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Meghívó Kontra Miklós, az MTA doktora, a Domus Kuratórium elnöke Felelős nyelvészet című kötetének 

bemutatójára 

Tisztelettel meghívunk minden kedves érdeklődőt Kontra Miklós, az MTA doktora, a Domus Kuratórium elnöke Felelős nyelvészet 

című kötetének bemutatójára. Időpont: 2020. február 11. 18 óra. Helyszín: Domus Collegium Hungaricum (1146 Budapest, Abonyi 

utca 10.) A könyvet bemutatják: Fazakas Noémi nyelvész (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhely) és 

Tardos Róbert szociológus (ELTE, Budapest)…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

Elérhető a Magyar Tudomány legfrissebb száma 2020/02 

Elérhető a Magyar Tudomány legfrissebb száma…” Forrás: Mersz.hu: teljes cikk > 

 

Oktatási miniszter: a beoltatlan gyermekek az igazgatók felelősségére mehetnek iskolába  

Az igazgatók felelőssége, hogy engedélyezik-e azoknak a tanulóknak a beiskolázását, akik nincsenek beoltva fertőző betegségek 

ellen – jelentette ki Hanna Novoszad, oktatási miniszter az Interfax-Ukrajina hírügynökségnek adott, hétfőn megjelent 

nagyinterjújában. A tárcavezető hangsúlyozta, a felelősség minden egyes iskola esetében az igazgatót terheli…” Forrás: 

Karpatinfo.net:  teljes cikk > 

Változik a felsőoktatás finanszírozása Ukrajnában  

2020 januárjától a finanszírozásban is jelentősen átalakul a felsőoktatás korábbi rendszere – közölte számos ukrán hírportál Olekszij 

Honcsaruk, Ukrajna miniszterelnöke és Hanna Novoszad oktatási miniszter tájékoztatójára hivatkozva. Hanna Novoszad kiemelte, 

hogy a fejkvótás finanszírozási forma miatt a felsőoktatási intézmények túlzottan ragaszkodtak diákjaikhoz, ezért alacsony volt a 

hallgatói lemorzsolódás. 2021-től az állami juttatás összegének megítélésénél figyelembe veszik a friss diplomások szakirányának 

megfelelő munkaerő piaci elhelyezkedését. Minél jobban illeszkedik a felsőoktatási intézmények képzési kínálata a munkaerő piaci 

elvárásokhoz, annál nagyobb támogatásban részesül. További juttatásokban részesíti a kormány azokat a felsőoktatási 

intézményeket, amelyek nemzetközi partnereket vonnak be a kutatómunkába. A támogatás mértékét finanszírozási képlet 

segítségével fogják kiszámolni, amelyet az ukrán minisztertanács hagy jóvá…” Forrás: Karpatalja.ma::  teljes cikk > 

Száz éves a Kárpáti Igaz Szó országos közéleti lap 

Fennállásának századik évfordulóját ünnepelte a Kárpáti Igaz Szó országos közéleti lap, amelynek jogelődje, a Munkás Újság első 

száma 1920. január 31-én jelent meg. A centenáriumot nagyszabású ünnepség keretében méltatták, amelyen jelen volt negyven 

egykori és jelenlegi KISZó-s munkatárs is. Dunda György lapigazgató az újság 100 éves történetének legfontosabb állomásait 

vázolta fel ünnepi beszédében. Horváth Sándor főszerkesztővel közösen díjjal köszönték meg Kökényesi Zsuzsanna, Maszkalik 

Aranka, Székely Ilona Magyar Éva és Kmetty Attila a lap iránt nyújtott több évtizedes elhivatottságát…” Forrás: Kiszo.net:  teljes 

cikk > teljes cikk 2 > 

Előadás: Kémiai érdekességek a Bibliában 

A Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége – a magyar kultúra napjának szentelt rendezvénysorozata keretében – január 

20-án különleges tudományos előadásra hívta meg az érdeklődőket. A program keretében a kárpátaljai származású dr. Fiser Béla 

magyar keresztény kutató, a Miskolci Egyetem tudományos munkatársa, a Rákóczi-főiskola óraadó tanára tartott előadást a kémia 

jelenlétét vizsgálva a Bibliában…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 

 2020. február 3. 
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https://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/bemutatkozik-az-mta-magyar-tudomanyossag-kulfoldon-programja-105588
https://mersz.hu/hivatkozas/matud_320#matud_320
https://www.karpatinfo.net/belfold/oktatasi-miniszter-beoltatlan-gyermekek-az-igazgatok-felelossegere-mehetnek-iskolaba-200035488
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/valtozik-a-felsooktatas-finanszirozasa-ukrajnaban/
https://kiszo.net/2020/02/01/szaz-eve-a-magyarsag-szolgalataban/
https://kiszo.net/2020/02/01/szaz-eve-a-magyarsag-szolgalataban/
https://kiszo.net/2020/02/02/amikor-meg-olomgozben-szedtek-es-tordeltek-a-karpati-igaz-szot/
https://karpataljalap.net/2020/01/29/vezeto-beosztasu-karpataljai-magyar-kozepiskolai-tanarok-zaklatasaba-kezdett-az-ukran


SZERBIA/VAJDASÁG 

 

 

Elkezdődött a KMPSZ földrajz és természetrajz tantárgyi vetélkedője 

Folytatódnak a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) által szervezett tantárgyi vetélkedők a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Február elsején földrajból és természetrajzból mérhetik össze tudásukat a kárpátaljai diákok. A 

földrajzversenyen általános- és középiskolások, illetve a líceumok és gimnáziumok 7–11. évfolyamos diákjai, a természetrajz-

vetélkedőn az 5-6. osztályosok vehetnek részt. Idén a természetrajzversenyre 115-en neveztek be…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes 

cikk > 

Az ismeretlen Kárpátalja c. dokumentumfilm 

Január 29-én mutatták be Bunda Rita és Bunda Szabolcs legújabb közös alkotását, Az ismeretlen Kárpátalja c. ismeretterjesztő 

filmet. A premiernek a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház adott otthont. A 2019-es év folyamán készült alkotás 

lélegzetelállító, főként légi felvételeken keresztül mutatja be Kárpátalja varázslatos tájait, vidékeit…” Forrás: Karpataljalap.net:  

teljes cikk > 

Könyvbemutató az Európa Tanácsban 

Az árnyékjelentést a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség, a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola két kutatóműhelyének: a Lehoczky Tivadar 

Társadalomtudományi Kutatóközpontnak és a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontnak a szakemberei dolgozták ki. A 

jelentést – Németh Zsolt, az Európa Tanács Európai Néppárti képviselőcsoportjának frakcióvezető-helyettese, valamint Bocskor 

Andrea, az Európa Parlament képviselője társaságában – Csernicskó István, a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont vezetője 

mutatta be Strasbourgban, az ET épületében rendezett eseményen 2020. január 28-án. Az árnyékjelentés legfontosabb megállapítása, 

hogy Ukrajna – sajnos – nem tartja be a Karta ratifikálásával vállalt nemzetközi kötelezettségei jelentős részét a kisebbségek nyelvi 

jogainak biztosítása területén…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

Magyar támogatással korszerűsített óvodát adtak át Csontoson 

Magyar kormánytámogatással felújított óvodát adtak át Csontoson (Kosztrino) január 30-án, a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési 

Program keretében. A beszédek után a legkisebbek dalokkal, versekkel és tánccal köszönték meg, hogy ezentúl egy megszépült és 

komfortos óvodába járhatnak.  Majd Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnök asszonya jelképes mesefát és 

ajándékcsomagot adott át. A Csontosi óvoda 1962-ben épült. Az intézmény két, vegyes korosztályú csoportjába 40 gyermek jár…” 

Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

Képzés és hangverseny Beregszászban 

Zenevarázslat címmel indult képzés és hangverseny Beregszászban a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében. A 

program célja, hogy közelebb hozza a közönséghez, elsősorban a gyermekekhez a klasszikus zenét, versekkel és kötetlen 

beszélgetéssel segítse annak megértését. A Zenevarázslat-programsorozat Magyarország számos településére eljutott már, és sok 

gyermekkel kedveltette meg a klasszikus zenét. A megnyitót január 31-én tartották a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Esztergom termében… ” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

  

Szerbiának és Koszovónak újra tárgyalóasztalhoz kell ülnie  

Nincs európai jövő, ha nem folytatjuk le Pristinával a párbeszédet – jelentette ki Aleksandar Vučić államfő lel, az Európai Unió 

főképviselőjével folytatott pénteki tárgyalást követően. – Kompromisszumos megoldásra kell törekednünk. A főképviselővel 

folytatott tárgyaláson elmondtam, voltak ötleteink, ám mindegyik meghiúsult. Bármit is szerettünk volna elérni, mára lehetetlenné 

vált – emelte ki a szerb államfő a tárgyalást követő sajtótájékoztatón. Hozzátette azonban, hogy Belgrád kész arra, hogy 

tárgyalóasztalhoz üljön Pristinával, ha Koszovó visszavonja a szerbiai árura kirótt százszázalékos védővámot…” Forrás: 

Magyarszo.rs: teljes cikk >  

 

 

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/elkezdodott-a-kmpsz-foldrajz-es-termeszetrajz-tantargyi-vetelkedoje/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/elkezdodott-a-kmpsz-foldrajz-es-termeszetrajz-tantargyi-vetelkedoje/
https://karpataljalap.net/2020/01/30/az-ismeretlen-karpatalja
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/konyvbemutato-az-europa-tanacsban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/magyar-tamogatassal-korszerusitett-ovodat-adtak-at-csontoson/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/zenevarazslat-kepzes-es-hangverseny-beregszaszban/
https://www.magyarszo.rs/hu/4211/kozelet_politika/214806/A-p%C3%A1rbesz%C3%A9den-m%C3%BAlik-az-EU-tags%C3%A1g.htm


Április 26-án lesznek a választások Szerbiában 

Április 26-án lesznek Szerbiában a helyhatósági és parlamenti választások, erősítette meg Nikola Selaković, Aleksandar Vučić szerb 

elnök főtitkára. Meggyőződését fejezte ki, hogy a polgárok megerősítik a választások abszolút legitimitását, írja a Tanjug. A 

választási küszöb 3 százalékos lesz…” Forrás: Rtv.rs:  teljes cikk >  

Újvidék napját ünnepelte a VMSZ 

Az ünnepségen Miloš Vučević polgármester hangsúlyozta, hogy Újvidék ma és a jövőben is az egység városa lesz. Reményét fejezte 

ki, hogy a továbbiakban is a VMSZ-szel közösen hozhatják meg a székváros és a térség sikeres működéséhez szükséges döntéseket. 

Vicsek Annamária, a VMSZ újvidéki szervezetének az elnöke elmondta, hogy az idei év különösen fontos a választások miatt…” 

Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Úttörő munka Bánát falusi tereiről 

A székvárosi Vajdasági Múzeumban szerdán este bemutatták Bánát falusi terei (Seoski trgovi u Banatu) című könyvet. Dr. Drago 

Njegovan múzeumvezető jelenlétében a segédje, mr. Lidija Mustedanagić köszöntötte az egybegyűlteket. A könyvet dr. Németh 

Ferenc, dr. Milan Micić és Bogdan Šekarić múzeumi tanácsos méltatta, majd a szerző dr. Szilágyi Mária építészmérnök és 

műemlékvédelmi szakmérnök röviden bemutatta. A könyv formájában megjelent doktori munka mintegy 500 oldalon 52 közép-

bánáti falusi teret elemez releváns történelmi adatokkal és a helyszínen gyűjtött adatokkal, fényképekkel, térképekkel…” Forrás: 

Magyarszo.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Megjelent a Gyerek híján nincs iskola... című könyv 

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi-Nemzeti Közösségi Titkárság támogatásával, a Forum 

Könyvkiadó Intézet gondozásában megjelent Bálint Sándornak, a Magyar Szó egykori fő- és felelős szerkesztőjének, a napilap 

Kilátó című melléklete szerkesztőjének Gyerek híján nincs iskola... című könyve. A cikk és tanulmánygyűjtemény „...a vajdasági 

(illetve a jugoszláviai) magyar oktatás sorsfordító ügyeit taglalja…” Forrás: Magyarszo.rs:  teljes cikk >  

Önálló státuszra tett szert a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 

Hivatalosan is megkapta önálló jogi státuszát a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. Ezzel a felsőoktatási intézmény az 

Újvidéki Egyetem 14. karává vált. Az önálló jogi státusz elnyerése nagy eredménynek számít az akadémiai közösség életében, 

ugyanakkor a kar számára új lehetőségeket és feladatokat is jelent, mondta Námesztovszki Zsolt, az MTTK dékán helyettese. 

Pillanatnyilag mintegy 250 hallgatója van a karnak alap- és mesterképzésen, s bíznak abban, hogy a jövőben tovább fog bővülni a 

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

Interjú Baranyi Annával: Oláh Sándor festő életművén még sok a kutatnivaló 

Ha a huszadik századi vajdasági magyar képzőművészetről beszélünk, megkerülhetetlen Oláh Sándor festőművész munkássága. Dr. 

Baranyi Anna művészettörténész már régóta kutatja a festő életútját. Nemrég a hódmezővásárhelyi Alföldi Galériában rendezett 

Átívelés – Oláh Sándor (1886-1966) festőművész és Nemes Fekete Edit (1944) keramikus című tárlatot kísérő tanácskozáson tartott 

előadásából az is kiderült, hogy miként került kapcsolatba a szabadkai festő a hódmezővásárhelyi majolikával. A konferenciát a 

hódmezővásárhelyi Újtemplomi Református Egyházközösség és a Szabadkai Városi Múzeum Közös művészeti örökségünk 

nyomában IPA-projekt keretében rendezték meg. A részletekről az előadás után beszélgettünk vele…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes 

cikk > 

Újabb csoport a VM4K kisérettségi-felkészítőjén  

A szabadkai székhelyű Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ kisérettségi-felkészítője január 25-én vette 

kezdetét. Az első napi programon körülbelül hetvenen vettek részt a Pannónia Alapítvány tanácstermében. A nagy érdeklődésre 

való tekintettel szombaton újabb csoport kezdte meg a foglalkozásokat, aminek során földrajzból, matematikából, fizikából, 

kémiából, biológiából, történelemből, valamint magyar nyelv és irodalomból gyarapíthatják tudásukat. A most indult csoport az 

Újvárosháza termeiben kezdte meg a munkát…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

 

http://rtv.rs/hu/politika/%C3%A1prilis-26-%C3%A1n-lesznek-a-v%C3%A1laszt%C3%A1sok-szerbi%C3%A1ban_1090033.html
http://rtv.rs/hu/politika/%C3%BAjvid%C3%A9k-napj%C3%A1t-%C3%BCnnepelte-a-vmsz_1089772.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4209/kultura/214747/%C3%9Att%C3%B6r%C5%91-munka-B%C3%A1n%C3%A1t-falusi-tereir%C5%91l.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4210/kultura/214802/Amir%C5%91l-a-b%C3%A1n%C3%A1ti-falusi-terek-mes%C3%A9lnek.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4202/kultura_irodalom/214319/Gyerek-h%C3%ADj%C3%A1n-nincs-iskola.htm
http://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/%C3%B6n%C3%A1ll%C3%B3-st%C3%A1tuszra-tett-szert-a-szabadkai-magyar-tannyelv%C5%B1-tan%C3%ADt%C3%B3k%C3%A9pz%C5%91-kar_1089678.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4210/kultura_kepzomuveszet/214801/Alkot%C3%A1sok-a-V%C3%A1rosi-B%C3%A9rpalota-m%C5%B1term%C3%A9b%C5%91l.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4210/kultura_kepzomuveszet/214801/Alkot%C3%A1sok-a-V%C3%A1rosi-B%C3%A9rpalota-m%C5%B1term%C3%A9b%C5%91l.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4212/vajdasag_szabadka/214883/J%C3%B3-eredm%C3%A9nnyel-a-k%C3%B6z%C3%A9piskol%C3%A1ba.htm


AUSZTRIA 

 

 

ROMÁNIA/ERDÉLY 

Megkezdődött a XIX. Tordai Művelődési Napok  

Telt házzal kezdődött szombaton este a XIX. Tordai Művelődési Napok rendezvénysorozat, amelynek idei műsora a tordai 

színjátszás jubileuma jegyében zajlik. A rendezvényt Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke nyitotta meg. Az ünnepi műsor 

kezdete előtt – a Művelődési Otthon előcsarnokában – megnyílt A tordai színjátszás száz éve című fényképkiállítás, melynek egyik 

fő szervezője Sári Enikő volt, majd pedig az egykori amatőr színjátszók léptek újra a közönség elé… ” Forrás: Vajma.info:  teljes 

cikk > 

Szenttamás volt szombaton Vajdaság népzenei fővárosa 

Nagykorúvá vált az idén a szenttamási Őseink Zenéje elnevezésű népzenei találkozó, amelyet szombaton tartottak a Városi 

Sportcsarnokban. A 2002-ben vajdasági népzenészek találkozójának indult rendezvény évek során olyan népzenei találkozóvá nőtte 

ki magát, amely mára hagyományt teremtett. A szenttamásiak egyik legfontosabb művelődési eseményének fő célja a Kárpát-

medence népzenéjének bemutatása, valamint a táncházi zene ápolása és továbbadása… ” Forrás: Magyarszo.rs:  teljes cikk > 

 

Új karnagy áll az Alsóőri Énekkar élén 

Új karnagy áll a 100 éves Alsóőri Énekkar élén: Ilyés Márton, a Burgenlandi Népdalmozgalom elnökhelyettese, a Burgenlandi 

Fúvószenei Szövetség Ifjúsági referense vette át a nagy múltú énekkar vezetését. Munkáját felesége, Ilyésné Csizmadia Márti 

zenepedagógus is támogatja. Az első közös próbára pénteken került sor…” Forrás: Volksgruppen.orf:  teljes cikk > 

 

Hogyan fogyott Románia lakossága az elmúlt két évtizedben? 

Hosszútávon Románia nemhogy az Európai Unió hetedik legnagyobb lakossággal rendelkező országa nem lesz, hanem akár a 

kilencedik helyre is visszaeshet a negatív demográfiai és migrációs folyamatok miatt - derül ki a Országos Statisztikai Hivatal 

nemrég közzétett tanulmányából, amely számos romániai szociális tendenciát tárgyal, köztük a romániai emigrálási jelenséget, 

amellyel kapcsolatban számos kedvezőtlen hatást sorolták fel a kutatók. Szerintük a ’89-es forradalom utáni időszakban elindult 

jelenség egyik legérezhetőbb hatása az elnéptelenedés és a népesség elöregedése…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Toronymagasan nyerné a választásokat a PNL, a bejutási küszöb határán az RMDSZ 

A válaszadók közel ötven százaléka a kormányon lévő Nemzeti Liberális Pártra (PNL) szavazna az IMAS közvéleménykutató-

intézet hétfőn ismertetett felmérése szerint. Az RMDSZ az ötszázalékos parlamenti bejutási küszöb körüli eredményt érne el, ha 

most tartanák a parlamenti választásokat. A január 13–31. között, 1007 személy megkérdezésén alapuló felmérés…” Forrás: 

Maszol.ro: teljes cikk > 

Súlyos bírságot kapott gyűlöletbeszéd miatt Marosvásárhely polgármestere 

Súlyos, 10 ezer lejes bírságot kapott Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere gyűlöletbeszéd miatt az Országos 

Diszkriminációellenes Tanácstól, miután a városi elöljáró egy közösségi oldalon tett bejegyzésben javasolta, hogy az állam 

szabályozza a gyereknemzést a roma közösség körében. A testület döntéséről Asztalos Csaba elnök elmondta: egyhangúlag hozott 

döntéssel szabták ki a 10 ezer lejes bírságot, amely az egyik legsúlyosabbnak számít, amit közéleti személyiségek nyilatkozataik 

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

Falugyűlés Ditróban + helyszíni riport: maradhat a két Srí Lanka-i pék, de ne érkezzen több vendégmunkás 

Maradhat Gyergyóditróban a két Srí Lanka-i pékmester, ha a munkaadójuk nem hoz a községbe további vendégmunkásokat, és javít 

a munkakörülményeken. Ez a megoldás körvonalazódott a Hargita megyei községben szombaton tartott falugyűlésen. A helyi 

közösség petícióban foglalja hétfőn össze az elvárásait a külföldieket alkalmazó vállalkozással szemben. […] A szombatra 

meghirdetett falugyűlés előtt a Ditróban dolgozó vendégmunkások ügye országossá dagadt. Az ombudsmani hivatal pénteken 

jelentette be, hivatalból megvizsgálja, hogy a gyűlöletbeszéd milyen formában jelentkezett a községben. Az RMDSZ csütörtök este 

szintén elutasított mindennemű gyűlöletkeltést. A gyulafehérvári római katolikus érsekség nyugalmazott érsekének álláspontját a 

Hargita megyei községben történtekkel kapcsolatban a romkat.ro portál idézte. Jakubinyi György arra reagált, hogy a településen 

szolgáló Biró Károly segédlelkész a szószólója annak a csoportnak, amelyik fellázadt a két Srí Lanka-i vendégmunkás jelenléte 

miatt. „Sajnálatos módon Biró Károly gyergyóditrói segédlelkész egy olyan konfliktus középpontjába keveredett, ami meghaladja 

https://www.vajma.info/cikk/kultura/13852/Megkezdodott-a-XIX_-Tordai-Muvelodesi-Napok.html
https://www.vajma.info/cikk/kultura/13852/Megkezdodott-a-XIX_-Tordai-Muvelodesi-Napok.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4211/vajdasag/214872/Nemzetet-%C3%B6sszek%C3%B6t%C5%91-int%C3%A9zm%C3%A9ny.htm
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3032783/
http://penzcsinalok.transindex.ro/lokalis/20200129-hogyan-fogyott-romania-lakossaga-az-elmult-2-evtizedben
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/121694-imas-felmeres-toronymagasan-nyerne-a-valasztasokat-a-pnl-a-bejutasi-kuszob-hataran-az-rmdsz
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kompetenciáit, és ami egyházunk álláspontjával nem egyezik” – közölte pénteken Jakubinyi György…” Forrás: Maszol.ro: teljes 

cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

A migránsellenes diskurzus is táplálja a ditróiak félelmeit 

Az Európai Unió és a régióban felerősödött migránsellenes diskurzus is hozzájárult ahhoz, hogy a gyergyóditrói közösség 

fellázadjon két Srí Lanka-i vendégmunkás jelenléte miatt – jelentette ki csütörtök este a Digi24 stúdiójában az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács elnöke. Asztalos Csaba idézte az IRES tavalyi felmérésnek eredményeit, amelyek szerint a 

romániaiak 68 százaléka bizalmatlan a migránsokkal szemben, 50 százalékuk be sem engedné őket az országba. A CNDC elnöke 

emlékeztetett, hogy az erdélyi magyar közösség elsősorban magyarországi médiát fogyaszt…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Bánffyhunyadon és környékén is fogható ezentúl a Kolozsvári Rádió 

A Kolozsvári Rádió magyar adása napi 24 órában fogható februártól Bánffyhunyadon és környékén, a 97.3-as frekvencián, jelentette 

be Facebook-oldalán a műsorszolgáltató. Bánffyhunyad mellett Kalotaszentkirályon, Körösfőn, Magyargyerőmonostoron, Sztánán, 

Zsobokon, Magyarbikalon, Magyarvalkón és Farnason is hallgatható az adás…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Interjú: Harminc éves szellemi műhely: a Helikon folyóiratot ünnepelték Kolozsváron 

A Helikon szellemi műhely, baráti társaság, békés, szent pagony az egyre hisztérikusabbá váló magyar irodalomban – jellemezték 

az először kereken 30 éve megjelenő kolozsvári irodalmi folyóiratot szerkesztői, szerzői a péntek esti születésnapi felolvasóesten 

Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusán. „Harminc? Az is valami?!” – ezzel a mottóval jelent meg a január 10-i ünnepi szám, az 

első főszerkesztő-helyettes, Király László visszaemlékező írásából idézve. Persze nem csak harminc évről van szó, hiszen a Helikon 

az 1946-tól megjelenő Utunk utódlapja. […]Az irodalmi lap főszerkesztője arról is beszélt: a Helikon a hagyomány értékeit újra és 

újra megvilágítja, a pályakezdőkről se feledkezik el, sőt a társművészetek jelenségeinek is teret biztosít…” Forrás: Kronikaonline.ro: 

teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Jelentős erdélyi népzenei gyűjteményt tettek közzé 

Szenik Ilona kolozsvári néprajzkutató 35 éves gyűjtőmunkájának eredményét egyelőre csak korlátozott példányszámú, DVD-vel 

ellátott könyv formájában, szakmai körökben terjesztik, de tervezik az internetes közzétételét is. „Fontos lenne, hogy megfelelő 

szakmai tálalásban visszakerüljön a néphez, amit a néptől gyűjtöttek” – utalt a digitalizálás és az internetes közzététel fontosságára 

Richter Pál, az MTA BTK Zenetudományi Intézetének igazgatója a kolozsvári Györkös Mányi Albert Emlékházban szervezett 

szerda esti könyvbemutatón. Az általa vezetett intézmény népzenei archívuma a Hungaricana közgyűjteményi portálon keresztül 

online is elérhető, kereshető…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Kötetismertető: Mítoszokat eloszlató könyv készült a Wesselényi-kollégiumról 

Értékes kötet jelent meg tavaly a makfalvi Wesselényi-kollégiumról a helyi Péterfi apa-fia tanár páros tízévi kutatómunkája alapján. 

A 300 oldalas munka nemcsak kiegészíti a több mint négyszáz éves makfalvi oktatástörténeti ismereteket, hanem azt is bemutatja, 

miként küzdött egy székely faluközösség iskolájáért és önazonosságáért a reformkortól a második világháborút követő szocialista 

berendezkedésig. A kibédi születésű Péterfi György évtizedeken át Makfalván dolgozott matematika szakos tanárként, itt telepedett 

le, innen is vonult nyugdíjba. Fia, Levente is itt él, a falu iskolájában történelem-földrajz szakos tanár. Ők tették le az asztalra a 

tavaly A makfalvi Wesselényi-féle Székely Nemzeti Iskola története című munkát. A csendben végzett szorgos gyűjtőmunka után 

ugyanolyan szerénységgel mesélnek az eredményről is…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Interjú: beszélgetés a 75 éves Tomcsányi Mária televíziós újságíróval 

Születésnapi beszélgetés a 75 éves Tomcsányi Mária televíziós újságíróval…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Láncok az időben című kötetbemutató 

Csata Éva új, Láncok az időben című kötetének bemutatójára kerül sor február 11-én, kedden 18 órakor a marosvásárhelyi várban 

lévő üvegkupolában. A marosvásárhelyi szerző, a fogyatékkal élőkkel foglalkozó HIFA Romania helyi szervezetének ügyvezető 

igazgatója a következőképpen szól az eseményről: „Szeretettel várlak benneteket egy újabb könyvem bemutatójára…” Forrás: E-

nepujsag.ro: teljes cikk > 
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SZLOVÁKIA/FELVIDÉK  

Soha nem dolgoztak még ilyen sokan Szlovákiában 

Történelmi csúcson a foglalkoztatottságunk: Szlovákiában még a 2008-ban kirobbant gazdasági válságot megelőző időszakban sem 

dolgoztak ilyen sokan. Az egyes régiók és ágazatok között azonban továbbra is látványos különbségek vannak. Tavaly nagyjából 

2,58 milliónyian dolgoztak az országban, vagyis a gazdaságilag aktív lakosság több mint 94 százalékának volt munkája – derül ki a 

Statisztikai Hivatal adataiból. Látványos eltérések vannak az egyes régiók között is…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Külügy: Nincs szükség külön kisebbségi törvényre 

A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek Szlovákiában standard feletti jogokat élveznek. Ezért a külügyminisztérium szerint 

nincs szükség külön kisebbségi törvényre, hiszen ezt a területet már több létező törvény is szabályozza, amelyek teljes mértékben 

összhangban vannak az SZK nemzetközi kötelezettségvállalásaival. Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos szerint az új 

kisebbségi törvény egységesítené a jelenlegi, széttöredezett jogi szabályozást, és a lehető legátfogóbban határozná meg a kisebbségi 

jogokat az alkotmánnyal, valamint az elfogadott nemzetközi kötelezettségekkel és ajánlásokkal összhangban…” Forrás: 

Felvidek.ma: teljes cikk > 

Az autonóm szlovákiai magyar kultúra hiánya 

Számos MKÖ-s képviselőjelölt szervezete kapott egyedi támogatást 2019-ben, a leginkább támogatott projekt azonban mégis a 

sajtótámogatáshoz kapcsolódik. Minden BGA-s támogatást összevetve Magyarországon úgy gondolták, hogy 2019-ben a leginkább 

támogatandó oktatási és kulturális cél a szlovákiai magyarok számára a Pro Media Alapítvány, azaz a Ma7 támogatása. A 2017-es 

474 650 000 forintos indulóösszeg után 2019-ben forintra pontosan megkapták ugyanezt az összeget egyedi kérelmükre. A 

felvidek.ma (65 millió) és a hirek.sk (45 millió) kiadói nemzeti jelentőségűnek számítanak Magyarországon, így támogatásukról 

már korábban írtunk, de rajtuk kívül azért más sajtótermékeknek is sikerült úgy megfogalmazniuk egyedi kérelmüket, hogy 

pozitívan bírálják el azokat…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > 

Mennyi az annyi, azaz hol tartanak a felvidéki magyar iskoláink? 

Az oktatási minisztérium égisze alatt működő Tudományos és Műszaki Információs Központ az év első heteiben hozta 

nyilvánosságra a 2019/20-as tanévre vonatkozó adatainak halmazát. Ezeket áttanulmányozva a felvidéki magyar iskolák és oktatás 

helyzete is kirajzolódik. Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai Intézet vezetője a napokban összesítette a tanintézményeinkre 

vonatkozó adatokat. […] A magyar iskolák diáklétszáma stagnál, ezzel szemben a szlovák iskolák diáklétszáma radikálisan 

növekszik. Ezt mutatja meg a számarány csökkenése. A szlovák iskolák létszámának növekedéséhez sajnos hozzájárul az oda 

beíratott magyar nemzetiségű tanulok száma is – szögezte le Fodor Attila…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Rádióinterjú: Az oktatásügyi reform még várat magára 

Az oktatásügyről „változással” folytatódott a Pátria Rádió szakmai-politikai vitasorozata, a stúdióban Kiss Beáta, Rigó Konrád és 

Rácz Noémi osztották meg véleményüket a hallgatókkal. A változás abban mutatkozott meg, hogy míg a korábbi viták esetében a 

Magyar Közösségi Összefogás és a Most-Híd jelöltjeit köszöntötte Finta Márk műsorvezető, most a Progresszív Szlovákia Magyar 

Platformjával bővült a paletta. Kiss Beáta, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) oktatási és kulturális alelnöke, Rigó Konrád 

kulturális államtitkár a Most-Híd színében, valamint Rácz Noémi kassai tanárnő, valamennyien képviselőjelöltként is indulnak a 

február 29-i parlamenti választáson…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Az orvosi egyetemek jelentős támogatást kapnak 

A következő tanévtől az orvosi egyetemek mintegy 250 diákkal többet vehetnek fel és működésükhöz több pénzt is kapnak. Az 

állam mintegy 2,5 millió eurót különített el az egészségügyi dolgozókat, orvosokat képző intézmények számára. Ezt az összeget az 

oktatási intézmények hallgatói számának arányában osztják szét. Peter Pellegrini, a Szlovák Köztársaság kormányfője, egyben 

jelenleg az egészségügyi tárca irányítója erről az orvosi egyetemek dékánjaival történt találkozó után nyilatkozta. Hogy mindez elég 

lesz-e a súlyos gondokkal küzdő egészségügyünk számára, azt a jövő mutatja meg…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

A Gólyahír újszülött köszöntő program 

A Rákóczi Szövetség támogatásai és programjai révén próbálja ösztönözni a külhoni családok körében a magyar iskolaválasztást. 

A babanaplók átadásával már a születés után szeretné felhívni a szülők figyelmét ennek fontosságára, ezért minden újszülöttnek egy 

különleges kiadvánnyal kedveskednek…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 
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DIASZPÓRA 

 

 

Petrovics Eszter rendező filmjének vetítése Kassán 

Csütörtök délelőtt a Márai Sándor Alapiskola és Gimnázium diákjai számára vetítették a filmet, este pedig a MaJel Rovás 

Központban tekinthette meg a közönség. A filmbemutató kezdetén a Csermely Kórus adta elő Kodály Esti dal című művét. Ezt 

követően Solymosi-Tari Emőke zenetörténész, az MMA Művészetelméleti Tagozatának vezetője beszélgetett a film alkotóival, 

Petrovics Eszter Erkel Ferenc-díjas rendezővel és Muhi András Balázs Béla-díjas filmproducerrel…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

A Regnum Marianum Akadémia évnyitó előadása 

Felvidéken 2007 óta működik a Regnum Marianum Akadémia, mely az 1902-es évben alakult, történelmi Magyarország Regnum 

Marianum katolikus közösségének szellemiségében folytatja munkáját, a mai kor kihívásaihoz igazodva. A felnőttképzést szolgáló 

akadémiát a Felvidéken a Pázmaneum Társulás hívta életre, ThDr. Karaffa János PhD. és PhDr. Farkas Zsolt közreműködésével. 

Célkitűzéseink között szerepel a konferenciák, a zarándoklatok, találkozók szervezése a vallás, a kultúra és a művelődés területén, 

és az információk átadása ezekben a témákban…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

Hazavárják a diaszpóra magyarság fiataljait 

A diaszpórában, a Kárpát-medence határain túl élő magyarság fiataljainak indul gimnáziumi képzés a Sárospataki Református 

Kollégiumban ez év szeptemberétől – jelentették be a Nemzetpolitikai Államtitkárság és az intézmény közös sajtótájékoztatóján. 

Mint ismert, mintegy 2,5 millió magyar él a diaszpórában, akik számára a visszajelzések szerint vonzó a magyarországi gimnáziumi 

oktatás, különösen egy olyan időszakban, amikor a fiatalok amúgy is saját identitásukat keresik…” Forrás: Kulhonimagyarok.hu:  

teljes cikk > 

Gyermekkori kétnyelvűség Prof. Dr. Navracsics Judit előadása Newportban 

Múlt szombaton, egy fantasztikus, mindenki számára érdekes és hasznos interaktív előadást tartott Newportban Prof. Dr. Navracsics 

Judit a kétnyelvűségről. A Nefelejcs Tanodába járó családok száma egyre nő, a gyermekek heti rendszerességgel járnak a Hétvégi 

Iskolába és Óvodába és a Baba Mama Papa klubba is egyaránt. Együtt ünnepelik jeles napjainkat, és számos családi rendezvényt is 

szerveznek. Előadásában kitért a gyermekkori többnyelvűség kialakulására, a nyelvek elsajátításának folyamatára, a kétnyelvűek 

beszédviselkedésére, kódváltására, arra miben térnek el a kétnyelvű gyermekek az egynyelvűektől. Szó esett arról is, hogy előny-e 

vagy hátrány a gyermekkori kétnyelvűség, és, hogy hogyan lehet segíteni a gyermekeket a kétnyelvűvé válásban. Végül arra is 

választ kaptunk, hogy a kétnyelvűség hogyan alakítja az identitástudatunkat…” Forrás: Korosiprogram.hu:  teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László 

https://ma7.sk/film/a-mi-kodalyunk-kassan?_ga=2.96506394.487684636.1580743775-1220901596.1580743775
https://felvidek.ma/2020/02/a-regnum-marianum-akademia-evnyito-eloadasa/
http://www.kulhonimagyarok.hu/kulhoni-magyarok-hirek/meno-magyarorszagi-gimnaziumban-tanulni-hazavarjak-a-diaszporamagyarsag-fiataljait/
https://korosiprogram.hu/hirek/eloadas-sorozat-indultcsaladok-szamara-newportban

