – az építés buktatói 

Az észak-erdélyi autópálya Radnót–Maroskece közti szakaszának év végi átadását ígérte 2019 tavaszán az akkori szállítási 

miniszter. Öt-hat éve készülgetnek Maros megyében is az autópálya-szakaszok, félbe-szerbe a Marosvásárhelyt elkerülő terelőút. 

A kisajátított területek tulajdonosai pedig még mindig nem jutottak az őket megillető anyagi kárpótláshoz, annak ellenére, hogy a 

telekügyek rendezése jóval az építkezések megkezdése előtt el kellett volna kezdődjön. […] Nem tudni, mi az oka, de ennyire 

katasztrofális helyzettel, mint Maros megyében, sehol sem találkoztunk az országban. Egyrészt a kataszteri felmérések hiánya, 

https://www.magyarszo.rs/hu/4192/kozelet_oktatas/213724/Tan%C3%ADtsunk-tanulni!.htm
https://szabadmagyarszo.com/2020/01/13/2022-ben-vezetik-be-az-allami-erettsegit/
https://www.magyarszo.rs/hu/4191/kozelet_oktatas/213665/A-matematikai-alapfogalmak-kialak%C3%ADt%C3%A1sa.htm
https://www.vajma.info/cikk/kultura/13805/Magyarkanizsa-Kiallitas-es-konyvbemutato-a-magyar-kltura-napja-alkalmabol.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4193/vajdasag/213793/C%C3%A9lba-%C3%A9rt-a-N%C3%A9gyesfogat.htm
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/120798-a-kormanyf-es-az-allamf-megallapodott-a-parlamenti-valasztasok-el-rehozasarol
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/120794-hivatalos-el-akarja-halasztani-a-kormany-a-gyermekpenz-megduplazasat


másrészt a telekkönyvi adatok és a helyszínen tapasztalt hiányosságokból adódó nehézségek bonyolítják a helyzetet – állítják. Ez 

idáig majdnem senki sem kapott kártérítést Maros megyében az elvett földje miatt – válaszolták…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes 

cikk > 

Bürokráciacsökkentés a tanügyben: ezek a miniszter első intézkedései 

Monica Anisie oktatási miniszter bejelentette hétfőn a pedagógusok bürokratikus terheinek csökkentését célzó első intézkedéseket. 

A tárcavezető a Facebookon közölte, hogy átiratban kérte a megyei tanfelügyelőségektől az új intézkedések azonnali alkalmazását. 

A bürokrácia felszámolását célzó intézkedések közé tartoznak a következők: a jegyzőkönyv-készítés opcionálissá tétele olyan 

tevékenységeknél, amelyek esetében nem szükséges a döntéshozatal módjának igazolása (a jegyzőkönyv helyettesíthető a jelenléti 

listával); a felsőbb szintű intézmények vagy az oktatási rendszeren kívüli intézmények által kért jelentések és statisztikák ezután 

nem a pedagógusok bevonásával készülnek; a szintfelmérő tesztek kötelezettségének megszüntetése valamennyi oktatási szint vagy 

osztály esetében; az osztályfőnöki portfóliónak csak az osztályfőnöki tisztséggel járó tevékenységek tervét, az osztály iskolán kívüli 

tevékenységeinek ütemtervét, valamint a tanulók pszicho pedagógiai adatlapját kell tartalmaznia…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk 

> 

Könyvelők, szakácsok, buszsofőrök nélkül maradhatnak jövő héttől az iskolák 

Zárva maradhat jövő héten több tanintézet a kormány azon intézkedése miatt, amely tiltja az áthelyezéseket a versenyszférából az 

állami szektorba – figyelmeztet a Spiru Haret Szakszervezeti Szövetség. Az oktatási minisztérium szerint az intézkedés az állások 

1,53 százalékát érinti. Pénteki közleményében az érdekvédelmi szövetség felszólítja a kormányt, haladéktalanul találjon megoldást 

arra, hogy a 2020/1-es számú sürgősségi rendelet 3-as cikkelye – amely tiltja az áthelyezéseket a versenyszférából az állami 

szektorba – ne zavarja meg az oktatási intézmények tevékenységét…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Az Európai Bizottság regisztrálta a Minority SafePack aláírásait  

Az Európai Bizottság online rendszerében regisztrálta a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés aláírásait - közölte az 

uniós bizottság pénteken. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által kezdeményezett, a FUEN által koordinált 

aláírásgyűjtés 2017 áprilisában indult, és a rendelkezésre álló egy év alatt összegyűjtött támogatói nyilatkozatok közül a 28 uniós 

tagállam szakhatóságai 1 128 385-at hitelesítettek. A Minority SafePack célja, hogy az Európai Unió jogi lépéseket tegyen a nemzeti 

és nyelvi kisebbségekhez tartozó emberek védelmének javítása, valamint az unió kulturális és nyelvi sokszínűségének megerősítése 

érdekében…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

A csíkszentdomokosi MPP-elnök szerint kettős mércét alkalmazott az igazságszolgáltatás 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul jogorvoslatért Binder Levente, a Magyar Polgári Párt csíkszentdomokosi 

önkormányzati képviselője, amiért a romániai igazságszolgáltatás nem engedélyezte, hogy a helyhatóság oldalán belépjen abba a 

perbe, amit a polgármesteri hivatalon szereplő Községháza felirat eltávolításáért indított a Méltóságért Európában Polgári Egyesület 

(ADEC)…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Beke–Szőcs-ügy: Klaus Johannis még mindig nem válaszolt a kegyelmi beadványra 

Bár hetekkel ezelőtt lejárt a törvényes határidő, Klaus Johannis román államfő még mindig nem méltatta válaszra azt a beadványt, 

amit id. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa nemzetközi jogvédő civil szervezet elnöke és Fejér László Ödön háromszéki 

RMDSZ-szenátor jegyzett. Erre id. Lomnici Zoltán hívta fel a figyelmet. A Magyar Nemzetnek nyilatkozva emlékeztetett: a 

levélben, amelyet októberben írtak, azt kérték, hogy Klaus Johannis vizsgálja meg újra a székely terrorperben elítélt Beke István és 

Szőcs Zoltán ügyét, és részesítse őket elnöki kegyelemben…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Kolozsvár: letakarították a gyűlöletkeltő, magyarellenes falfirkát 

Kolozsvár önkormányzata letakarította a napokban észlelt magyarellenes falfirkát a Vasút utcában – közölte szerdán Facebook-

oldalán Oláh Emese alpolgármester. A gyűlöletkeltő graffitire a Musai-Muszáj aktivista csoport hívta fel csütörtökön a figyelmet, 

arra intve a kolozsváriakat, hogy tájékoztassák őket, ha a városban más hasonló feliratot látnak…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Nagyszalontán is lemázolták a helységnévtábla magyar feliratát 

Ismeretlenek lefestették csütörtökre virradóra a Nagyszalonta Arad felőli kijáratánál elhelyezett helységnévtáblák magyar feliratát. 

A Bihar megyei tanács sajtóirodája szerint a polgármesteri hivatal munkásai már le is takarították a festéket. Az újabb vandalizmus 

néhány nappal azután történt, hogy egy 30 éves, Bákó megyei férfi a múlt hét végén négy székelyföldi település helységnévtábláját 

rongálta meg. Az illetőt kihallgatták, és bevallotta tettét…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/120794-hivatalos-el-akarja-halasztani-a-kormany-a-gyermekpenz-megduplazasat
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/120794-hivatalos-el-akarja-halasztani-a-kormany-a-gyermekpenz-megduplazasat
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/120879-burokraciacsokkentes-a-tanugyben-ezek-a-miniszter-els-intezkedesei
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/120879-burokraciacsokkentes-a-tanugyben-ezek-a-miniszter-els-intezkedesei
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/120818-konyvel-k-szakacsok-buszsof-rok-nelkul-maradhatnak-jov-hett-l-az-iskolak
https://www.vajma.info/cikk/karpat/13539/Az-Europai-Bizottsag-regisztralta-a-Minority-SafePack-alairasait.html
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/120875-a-csikszentdomokosi-mpp-elnok-szerint-kett-s-mercet-alkalmazott-az-igazsagszolgaltatas
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/120784-beke-sz-cs-ugy-klaus-johannis-meg-mindig-nem-valaszolt-a-kegyelmi-beadvanyra
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/120799-kolozsvar-letakaritottak-a-gy-loletkelt-magyarellenes-falfirkat
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/120793-nagyszalontan-is-lemazoltak-a-helysegnevtabla-magyar-feliratat


Interjú: Húsz éves a Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége 

Fennállásának 20. évfordulóját ünnepli a Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége (RODOSZ), amely 1999-

ben különálló szervezetként azért jött létre, hogy a növekvő számú doktori hallgatók, a mesterizők és a fiatal kutatók érdekeit 

képviselje. 2019-ben A tudás becsülete címmel szervezet megújítási programot hirdetett, és az ismeretség növelésre, az új tagok 

toborzására, illetve a romániai magyar fiatal kutatók szakmai előmenetelének támogatására alapozott. Az évforduló kapcsán 

megkértük Biró Árpád Leventét, a szervezet jelenlegi elnökét, értékelje a RODOSZ két évtizedes tevékenységét…” Forrás: 

Maszol.ro: teljes cikk > 

Közös mezőgazdasági doktori iskola elindítását is tervezi a Sapientia és a Szegedi Tudományegyetem 

Együttműködési szándéknyilatkozatot és karok közötti együttműködést írt alá a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetem az erdélyi intézmény Kolozsvári Karán.A hétfőn szentesített megállapodás kapcsán az EMTE 

úgy véli, hogy az együttműködés történelmileg is megalapozott, hiszen Szeged és Kolozsvár két olyan egyetemi város, melyek a 

múltban is szorosan kapcsolódtak egymáshoz. A Sapientia közleménye szerint a két egyetem vezetői az együttműködési 

lehetőségekről egyeztettek, kiemelten megvizsgálva az SZTE hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Kara szakjainak és a Sapientia 

agrármérnöki, kertészmérnök, tájépítész alapképzéseinek működését, projektjeit…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Az időjárás változását ábrázoló munkákat díjazták a II. erdélyi adat vizualizációs mini-konferencián 

Számos adat vizualizációs projektet mutattak be a hétvégén a Székelydata és a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 

által közösen szervezett II. erdélyi adat vizualizációs mini-konferencián, amely fő témájaként az információközlést és az ezzel járó 

felelősséget emelte ki. Az esemény január 11-én zajlott a BBTE KGTK épületének aulájában. A konferencia több panelben 

zajlott…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Bravúros eredményeket értek el az erdélyi magyar középiskolák a nemzetközi versenyeken 

Három nagy múltú erdélyi magyar középiskola is bekerült a romániai tanintézményeket a nemzetközi tantárgyversenyeken elért 

eredmények szerint rangsoroló top 10-es listára: a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium, a kolozsvári Báthory István Elméleti 

Líceum és a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum. Mindhárom középiskola igazgatójától megkérdeztük: mi a 

magyarázata szerintük a rendkívüli teljesítménynek? A wallstreet.ro portál által közzétett toplista szerint tavaly 163 romániai diák 

ért el eredményeket a nemzetközi tantárgyversenyeken…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Perek a katolikus iskola ellen 

Bár azt hihettük, hogy minden rendben van, a jelek szerint a 2019-es iskolai év első féléve sem telhetett el nyugodtan a 

marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceumban, ugyanis két per indult az iskola ellen, amelyek közül 

az egyikben a tanintézmény számára kedvezőtlen ítélet született a Marosvásárhelyi Fellebbviteli Bíróságon november utolsó 

napjaiban. A perekről dr. Tamási Zsolt iskolaigazgatót kérdeztük…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Megszűnik a gyergyószárhegyi alszegi iskola 

Gyereklétszám miatt megszűnik az alszegi iskola Gyergyószárhegyen – hangzott el a szombati, múlt évet értékelő falugyűlésen. A 

község elöljárói nemcsak a 2019-es évben történt megvalósításokról számoltak be, hanem az elmúlt három és fél év tevékenységeire 

is emlékeztették a szárhegyieket. „Itt vannak a szépen felújított iskolaépületek, ellátva mindenféle modern technikai berendezéssel, 

csak sajnos úgy járunk, hogy mindjárt gyermek nincs” – mondta első felszólalóként a 2019-re szóló évértékelőjében Ferencz 

Piroska, a gyergyószárhegyi Bethlen Gábor Általános Iskola igazgatója…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

A székelyföldi könyvelők találkozója 

Gazdasági rendezvények egész sorát indítja Sepsiszentgyörgyön a Romániai Közgazdász Társaság (RMKT) Kovászna megyei 

fiókszervezete és a Kovászna megyei Kereskedelmi és Iparkamara, amely negyedik alkalommal szervezi a Székelyföldi Könyvelők 

Találkozóját. „Hatékony adóhivatal és versenyképes vállalkozások” témában pénzügyminisztériumi vezetők, neves jogi és 

adótanácsadók, egyetemi tanárok nyújtanak tájékoztatást január 28-án, kedden, 10 órától a Babeș-Bolyai Tudományegyetem 

sepsiszentgyörgyi tagozatának székhelyén – mondta a Maszol érdeklődésére Debreczeni László…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >   

Marosvásárhelyen és Csíkszeredában is megünneplik a román kultúra napját 

Idén is felolvasó maratonnal ünnepli Marosvásárhely január 15-én a román kultúra, illetve január 22-én a magyar kultúra napját. A 

román kultúra napja alkalmából közönségtalálkozót tartanak a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárban a Hargita Megyei 

Tanács szervezésében…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >   

https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/120750-ket-evtizednyi-jov-tervezes-husz-eves-a-romaniai-magyar-doktorandusok-es-fiatal-kutatok-szovetsege
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kozos-mezogazdasagi-doktori-iskola-elinditasat-is-tervezi-a-sapientia-es-a-szegedi-tudomanyegyetem
http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20200113-a-klimavaltozast-abrazolo-adatvizualizacios-palyamunkakat-dijaztak-a-ii.-erdelyi-adatviz-mini-konferencian
http://multikult.transindex.ro/?hir=11363&elkepesztoen_jol_szerepelnek_az_erdelyi_magyar_kozepiskolak_a_nemzetkozi_versenyeken
https://www.e-nepujsag.ro/articles/januar-15-en-doent-a-fellebbviteli-birosag
https://szekelyhon.ro/aktualis/megszunik-a-gyergyoszarhegyi-alszegi-iskola
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/120762-izgalmas-kerdesekr-l-lesz-szo-a-szekelyfoldi-konyvel-k-talalkozojan
https://kronikaonline.ro/kultura/marosvasarhelyen-es-csikszeredaban-is-megunneplik-a-roman-kultura-napjat


DIASZPÓRA 

 

 

Januárban magyar szinkronos filmet is vetítenek a Csíki Moziban  

Véglegessé vált a Csíki Mozi 2020. januári harmadik heti programja: január 15-én és 17-én, szerdán és pénteken öt filmet játszanak 

Csíkszereda filmszínházában, és a napokban pedig véglegessé vált január harmadik hetének a mozis programja is – áll a Csíkszereda 

Polgármesteri Hivatalának szerkesztőségünknek eljuttatott közleményében…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk >   

A világon először Erdélyben foglalták törvénybe a vallásszabadságot 

A család és a szülőföld mellett az unitárius vallás és a vallásszabadság igazi kincs – hangzott el vasárnap a Tordán elfogadott 

vallásügyi törvény kihirdetésének 452. évfordulójának ünneplésén a székelyudvarhelyi Dávid Ferenc téri unitárius templomban. A 

Tordai Országgyűlés a világon először foglalta törvénybe a lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jogot, kimondva, hogy „a hit 

Istennek ajándéka”. Az 1568. évi erdélyi országgyűlés által elfogadott vallásügyi törvény emlékét, illetve a magyar nemzet szellemi 

öröksége részeként annak jelentőségét törvényben örökítette meg a Magyar Országgyűlés 2018-ban, január 13-át pedig a 

vallásszabadság ünnepévé nyilvánította…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Bukarestben mutatott be magyar nyelvű szentmisét Erdő Péter bíboros 

Magyar nyelvű szentmisét mutatott be vasárnap Bukarestben Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, aki 

homíliájában reményét fejezte ki, hogy lelki áldás lesz az őszi budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, ahol 

magyarok és nem magyarok átélhetik a közös ünneplés nagyszerűségét. […] A bíboros kifejtette, nagy örömmel tett eleget a 

szombati eseményre való meghívásnak, hiszen viszonozni akarta, hogy Ioan Robu 2003-ban hosszú utat vállalt téli időjárásban, 

hogy részt vegyen az ő esztergomi érseki beiktatásán…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >   

 

A határon túli magyar örökséget bemutató új, 200 részes sorozat indul a Kossuth rádióban  

Hiszek egy hazában címmel a határon túli magyar örökséget, a magyar kultúra évezredes értékeit, a külhoni magyarság szellemi és 

anyagi alkotásait bemutató új, 200 részes sorozat indul a Kossuth rádióban - jelentette be a kiemelkedő nemzeti értékek 

felügyeletéért felelős miniszteri biztos hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón…” Forrás: Rtv.rs:  teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László 

http://multikult.transindex.ro/?hir=11349&januarban_magyar_szinkronos_filmet_is_vetitenek_a_csiki_moziban
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-vilagon-eloszor-erdelyben-foglaltak-torvenybe-a-vallasszabadsagot
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/120849-bukarestben-mutatott-be-magyar-nyelv-szentmiset-erd-peter-biboros
http://rtv.rs/hu/kult%C3%BAra/a-hat%C3%A1ron-t%C3%BAli-magyar-%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9get-bemutat%C3%B3-%C3%BAj-200-r%C3%A9szes-sorozat-indul-a-kossuth-r%C3%A1di%C3%B3ban_1083796.html

