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Szerbia lakosságának alig egyharmada támogatja az Európai Unióhoz való csatlakozást 

Faktor Plus közvélemény-kutató intézet felmérése szerint az utóbbi három évben Szerbiában folyamatosan csökken azoknak a 

száma, akik támogatják az ország európai uniós csatlakozását. Ennek egyik oka a brexit, a másik, hogy Emmanuel Macron francia 

elnök az unió bővítését megelőzően a belső reformokat tartja a legfontosabbnak, harmadsorban pedig, hogy nem sikerült 

megnyugtatóan rendezni Belgrád és Pristina viszonyát. Az uniós csatlakozásnak Szerbiában 2000–2005 között volt a legnagyobb a 

támogatottsága…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >  

A szerbiai fiatalok többsége szerint az országnak egy erős vezetőre van szüksége 

Szerbiában a fiatalok több, mint fele úgy gondolja, hogy egy erős vezetőre van szükség “akit a nép követni tud”, a megkérdezettek 

egyötöde szerint viszont vissza kellene állítani a monarchiát – áll a szerbiai fiatalok ernyőszervezete, a KOMS felmérésében, írja a 

021.rs. A megkérdezett szerbiai fiatalok 43 százaléka szerint a demokrácia a legjobb formája a hatalomgyakorlásnak, viszont 31 

százalék nem ért egyet ezzel a megállapítással. A felmérésből az is kiderül, hogy a fiatalok 60 százaléka tudta megmondani, hogy 

hol helyezkedik el a politikai baloldal- közép-jobboldal skálán, az EU csatlakozást 38 százalék támogatja, 40 százaléka viszont 

ellenzi. A megkérdezettek igen negatívan értékelték a szerbiai oktatási rendszert, csak 7,3 százalék nyilatkozott úgy, hogy teljesen 

elégedett vele, míg 20 százalék roppant elégedetlen…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

Eljárást indít Szerbia ellen az EU Energiaügyi Közössége 

Az Európai Unió és az azzal szomszédos országok által létrehozott Energiaügyi Közösség eljárást indított Szerbia ellen a szervezet 

szabályainak megsértése miatt. A közösség titkársága szerint a Szerbiában működő 16 nagy hőerőmű közül 9 nem felel meg az 

előírásoknak. Becslések szerint ezek a létesítmények több káros anyagot termelnek, mint az Európában működő 250 szenet égető 

erőmű együttes kibocsátása. Belgrádnak 2 hónapja van, hogy hivatalosan reagáljon a bírálatokra…” Forrás: Rtv.rs:  teljes cikk > 

teljes cikk 2 > 

Papírívek helyett számítógépen rögzítik a népszámlálási adatokat 

A 2021-es népszámlálás terepi munkásai a papíralapú listák helyett számítógépekre rögzítik a polgárok válaszait – áll a vonatkozó 

törvény tervezetében. Az adatgyűjtés az eddigi két hét helyett egy hónapig tart majd, a digitális adatrögzítés pedig pontosabb és 

gyorsabb eredményeket hozhat – véli Snežana Lakićević, a Statisztikai Intézet szakembere. Az összeírók jövő év március 31-én 

kezdik a munkát: a statisztikai hivatal 15.500 embert bíz meg az adatok összegyűjtésével…” Forrás: Rtv.rs:  teljes cikk > 

Tizennyolc író bojkottálja a NIN-díjat 

18 szerb író úgy döntött, a továbbiakban bojkottálja a NIN-díjat, amely a legrangosabb irodalmi kitüntetésnek számít Szerbiában. 

Az elégedetlenek között szerepelnek olyan alkotók is, akik a korábbi években már elnyerték ezt az elismerést, például a tavalyi 

NIN-díjas Vladimir Tabašević, illetve akik első körben az idei NIN-díj esélyesei között szerepeltek, mint például Igor Marojević és 

Muharem Bazdulj, de köztük van Emir Kusturica rendező is. Nyílt levelükben közölték: elégedetlenek a bírálóbizottsági tagok 

személyével illetve azok szakmaiságával és erkölcsi kompetenciájával, ezért bojkottálják a díjat…” Forrás: Rtv.rs:  teljes cikk > 

A délvidéki vérengzések az OZNA iratainak tükrében 

A repressziók során a kutatások jelenlegi állása szerint összesen mintegy 70 ezer ember vesztette életét. Ezek a számok azonban 

sokkal nagyobbak lehetnek, melyekre a későbbi kutatások deríthetnek fényt. Dr. Srđan Cvetković történész az Népvédelmi Osztály 

(OZNA) által elkövetett kegyetlenkedések kutatásában elismert szakember, elmondása alapján sokak szerint ezek a kivégzések 

szervezetlenül folytak le. Fontos tudni azonban, hogy épp az ellenkező állítás az igaz. A kegyetlenkedéseket a Jugoszláv 

Kommunista Párt és annak végrehajtó szervei pontosan előre meghatározott forgatókönyv szerint, jól megtervelt és megfontolt 

alapokon vitték véghez az egész volt Jugoszlávia területén…” Forrás: Magyarszo.rs:  teljes cikk > 
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ROMÁNIA/ERDÉLY 

A Szakma Sztár Fesztivál keretében szakiskolások vetélkedtek Törökkanizsán és Topolyán 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága jóvoltából immár hatodik éve 

a vajdasági magyar diákok is részt vehetnek a Szakma Sztár Fesztiválon. Ezt követően, 2017-től a vajdasági diákok is ugyanolyan 

feltételekkel szerepelnek a fesztiválon, ahogyan a magyarországi szakiskolások. Pénteken délelőtt Törökkanizsán a középiskolában 

gyülekeztek a szakiskolások, hogy kitöltsék a Szakma Sztár Fesztivál tesztlapjait. A megmérettetésen Jerasz Anikó, az MNT 

Végrehajtó Bizottságának az elnöke üdvözölte a diákokat és sikeres szereplést kívánt nekik, amivel megnyitotta a tanulmányi 

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

A kulturális örökségek és a lokális identitás összefüggéseit kutatják 

A regionális, lokális kulturális örökségek és a lokális identitás összefüggései – a helyi értéktárak funkcióinak felmérése Vajdaságban 

címmel végez kutatást a Nemzeti Művelődési Intézet által meghirdetett Közművelődési Tudományos Pályázati Program keretében 

a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Művelődéstudományi Intézetének kutatócsoportja, amelynek 

tagjai ma érkeztek meg Vajdaságba. A kutatócsoport tagjai, akik között a Művelődéstudományi Intézet tanárai és diákjai, valamint 

vajdasági szakemberek is szerepelnek, elsőként a zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézetbe látogattak el, ahol 

kerekasztal-beszélgetést folytattak az intézmény illetékeseivel és szakmunkatársaival a Vajdasági Magyar Értéktár kialakítása során 

szerzett tapasztalataikról, az alkalmazott módszereikről…” Forrás: Vajma.info:  teljes cikk > 

Megkezdődtek a felvételi-fölkészítők 

A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, mint minden évben, idén is segíti a nyolcadikos gyerekeket abban, 

hogy sikeresen teljesítsék a május közepén esedékes felvételi vizsga követelményeit. Csikós Pajor Gizella, a gimnázium igazgatója 

elmondta, hogy a matematikai vagy az informatikai tagozatra iratkozó tanulóknak a kis érettségitől eltérő vizsgát kell tenniük, 

amelyre hétvégente készítik föl őket az iskola tanárai. A felvételi-felkészítők sora vasárnap reggel indult mindazok számára, akik a 

matematikai vagy az informatikai tagozatra szeretnének bejutni, jövő szombaton pedig a képzőművészeti tagozatra felvételizők 

fölkészítése is megkezdődik…” Forrás: Magyarszo.rs:  teljes cikk > 

Az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör magyar kultúranapi ünnepsége 

Óbecse község 1900-as évekbeli, sokszínű népzenei életének szereplőire emlékeztek szombaton este az óbecsei Petőfi Sándor 

Magyar Kultúrkör magyar kultúranapi ünnepségén. A tamburabandákat, fúvósokat és cigányzenekarokat a Fokos muzsikusai és 

vendégei idézték meg. A tízéves fennállását ünneplő zenekar tavaly jelentette meg Óbecse község népzenei hagyatéka című cédéjét, 

ennek az anyagát hallhatták a nézők. A telt házas közönség előtt Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke mondott ünnepi 

beszédet, aki szerint a Tisza menti népdalok megismerése a műveltség részét jelenti…” Forrás: Magyarszo.rs:  teljes cikk > 

Kovács Antal szobrász életmű-kiállítása Magyarkanizsán 

A magyar kultúra napja alkalmából kiállítással egybekötött könyvbemutatót szervezett a magyarkanizsai Dobó Tihamér Képtárban 

a Regionális Kreatív Műhely. Az érdeklődők a Kovács Antal szobrász birkózása az agyaggal című életmű-kiállítást tekinthették 

meg. A magyarkanizsai szobrász alkotásainak jogörökösei Bicskei Zoltán grafikus, filmrendező és Tolnai Ottó író. A kiállítást 

rendhagyó módon egy könyvbemutatóval nyitották meg, ezután pedig a monográfia készítői a szobrászról beszélgettek. A Kovács-

albumot az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet jelentette meg a Regionális Kreatív Műhely közreműködésével…” Forrás: Rtv.rs:  

teljes cikk > 

A Kultúra Lovagja cím vajdasági kitüntetettjei 

A Kultúra Lovagja címeket adtak át szombaton a magyar kultúra napja alkalmából tartott ünnepi gálán. A budapesti Honvéd 

Kulturális Központban nyolc országból érkezett 36 lovagot avattak. Vajdaságból Léphaft Pál grafikus, karikaturista, Micsik Béla 

népzenész, hitoktató, Silling István néprajzkutató, tanár és Csáky Sörös Piroska nyugalmazott egyetemi tanár részesült az 

elismerésben…” Forrás: Rtv.rs:  teljes cikk > 

 

Később mehetnek nyugdíjba a tanárnők, tanítónők 

Lehetővé tette a tanügyben dolgozó női oktatók számára egy csütörtökön elfogadott sürgősségi kormányrendelet, hogy két évvel 

később mehessen öregségi nyugdíjba. A lehetőség opcionális, azaz nem kötelező. Eddig a jogszabályok azt írták elő, hogy a 

tanügyben oktató nők 63 éves korukban, a férfiak pedig 65 érik el nyugdíjkorhatárt. Most lehetőség lesz arra, hogy ha kérik, a 

tanárnők, tanítónők, óvónők is 65 éves korban menjenek öregségi nyugdíjba…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

https://www.magyarszo.rs/hu/4199/kozelet_oktatas/214081/A-j%C3%B3-szakma-fel%C3%A9r-egy-diplom%C3%A1val.htm
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https://www.magyarszo.rs/hu/4200/vajdasag_obecse/214157/M%C3%BAlt-sz%C3%A1zadot-id%C3%A9z%C5%91-hangulatban-%C3%BCnnepeltek.htm
http://www.rtv.rs/hu/kult%C3%BAra/kov%C3%A1cs-antal-szobr%C3%A1sz-%C3%A9letm%C5%B1-ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1sa-magyarkanizs%C3%A1n_1085601.html
http://www.rtv.rs/hu/kult%C3%BAra/silling-istv%C3%A1n-cs%C3%A1ky-s%C3%B6r%C3%B6s-piroska-l%C3%A9phaft-p%C3%A1l-%C3%A9s-micsik-b%C3%A9la-a-kult%C3%BAra-lovagja-c%C3%ADm-vajdas%C3%A1gi-kit%C3%BCntetettjei_1085584.html
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/121039-kes-bb-mehetnek-nyugdijba-a-tanarn-k-taniton-k


A romániai fiatalok 17-szer többet költenek alkoholra, mint kultúrára 

Egy friss tanulmány szerint Romániában a 18 és 24 év közöttiek átlagosan 17-szer többet költenek alkoholra, mint kultúrára. A 

szeszes italokra költött pénz ennél a korosztálynál átlag 70 lejt jelent havonta. Ahhoz képest, hogy ez a korcsoport átlag 4 lejt költ 

kultúrára, ez az összeg igen magasnak bizonyul. A romániaiak költségvetésének egyébként alig 1%-a megy valamilyen kulturális 

területre, legyen az könyv, mozijegy, vagy bármi – nyilatkozta Marius Luican, a tanulmány vezetője…” Forrás: Transindex.ro: 

teljes cikk > 

Ludovic Orban: kissé megszegtük az RMDSZ-szel kötött egyezséget 

Azzal, hogy a kormány felelősséget készül vállalni a parlamentben kétfordulós polgármester-választás bevezetéséért, „kissé 

megszegte az RMDSZ-szel kötött egyezséget” - állapította meg csütörtök este Ludovic Orban miniszterelnök, aki azonban 

hozzátette: Kelemen Hunoréknak lehetőségük van ellenlépéseket tenni. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke arra utalt, a PNL és 

az RMDSZ írásos megállapodása szerint a kormány nem módosítja a választási törvényt a parlament megkerülésével…” Forrás: 

Maszol.ro: teljes cikk > 

Az RMDSZ legfontosabb célja a kétfordulós polgármester-választás kivédése 

„Az RMDSZ számára a legnagyobb kockázatot 2020-ban a kétfordulós polgármester-választás bevezetése jelenti, ezt kell nekünk 

kivédeni. Ehhez kell igazítanunk a stratégiánkat" – jelentette ki a Szövetségi Képviselők Tanácsának (SZKT) szombati ülésén 

Kelemen Hunor. Ezért az RMDSZ meg fogja szavazni a Szociádemokrata Párt (PSD) bizalmatlansági indítványát, de ez a szövetségi 

elnök szerint nem jelenti azt, hogy "összeállnának" a PSD-vel. A szervezet megújult "miniparlementje" Kolozsváron újraválasztotta 

elnökének Biró Rozáliát, és elfogadta az önkormányzati jelöltállítás szabályzatát. A helyi és területi szervezeteknek március 15-ig 

kell lezárniuk a jelöltállítás folyamatát…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Az RMDSZ mindenhol állít polgármester-jelöltet, ahol a magyar lakosság számaránya meghaladja a 15%-ot  

Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) kolozsvári ülésén úgy döntött, hogy az RMDSZ mindenhol állít polgármester-jelöltet, ahol 

a magyar lakosság számaránya meghaladja a 15%-ot - írja a szövetség szombati közleményében…” Forrás: Transindex.ro: teljes 

cikk > 

Köszönetet mondott az alapítóinak a 30. évfordulóját ünneplő RMDSZ 

Alapítóinak mondott köszönetet szombat este Kolozsváron az RMDSZ a megalakulásának 30. évfordulóján tartott gálaesten. Az 

ünnepi beszédek után Markó Béla korábbi és Kelemen Hunor jelenlegi szövetségi elnök emlékplaketteket adott át a sétatéri 

színházban. Az est házigazdája, Laczkó Vass Róbert színművész sorra szólította színpadra az RMDSZ három évtizedének 

meghatározó politikusait és a külföldi meghívottakat, akiknek beszédei között az alapítók és a háttéremberek közül is többen 

megszólaltak: Led falakon lejátszott felvételeken elevenítették fel a 30 évvel ezelőtti eseményeket, az 1989 végi, 1990 eleji eufóriát, 

a szerveződés nehézségeit…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Erdélyi Magyar Szövetség néven egyesül az EMNP és a MPP 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) fúziójáról döntött szombaton Csíkszeredában a két párt 

küldöttgyűlése. Az új párt az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) nevet fogja viselni. A pártok határoztak arról, hogy az egyesült 

párt bejegyzési procedúráját az önkormányzati választások után indítják el, a választásokon pedig az Erdélyi Magyar Szövetség 

elnevezésű politikai szövetségben vesznek részt…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Interjú: 1600 csángó gyermek vesz részt a magyar oktatási programban 

Az elmúlt tanév végén derült ki, hogy hét év után újra a Moldvai Csángómagyarok Szövetségére (MCSMSZ) bízta a magyar 

kormány a moldvai csángó oktatási program működtetését. Az elmúlt fél év elsősorban az oktatási helyszíneken folyó 

tevékenységek stabilizálásával és megerősítésével telt. Az újra az MCSMSZ által működtetett oktatási program első fél évének 

eseményeiről, tanulságairól Ferencz Évát, a szövetség ügyvezetőjét kérdeztük. […] Mindent összevetve 32 oktatási helyszínről 

beszélhetünk, ami kiegészül a Csíkszeredaiában működő középiskolai kollégiummal, amely a közeljövőben új, megfelelőbb helyre 

fog költözni – tájékoztatott Ferencz Éva. A Bákóban az elmúlt évben megnyitott középiskolai kollégiumot a jövőben is a Romániai 

Magyar Pedagógusok Szövetsége fogja működtetni a Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatásával…” Forrás: Maszol.ro: teljes 

cikk > 
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SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

Minden Kolozs megyei magyar osztály megmarad a jövő tanévben is 

A Kolozs megyei fő tanfelügyelőség csütörtöki vezetőtanácsi ülésén jóváhagyták, hogy minden magyar osztály, amely a 2019-

2020-as tanévben elindult, a következő iskolai évben is tovább működjön. Jó hír, hogy jövőtől a Waldorf Iskolában egy magyar 

tagozatos kilencedik osztály, valamint az Onisifor Ghibu Elméleti Líceumban egy magyar előkészítő osztály is indul majd. „Az 

eddigi pályafutásom alatt ez volt az első olyan év, amikor az igazgatók, tanárok, tanítók kérését, az osztályok működésével 

kapcsolatban, nagyobb viták nélkül elfogadta a vezetőtanács, mondta el Török Zoltán főtanfelügyelő-helyettes…” Forrás: 

Maszol.ro: teljes cikk > 

Jellemző, hogy magyar magyart alkalmaz a kommunikációs gátak elkerüléséért 

A marosvásárhelyi magyar és román közösség érezhető nyelvi párhuzamosságban éli mindennapjait, nincs ez másként a 

munkahelyeken sem. Sok magyar fiatal inkább vállalja a kevesebb fizetéssel járó magyar közösségű munkahelyet a vegyes vagy 

teljesen román nyelvi környezet helyett. Csata Zsombor szociológus, az MTA TK Kisebbségkutató Intézetének tudományos 

munkatársa, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem tanára így ír erről Etnikai párhuzamosságok az erdélyi gazdaságban című 

tanulmányában: „Egy homogén és zárt kommunikációs rendszerben, »etnikai burokban« redundáns információk keringenek, a tagok 

könnyebben lemaradnak jó üzleti lehetőségekről. […] Erdélyben csökken azoknak a száma, akik hibátlanul beszélik a románt, és 

növekszik azoké, akik nem beszélnek nagyon jól…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Helyzetkép: Marosvásárhely melletti erdei óvoda 

Kezdetben vakációs óvodaként indult, de tavaly szeptembertől állandó programmal várja a kisgyerekeket a Peter Pan erdei óvoda a 

Marosvásárhelytől tíz kilométerre található Tófalván. A Nyugaton egyre népszerűbb, felénk még rendhagyónak számító alternatív 

oktatási forma ötlete természetjáró kisgyerekes anyukák fejéből pattant ki. Az Erdélyben még ritkaságszámba menő oktatási 

intézmény hátterét a Peter Pan Forest Kids Egyesület biztosítja, mely 2019 tavaszán jött létre. […]Gál Alíz, gyerekpszichológus, 

egyesületi elnök a kezdetekről elmondta: a másik három alapítóval, Blizik Anita-Picurral, Pongrácz-György Katalinnal és Magdás 

Tündével friss anyukákként azt tapasztalták, hogy kisgyerekeik nagyon jól érzik magukat a természetben, ez ideális fejlődési közeg 

számukra. „Mivel a természet pont az ideális ingermennyiséget és -minőséget biztosítja, teret hagyva a szabad felfedezésnek, úgy 

gondoltuk, a megfelelő fejlődés érdekében biztosítanunk kell gyerekeinknek ezt a lehetőséget…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes 

cikk >   

Öt nap alatt tíz előadás – rajt előtt a MAFESZT 

Kezdődik a MAFESZT: a Magyar Színházi Szövetség (MASZIN) rendezte ötnapos színházi fesztivál házigazdája ezúttal a 

székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház. A program kedden délelőtt 11 órakor az Udvarhely Bábműhely Béka-királykisasszony 

című bábelőadásával rajtol a stúdióteremben, majd aznap este 7 órától a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház társulata 

viszi színre a IV. Henrik című produkciót. Az előadás nagyszínpadi…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk >   

Dávid Ferenc-domborművet avattak Marosvásárhelyen 

Dávid Ferenc egyházalapító püspök emlékére január 19-én, vasárnap a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius templom külső falára 

helyezett domborművet avattak. Az avató ünnepi istentiszteleten Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök végezte a szószéki 

szolgálatot, Nagy László lelkész ismertette a domborműállítás történetét, majd alkalomhoz illő művészi műsort hallgathatott a 

gyülekezet…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >   

 

A hejcei légikatasztrófa áldozataira emlékeztek 

A tizennégy évvel ezelőtti hejcei légi katasztrófa áldozataira emlékeztek vasárnap a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei községben. A 

település fölött magasodó Borsó-hegyre 2006. január 19-én zuhant le a szlovák légierő csapatszállító repülőgépe. A koszovói 

békemisszióból Szlovákiába tartó AN 24-es gép fedélzetén utazó 43 békefenntartó katona közül csak egy élte túl a 

szerencsétlenséget. A tragédia helyszínén, a Borsó-hegyen emelt obeliszket Benkő Tibor magyar honvédelmi miniszter és Peter 

Gajdoš szlovák védelmi miniszter koszorúzta meg…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

A magyar érdekeltségű pártoknál a kampány ellenére továbbra sincs áttörés 

A magyar érdekeltségű pártoknál áttörés egyelőre a kampány előrehaladtával sem történik. Bugáréknak az orbanizáció emlegetése  

és az MKÖ elleni támadások nem hoznak új szavazókat, az MKÖ kicsit későn és egyelőre nem nagy átütő erővel formálódó 

kampánya sem mozgósít megfelelő számban szavazókat. Legalábbis, a Focus számai szerint. A Most-Híd 4 százalékot, az MKÖ 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/etnikai-bmunkaburokr-jellemzo-hogy-magyar-magyart-alkalmaz-a-kommunikacios-gatak-elkeruleseert
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ahol-felfedezo-kaland-a-tanulas-fut-fat-felhasznalnak-az-oktatasban-a-marosvasarhely-melletti-erdei-ovodaban
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3,7 százalékot kapott a Focustól. Utóbbinál decemberhez képest ez 0,6 százalékos, Bugáréknál 0,3 százalékos visszaesést jelent. 

[…]  Ha most lennének a választások, a Focus-ügynökség januári felmérése szerint azt a Smer nyerné 18,7 százalékkal, ami az őszi 

preferenciákhoz képest bő három százalékos csökkenést jelent. A felmérés január 10-14. között zajlott, így részben érintette a 

Kuciak-gyilkosság főtárgyalását is. A második helyen az ĽSNS jutna be a törvényhozásba 13,6 százalékkal…” Forrás: Korkep.sk: 

teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Kettős mérce szlovák-magyar ügyben a rendőrség részéről 

Szlovákként továbbra is bárki nyíltan riogathat a sajtóban azzal kapcsolatban, hogy Magyarország határrevíziókra törekszik. Ezt 

mutatja Samu István konkrét esete, melynek rendőrségi végzése a Körkép.sk birtokában van. A gútai Samu István 2019 

decemberében jelentette fel Szlovákia korábbi magyarországi nagykövetét, Rastislav Káčert, miután a karrier diplomata egy 

országos szlovák műsorban azt hangoztatta, hogy „Orbán Viktor Magyarországa alig három lépésnyire van attól, hogy határrevíziós 

követelésekkel lépjen fel.”A rendőrség szerint azonban Káčernak joga van véleményt alkotnia, azzal nem sért senkit. Samu István 

pedig csak saját magára szerette volna felhívni a figyelmet…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Vélemény: Nem elég azt mondani, hogy szavazz rám, mert magyar vagyok 

Az SaS párt új magyar igazolása Filip Mónika, keresett szakember az önkormányzatok területén. Három nyelven három egyetemi 

diplomát szerzett, majd rövid magánszférában való kitérő után inkább a közigazgatásban helyezkedett el. Most tapasztalatokkal 

felvértezve konkrét elképzelésekkel érkezik a nagypolitikába, bízva abban, hogy a választások után meg is valósíthatja terveit. 

Mindezt erős magyar identitással […] A szüleim kérése volt, hogy jó lenne, ha itt maradnék, mivel nem tudtam tökéletesen a szlovák 

nyelvet és így megtanulnék szlovákul is. Magyarul ugye nem felejtek el, hiszen otthon is magyarul beszéltünk. Szempont volt az is, 

hogy jó lenne, ha valamit visszaadnék az országnak abból, amit kaptam […] De talán azzal, hogy ha nem tudják odaadni a 

szavazatukat a magyar pártnak, mert már annyiszor csalódtak, akkor adják a SaS-nak, mert vannak magyarok, van magyar 

programjuk…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Megnyílt a Mózeskosár Református Bölcsőde, várják a gyerkőcöket  

Bölcsődenyitogató címmel rendezte meg a Zselízi Református Egyházközség a bölcsődét népszerűsítő alkalmát. A pénteki 

eseményen az érdeklődők bejárhatták a Mózeskosár Református Bölcsőde termeit, ismerkedhettek a szépen kialakított környezettel. 

Az épület ünnepélyes átadása után várnunk kellett a használatba vételi engedélyek beszerzésére. Kis csúszással az ősz végén kaptuk 

a Mózeskosár Református Bölcsőde megnyitásához szükséges dokumentumokat”– kezdte a Felvidék.ma tájékoztatását Nt. Révész 

Tibor zselízi lelkész, a bölcsőde fenntartója. Mint elmondta: hivatalosan december 2-án nyitották meg az intézményt, már várják a 

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

Felvidéki hagyományőrzők: Összefoglaló a Hálózat éves munkájáról 

A Hagyományok Háza Hálózat-Szlovákia tartalmas évet zárt 2019-ben. A felvidéki munkatársak a képzések, a rendezvények és a 

dokumentáció területén sikerrel folytatták a három éve elkezdett munkát. A Hagyományok Háza Hálózat-Szlovákia három fő 

szakterületéből a képzéseket tekinti legfontosabb feladatának. Az oktatás színes palettáján tanfolyamok és akkreditált képzések 

szerepelnek. „Igazi újdonságnak számított, és átütő sikert aratott a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem hallgatói számára tartott 

képzés – emeli ki Farkas József, a Hagyományok Háza Hálózat-Szlovákia koordinátora. – Féléves előkészítés előzte meg a 

Néphagyomány az oktatásban elnevezésű kurzust. Sikerrel zárult az első szemeszter, a tizenhárom előadáson 26 pedagógus-hallgató 

vett részt…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Megemlékezés: Mikszáth Kálmán, a magyar széppróza lírikusa  

Az értékőrzés és a hagyományok ápolása jegyében szerveztek a nagy palóc mesemondó születésének 173. évfordulója alkalmából 

megemlékezést a szklabonyai Mikszáth Kálmán Emlékházban. A január 16-ai esemény központi témája a lírikus Mikszáth volt. 

Mint Marta Kálovcová, Szklabonya polgármestere a megemlékezésen kifejtette, „minden nemzet életében vannak események, 

melyek a történelembe aranybetűkkel íródtak be, ilyen történet Mikszáth Kálmán születése. Mikszáth az a személy, aki szorosan 

kötődött a szülőföldjéhez, s a feléje irányuló tisztelet az utánunk jövő generációkban is megmarad…” Forrás: Felvidek.ma: teljes 

cikk > 

Nagybalogon 15 év óta emlékeznek meg a málenkij robotra elhurcoltakról 

Nagybalogon 15 év óta emlékeznek meg a málenkij robotra elhurcoltakról. Még időben sikerült felkutatni az elszenvedőket, s 

tiszteletükre a temetőben emlékművet avattak, ahol azóta évente összegyűlnek január 18-a körül.[…] Sok hozzátartozóban azonban 

elevenen élnek a több éve elmondott történetek, személyes élmények. Nagybalogon Koós István és párja, Molnár Jolán 

nyugalmazott pedagógusokként végigjárták a községet, interjúkat készítettek, dokumentumokat, képeket, neveket gyűjtöttek. Ebből 
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UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

2006-ban a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezetének a kiadásában megjelent a Nagybalogi tragédiák című könyv. A 

tanulmánykötetet a Csemadok Nagybalogi Alapszervezete szeretné újra kiadni…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

Beadta felmondását az ukrán miniszterelnök, Zelenszkij ad még egy esélyt 

Olekszij Honcsaruk lemond miniszterelnöki posztjáról. A hírt maga Honcsaruk jelentette be közösségi oldalán. A felmondás 

kapcsán az elnöki hivatal közölte: Volodimir Zelenszkij megkapta a szóban forgó dokumentumot. […] Volodimir Zelenszkij ukrán 

elnök úgy döntött, hogy ad még egy esélyt Olekszij Honcsaruk miniszterelnöknek és kormányának, azzal a feltétellel, ha teljesítenek 

bizonyos feladatokat – tette közzé péntek este az államfő sajtószolgálata…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > teljes cikk 2 > 

688 munkatársat bocsátanak el a járási adminisztrációkból  

A decentralizációs reform eredményeként a járási állami adminisztrációk (RDA) alkalmazottainak száma Kárpátalján 688 

álláshellyel csökken. A hírt Ruszlana Naturkacs, a Kárpátaljai Megyei Állami Adminsztráció (ODA) apparátusának vezetője 

közölte. Elmondása szerint a kerületi államigazgatási hivatalok optimalizálásának első szakasza befejeződött. Január–február 

folyamán pedig még további 240 munkatársat bocsátanak el…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

Ukrán–magyar kiegyezés: A Jevropejszka Pravda cikke  

Amint az ország magához tért az újév és az ortodox karácsony majd kéthetes kábulatából, ismét elővette az ukrán–magyar viszony 

kérdését a sajtó. Ezúttal a Jevropejszka Pravda, az ukrán külügy nem hivatalos szócsöve állt elő újabb eszmefuttatással arról, miként 

lehetne rendezni Kijev és Budapest kapcsolatát. […]A két fél „gesztusai” a továbbiakban teljesen „kaotikusakká” váltak, egymást 

váltogatták a megbékélésre tett utalások és az „ellenséges cselekedetek”. A mélypontot a „brutális” kárpátaljai választási kampány 

jelentette, amely nemcsak hogy megfosztotta a képviselettől a magyar nemzeti kisebbséget az új Legfelső Tanácsban, de kis híján 

azzal végződött, hogy megtiltották egy magas rangú magyar tisztviselő beutazását Ukrajnába. Hosszasan taglalva a két ország 

viszonyát jellemző konfliktusokat szerzőnk megállapítja: „Igen, mindkét félnek van oka megsértődni a másik cselekedetei miatt. 

…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Elfogadták a középfokú oktatásról szóló törvényt  

Mai ülésén Ukrajna Legfelső Tanácsa megszavazta az általános középfokú oktatásról szóló törvényt. A jogszabály számtalan 

rendelkezése közül a kárpátaljai magyarok számára az egyik leginkább húsba vágó az, amely az oktatás nyelvét szabályozza. A 

2017-es oktatási kerettörvény 7. cikkelye kötelezően előírta, hogy az oktatás nyelve az ukrán, illetve hogy a nemzeti kisebbségek 

számára „egy vagy néhány tantárgy két vagy több nyelven is oktatható – államnyelven, angol nyelven, az Európai Unió más 

hivatalos nyelvein”. A törvény értelmében Ukrajna állampolgárait etnolingvisztikai alapon négy nagy csoportra oszthatja fel a 

jogalkotó. […] A második csoportba az őshonos népek (voltaképpen a krími tatárok) képviselői tartoznak, akik az államnyelv alapos 

oktatása mellett szintén végig anyanyelvükön folytathatják tanulmányaikat. Az Európai Unió valamely hivatalos nyelvét 

anyanyelvként használó nemzeti kisebbségek tartoznak a harmadik kategóriába. Ők az elemi iskolák (vagyis 1–4. osztály) szintjén 

saját nyelvükön tanulhatnak, ám az 5. osztálytól az éves óraszám minimum 20%-át már államnyelven fogják tanulni, és a 9. osztályra 

ennek az aránynak el kell érnie minimum a 40%-ot. A 10–12. osztályban pedig már az éves óraszám legalább 60%-át ukránul kell 

tanulniuk. A nem EU-s nyelvet beszélő nemzeti kisebbségek (oroszok, belaruszok) kerültek a negyedik kasztba. Ők az 5. osztálytól 

kezdve az éves óraszám legalább 80%-át államnyelven tanulják…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Nyílt nap a Rákóczi-főiskolán 

Nyílt napot szervezett a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) január 18-án. A szervezők elsősorban a 

továbbtanulni szándékozókat és szüleiket várták. A látogatók az intézmény átriumában részletes tájékoztatást kaphattak a 2020. évi 

felsőoktatási felvételi eljárásról, továbbá betekintést nyerhettek a felsőoktatási intézmény és a hozzá tartozó egységek életébe az 

egyes szakok oktatóinak kalauzolásával. […]A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetet 

Soós Katalin igazgatónő mutatta be, aki felhívta a figyelmet a képzésben történt változásokra. A 2020/21-es tanévtől a Felsőfokú 

Szakképzési Intézetben 4 éves szakgimnáziumi képzésre (fachova peredvischa osvita) lehet jelentkezni. „Sokkal több lehetőségünk 

lesz felkészíteni a diákokat” – mondta Soós Katalin. Az itt végzett diákok többsége a Rákóczi-főiskola szakjain folytatja 

tanulmányait. Az igazgatónő a Felsőfokú Szakképzési Intézet mellett az Ukrajnában nem akkreditált Egán Ede Szakképzési Centrum 

szakjait ismertette, ahol 2 éves OKJ-s szakképzés folyik Nagydobronyban és különböző magyarországi partnerintézményekben…” 

Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > teljes cikk 2 > 

https://felvidek.ma/2020/01/beleborzongtak-az-egykori-fogcsikorgato-hidegbe-es-az-embertelensegbe/?fbclid=IwAR3usapenJINmbgHZkvirAHjxhbW1vtkfXqlroKc1M5EB-K7rfWMkOesAs0
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/beadta-felmondasat-az-ukran-miniszterelnok/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/zelenszkij-ad-meg-egy-eselyt-a-miniszterelnoknek/
http://karpataljalap.net/2020/01/17/688-munkatarsat-bocsatanak-el-jarasi-adminisztraciokbol
http://karpataljalap.net/2020/01/15/ukran-magyar-kiegyezes-szandek-hianyzik
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kuleba-az-ukran-magyar-kapcsolatok-javulasaban-bizik/
http://karpataljalap.net/2020/01/16/egy-ujabb-lepes-az-ukranositas-fele-elfogadtak-kozepfoku-oktatasrol-szolo-torvenyt
https://www.karpatinfo.net/belfold/az-ukran-parlament-elfogadta-nemzeti-kisebbsegeket-erinto-kozepfoku-oktatasrol-szolo-torvenyt-200034963
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/itthon-maradas-es-haladas-nyilt-nap-a-rakoczi-foiskolan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/az-egan-ede-szakkepzesi-centrum-felhivasa/


DIASZPÓRA 

 

 

Interjú: A KMKSZ rendezvényei 2020 első negyedévében  

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) a korábbi évekhez hasonlóan idén is számos programmal készül, amelyekről 

Molnár Lászlóval, a KMKSZ kulturális titkárával beszélgettünk. […]Az első ilyen rendezvény január 22-én lesz a magyar kultúra 

napja alkalmából, amit annak emlékére ünneplünk, hogy 1823-ban Kölcsey Ferenc ezen a napon tisztázta le a Himnusz kéziratát 

Szatmárcsekén…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

Cserniga Gyula képkiállítása a Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokházban 

A fennállásának ötödik évfordulóját ünneplő Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége képkiállítást szervezett a magyar  

kultúra napja alkalmából. A Cserniga Gyula Part című kiállításának, megnyitóünnepségének a Pásztor Ferenc Közösségi és 

Zarándokház adott otthont. A rendezvény kezdetén a magyar himnuszt Bonkaló Beáta előadásában hallhattuk, ezt követően Jakab 

Eleonóra, a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke köszöntötte a megjelenteket…” Forrás: Karpataljalap.net:  

teljes cikk > 

Interjú: A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének 

elnökével Sari Józseffel 

A kárpátaljai magyar szórványközösségek helyzetéről Sari József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Felső-

Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke lapunknak adott interjújában a közelgő választások fontosságára hívja fel a 

figyelmet. […]Nem könnyű évet zártunk, tele volt gondokkal, bajokkal, problémákkal. Úgy érzem, hogy a jövőben sem lesz 

könnyebb dolgunk. Azonban nagyon fontosnak tartom, hogy az elmúlt harminc év alatt egy olyan oktatási rendszert sikerült 

kiépíteni a Felső-Tisza-vidéken, amely felkarolja a teljes szórványt…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

Kárpátaljai polgármestert is kitüntettek a Kultúra Lovagja címmel 

Kultúra Lovagja címeket adtak át szombaton a magyar kultúra napja alkalmából tartott ünnepi gálán. A budapesti Honvéd Kulturális 

Központban nyolc országból érkezett 36 lovagot avattak. A magyar kultúra napja alkalmából immár 24. alkalommal megrendezett 

gála két fővédnöke Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Fekete Péter, az Emmi kultúráért felelős államtitkára volt. […]A Kultúra 

Lovagja elismerést azok kapják, akik határon innen és túl, szűkebb vagy tágabb közösségükben önzetlenül, áldozatos munkával, 

magas színvonalon szolgálják a magyar kultúrát. A címre minden évben pályázat útján civil szervezetek és önkormányzatok 

állítanak jelölteket. A szombaton avatott lovag között van mások mellett Micsik Béla törökbecsei (Szerbia) hitoktató, népzenész, 

Joszif Bozsuk nagybocskói (Ukrajna) polgármester, Ulrich Moritz eislebeni (Németország) szinkrontolmács, Farkas Veronika 

révkomáromi (Szlovákia) művészettörténész, Léphaft Pál nagybecskereki (Szerbia) grafikus…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk 

> 

Ismertető: A Kárpátaljai Református Egyházkerület „A Reformáció Gyermekei Program” 

2017-ben a Kárpátaljai Református Egyházkerület szerette volna méltóképpen megünnepelni a reformáció 500. évfordulóját. Ennek 

érdekében a Kárpátaljai Református Egyház Zsinatának támogatásával meghirdettük A Reformáció Gyermekei Programot […] A 

2019-es évben a program különböző alkalmak és csendes délutánok keretében valósult meg. Megszerveztük a Családok csendes 

délutánját Mezőváriban, Eszenyben, Visken, valamint Fornoson, ahol a környező települések kisgyermekes családjai, továbbá a 

reformáció emlékévében született gyermekek és azok családjai színes programokon vehettek részt…” Forrás: Karpataljalap.net:  

teljes cikk > 

 

A magyar kultúra napja Malmőben 

A magyar kultúra napját január 22-én tartjuk 1989 óta abból az alkalomból, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be 

a Himnusz megírását Szatmárcsekén. A diaszpórában is számon tartják ezt, és méltón emlékeznek Kölcseyre, illetve a Himnusz 

születésnapjára. A malmöi Pannónia klub az idei évben irodalmi esttel emlékezett a magyar kultúra napjára. Király Adrián, a 

budapesti Tesla Teátrum színművésze adott színvonalas műsort, Vas-Zoltán Iván rendezésében. Az előadáson szívmelengető versek 

hangzottak el, melyhez Petőfit, Kölcseyt, Illyés Gyulát, Áprily Lajost, Radnótit, Adyt és Márait hívta segítségül…” Forrás: 

Korosiprogram.hu:  teljes cikk > 

http://karpataljalap.net/2020/01/17/kmksz-rendezvenyei-2020-elso-negyedeveben
http://karpataljalap.net/2020/01/20/latni-lattatni-s-kozben-lathatatlannak-maradni
http://karpataljalap.net/2020/01/16/annyit-erunk-amennyit-fel-tudunk-magunkbol-mutatni
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/karpataljai-polgarmestert-is-kituntettek-a-kultura-lovagja-cimmel/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/karpataljai-polgarmestert-is-kituntettek-a-kultura-lovagja-cimmel/
http://karpataljalap.net/2020/01/19/egy-program-fennmaradasunkert
https://korosiprogram.hu/hirek/magyar-kultura-napja-malmoben


Lipcsében magyar gyülekezet alakul 

Január 18-án, szombaton már másodszor gyűltek össze a lipcsei magyarok egy közös istentiszteletre. De nem csak magyar nyelvű 

istentiszteleten vehettek részt a lipcseiek, hanem az alkalom után egy szeretetvendégség keretében egymással is 

megismerkedhettünk. Sajnos Lipcsében egyelőre nincs egyéb magyar közösség (az online csoportokat leszámítva), ennek ellenére 

már első alkalommal is nyolcan vettek részt a decemberi, úrvacsorás istentiszteleten. A következő hónapban ez már megduplázódott! 

Mivel az alkalmon nagy számban vettek részt Erdélyből, ezért istentiszteletünk végén a Székely himnuszt énekeltük. Nemcsak a 

számbeli növekedés adhat okot az örömre, hanem az is, hogy közös pontra találtunk: magyarságunkban és hitünkben. Noha még 

csak két alkalmat tartottunk, nagy örömmel és várakozással tekinthetünk a gyülekezet és a lipcsei magyar közösség jövőjére…” 

Forrás: Korosiprogram.hu:  teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László 

https://korosiprogram.hu/hirek/lipcseben-magyar-gyulekezet-alakul

