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MTA Pedagógus Kutatói Pályadíj - kárpátaljai pedagógus is díjazottak között 

Idén 12 tanár vehette át az elismerést Török Ádámtól, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárától, aki az Akadémia feladatának 

nevezte, hogy támogassa azokat a tanárokat, akik kutatásaik révén maguk is hozzájárulnak közös tudáskincsünk 

gyarapításához.„Egy-egy kiemelkedő pedagógusszemélyiség meghatározó lehet a diák pályaválasztása, s ezáltal egész élete 

szempontjából. Én hálás vagyok azoknak a tanároknak, akik nem csupán tanítottak minket az iskolában, hanem iránymutatásukkal 

befolyásolták a sorsunkat. Sokat köszönhetünk nekik” – mondta Török Ádám, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára a 

Pedagógus Kutatói Pályadíj átadóján. […] Sipos Tímeát, a Beregszászi 7. Számú Magyar Tannyelvű Általános Iskola tanárát „Az 

emberi élet fordulóival kapcsolatos szokások Kígyóson” című pályamunkájáért…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

Cseke Péter, Az MTA külső köztestületi tagjának köszöntése  

Hetvenötödik születésnapján bensőséges hangulatú könyvbemutatókkal köszöntötték kedden este Cseke Péter irodalomtörténészt, 

egyetemi tanárt és újságírót a Kolozsvár Társaságnál. Először a Cseke Péter által gondozott, Jancsó Béla közíró (1903-1967) 

levelezését tartalmazó három kötetet mutatták be, majd a Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) újságírás szakának 

munkaközössége által kimondottan erre az ünnepi alkalomra készített Párhuzamos életutak című emlékkönyvet. Cseke Péter 

megjegyezte: a Jancsó-levelezés gondozását és kiadását alapkutatásának tekinti, míg Párhuzamos életutak című kötetről Botházi 

Mária egyetemi oktató kifejtette: a könyv a tanszéken folyó munka lenyomata…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Konferencia: 30 éve szabadon 

Marchut Réka, a Kisebbségkutató Intézet munkatársa előadást tart "A Római Katolikus Egyház helyzetének megváltozása az első 

világháborút követően Romániában – bukaresti magyar katolikusok" címmel a Balassi Intézet - Bukaresti Magyar Intézet 

konferenciáján…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

  

Alacsonyabb parlamenti küszöb, több nő 

Az előttünk álló választások során parlamenti, illetve helyhatósági szinten is a 3 százalékos választási küszöböt kell elérniük a 

politikai pártoknak, illetve polgári csoportosulásoknak, többek között erről szavazott szombaton késő délután a köztársasági 

képviselőház. Ugyanakkor nőni fog a nők aránya a képviselők körében, ugyanis az eddigi 30 százalék helyett 40 százalékosra 

növelték a jelenlétük arányát. Amíg a Szerb Haladó Párt mindkét törvény esetében a választási küszöb csökkentését kezdeményezte 

a korábbi 5 százalékról 3-ra, Gordana Čomić, az ellenzéki Demokrata Párt képviselője a nők részarányának növelését indítványozta. 

A képviselők szavazattöbbséggel megszavazták a törvénymódosítás mindkét változatát, azzal, hogy a választási küszöb csökkentése 

esetében a kisebbségi pártok ne kerüljenek hátrányos helyzetbe, a VMSZ módosítási indítványa is a törvény részévé vált. Így a 

mandátumok kiosztásánál a kisebbség által begyűjtött szavazatok 35 százalékkal többet érnek majd, és így habár több párt kap esélyt 

arra, hogy bekerüljön a parlamentbe, a kisebbségi pártok sem veszítenek a képviselői posztok megszerzésének esélyéből. […]A 

Direktno.rs szerint ez felveti a kérdést, hogy milyen választási törvény az, amely törvényesíti, hogy „nem létező szavazatokat” 

adjanak hozzá a megszerzett eredményekhez, illetve, hogy miért akar a szerb köztársasági elnök minél több kisebbségi képviselőt a 

szkupstinában…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Munkaügyi miniszter: "Nem tudjuk megállítani az elvándorlást" 

Szerbia nem akadályozhatja meg, hogy a polgárok külföldre költözzenek, de ha már így döntenek, akkor legalább legálisan tegyék 

ezt, hogy Szerbia államként védhesse a jogaikat – üzente Zoran Đorđević munkaügyi és foglalkoztatási miniszter. A tárcavezető a 

köztelevízió műsorának vendégeként elmondta: Németországot értesítették, hogy Szerbia leállította az egészségügyi dolgozók 

kiküldését, a következő lépés pedig az erre vonatkozó szerződés felbontása lesz. „Nem állhatjuk útját a migrációnak…” Forrás: 

Szabadmagyarszo.com:  teljes cikk >  
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https://mta.hu/mta_hirei/sokat-koszonhetunk-nekik-pedagogus-kutatok-elismerese-az-akademian-110328
https://www.e-nepujsag.ro/articles/cseke-peter-75
https://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/hirek/2020/02/30-de-ani-de-libertate-30-eve-szabadon
https://www.magyarszo.rs/hu/4218/kozelet_politika/215234/Alacsonyabb-k%C3%BCsz%C3%B6b-t%C3%B6bb-n%C5%91.htm
https://szabadmagyarszo.com/2020/02/09/egyeseket-aggaszt-a-valasztasi-torveny-modositasa/
https://szabadmagyarszo.com/2020/02/08/dordevic-kulfoldon-sem-sokkal-jobb-elni-mint-szerbiaban/
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Tanácskozás: Minőségi oktatás mindenkinek 

Az Oktatásügyi, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium azon az új stratégián dolgozik, amely az oktatás széleskörű 

fejlesztésére vonatkozik a 2020-tól 2030-ig terjedő időszakban. Ennek kapcsán tartottak tanácskozást Minőségi oktatás mindenkinek 

címmel pénteken Belgrádban. A konferencia fő célja, hogy elemzések alapján négy olyan vizsgálatot mutasson be, amelyek 

stratégiai szempontból jelentős útmutatást adnak a minisztérium számára – nyilatkozta Vicsek Annamária oktatási államtitkár…” 

Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >  

Szabadkai Közkórház: Megnyílt a mesterséges megtermékenyítő központ  

A központ egy 375 négyzetméteres területen kapott helyet, a felszerelés 300 ezer euróba került, a projekt teljes költségét pedig a 

tartományi kormány, Szabadka Város, Magyarország Kormánya biztosította, illetve egy nemzetközi női jótékonysági szervezet. 

Zoran Gojković tartományi egészségügyi titkár az átadón arra emlékeztetett, hogy Vajdaság új népesedési politikát folytat. Ennek 

az a lényege, hogy az érintett családokban minél hamarább megszülethessen a kívánt gyermek. Szerbiában a házaspárok csaknem 

20 százaléka nem juthat természetes úton gyermekhez…” Forrás: Vajma.info:  teljes cikk >  

Előadás: Meddőségtől a gyermekáldásig 

Manapság egyre több fiatal párt, férfit és nőt egyaránt érint a meddőség problémája, amelynek a többi között környezeti és 

életmódbeli, testi és lelki gyökere is lehet. Erről tartottak előadást Zentán Meddőségtől a gyermekáldásig címmel…” Forrás: Rtv.rs: 

teljes cikk > 

Bemutatták a vajdasági magyar közösséget tükröző riportkötetet 

Csütörtök este a zentai BeeHome Közösségi Házban bemutatták a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete és a Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet gondozásában megjelent Útravaló – A Közegellenállás riportpályázat második évtizedének díjazott írásai című 

kötetet. A könyv több mint harminc szerző összesen 48 díjazott írását tartalmazza, amelyek mindegyike a vajdasági magyarságot 

érintő társadalmi jelenségekkel foglalkozik…” Forrás: Magyarszo.rs:  teljes cikk >  

Több mint tíz téli előadás mezőgazdászok számára Kishegyes községben 

A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége lakossági fórumokat szervez Vajdaság-szerte, számolt be lapunknak Fekete Andor, 

Kishegyes község falugazdásza, majd azzal folytatta, hogy ennek keretében Kishegyes községben is sor kerül egy tájékoztatóra, 

ami február 13-án, csütörtökön 19 órakor fog kezdődni a kishegyesi Tűzoltóotthonban. A találkozó vendégei Juhász Attila 

mezőgazdasági államtitkár és Molnár Viktor, a Tartományi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap igazgatóhelyettese.– A fórum témái a 

jelenlegi tartományi, illetve köztársasági pályázatok és pályázati lehetőségek lesznek. A téli szakmai előadások március végéig 

fognak tartani. Jövő héten a Topolyai Mezőgazdasági Szolgálat munkatársai fognak beszámolni a mintaparcellákon elért 

eredményekről, illetve szó lesz a növénytermesztésről, állattenyésztésről, konyhakereti termesztésről és a gyümölcsösökről…” 

Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

A szabadkai könnyűzene fél évszázada – Bemutatták Tihomir Mišić új könyvét 

Zsúfolásig megtelt a szabadkai Városi Könyvtár olvasóterme Tihomir Mišić A szabadkai könnyűzene fél évszázada (Pola veka 

Subotičke popularne muzike) című könyvének bemutatójára. […] Urbán F. Gábor szabadkai zenész, zenekritikus a saját 

archívumából magyar nyelvű dokumentumokkal járult hozzá a kiadványhoz: – Pekár Tibor tanár úr a könyveiben nagyon szépen 

feldolgozta Szabadka város komolyzenei múltját. Úgy gondoltuk, hogy nem árt a könnyűzenei élet történetét is feldolgozni, mivel 

a városban ennek is valamikor nagy hagyománya volt, habár mostanában már változnak az idők és kezdenek kihalni a rock zenészek. 

Nagyon örülök, hogy tíz-tizenkét év után megszületett ez a könyv – mondta Urbán F. Gábor…” Forrás: Szabadmagyarszo.com:  

teljes cikk >  

 

A kormányhoz fordult az ARGE Volksgruppen 

Nyílt levélben fordult a Nemzetiségi Ügyek Bécsi Munkaközössége a kormányhoz. A dokumentumban az ARGE Volksgruppen azt 

kifogásolja, hogy a néhány napja beiktatott Kurz-kormányban a Kancellária helyett az integrációs tárcához került a népcsoportok 

ügye. A nyílt levél, amelyet Stefan Pauer elnök jegyez, úgy fogalmaz: a munkaközösség tagjai számára irritáló, hogy az évszázados 

http://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/min%C5%91s%C3%A9gi-oktat%C3%A1s-mindenkinek_1091801.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24687/Szabadkai-Kozkorhaz-Megnyilt-a-mesterseges-megtermekenyito-kozpont.html
http://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/medd%C5%91s%C3%A9gt%C5%91l-a-gyermek%C3%A1ld%C3%A1sig_1092160.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4217/kultura/215155/%C3%9Atraval%C3%B3.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4216/vajdasag_kishegyes/215126/P%C3%A1ly%C3%A1zati-ismertet%C5%91-szakmai-t%C3%A1j%C3%A9koz%C3%B3d%C3%A1s.htm
https://szabadmagyarszo.com/2020/02/07/a-szabadkai-konnyuzene-fel-evszazada-bemutattak-tihomir-misic-uj-konyvet/
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gyökerekkel rendelkező, és magukat Ausztria részeként azonosító népcsoportok ügyei mostantól az integráció témakörébe 

tartozhatnak…” Forrás: Volksgruppen.orf:  teljes cikk > 

Magyar táncház találkozó Linzben  

„Négy tánccsoport, közel 70 táncos lépett színpadra február 8-án Linzben, a harmadik táncháztalálkozón. A Szent Antal Plébánián 

rendezett esemény célja az volt, hogy közelebb hozza egymáshoz a közös kulturális örökséget továbbadó csoportokat. A kétévente 

megrendezett találkozóra ez alkalommal ausztriai és anyaországi csoportokat hívtak meg a szervezők, mondta Cseres Alex, a 

házigazda Ne-felejts Táncegyüttes vezetője…” Forrás: Volksgruppen.orf:  teljes cikk > 

Leendő egyetemistákat tájékoztat az MDE 

Számos magyarországi középiskolás tervezi, hogy valamelyik bécsi egyetemen folytatja tanulmányait az érettségit követően. 

Számukra tart információs hétvégét február 7-9. között a bécsi Magyar Diákok Egyesülete. A program középpontjában azok a 

kérdések állnak, amelyek a leginkább foglalkoztatják a diákokat: az egyetemi élet, a lakhatás és a munkavállalás útvesztői. Ezekre 

igyekszik az egyesület megnyugtató válaszokat adni, mondta Gyerák Csaba, az MDE elnöke…” Forrás: Volksgruppen.orf:  teljes 

cikk > 

Beszédverseny diákoknak Kismartonban 

Közel 120 középiskolás diák vett részt február 6-án a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola „Sprachen-Trophy“ című, idegen nyelvi 

beszédversenyén. A résztvevők 8 nyelv közül választhattak. A magyar kategóriában 8-an versenyeztek. A versenyt azok számára 

hirdetik, akik második nyelvként, idegen nyelvként tanulnak magyarul, vagy a magyar népcsoporthoz tartoznak ugyan, de nem 

beszélik anyanyelvi szinten a nyelvet, mondta el Seper Mariann, a verseny magyar nyelvi kategóriáját lebonyolító nyelvi 

munkaközösség vezetője…” Forrás: Volksgruppen.orf:  teljes cikk > 

 

Az államfő ismét Ludovic Orbant kéri fel kormányalakításra 

Klaus Johannis államfő újabb kormányalakítási megbízást adott csütörtökön Ludovic Orbannak, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 

elnökének, miután a parlament előző nap megvonta az általa vezetett kisebbségi PNL-kormánytól a bizalmat. […]A 

Szociáldemokrata Pártnak (PSD) csak két lehetősége van: vagy beiktatja a liberális kormányt, vagy belemegy az előre hozott 

választásokba – állapította meg vasárnap este a B1 televízió műsorában Ludovic Orban miniszterelnök. A Nemzeti Liberális Párt 

vezetője azt is elmondta, hogy törvényhozóik jelenlétükkel biztosítják majd az ülés határozatképességét, de nem szavaznak majd…” 

Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Eurostat: digitális kompetenciák terén Románia utolsó az EU-ban 

2019-ben a 16-74 éves román állampolgárok 43%-a alacsony digitális kompetenciával rendelkezett, derült ki egy Eurostat 

tanulmányból, melyet az edupedu.ro tárgyalt bővebben. Ilyen téren Románia utolsó az Európai Unióban, a bulgáriai lakosoknál ez 

az arány 38%-ot mutatott. Mi több, az adatok azt mutatják, hogy az ország lakosságának csupán 10 százaléka rendelkezik emelt 

szintű digitális kompetenciával. Ezt megerősítik még a 2018-as PISA-teszt eredmények, ahol Románia egyike volt azoknak az 

országoknak, ahol a 15 évesek képességvizsgája még mindig papíron történik, az érettségiző diákok a digitális kompetenciák 

felmérésekor csupán 15 percig dolgoznak számítógépen, a többi 75 perc ugyanúgy papíron történik…” Forrás: Transindex.ro: teljes 

cikk > 

Intenzívebb lett a magyarellenesség Romániában 

Egyre több panasz érkezik a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálathoz a romániai magyar közösséget ért diszkriminációs esetek, 

jogfosztások és etnikai támadások kapcsán. A jogvédelmi szolgálat pedig jelentős lépéseket tesz ezek megfékezéséért – emelte ki 

csütörtökön tartott évértékelő sajtótájékoztatóján Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat igazgatója. Benkő Erika kiemelte, 

a számok magukért beszélnek: 2019-ben a jogvédelmi szolgálat által benyújtott feljelentések alapján a büntetések összege 150 000 

lej és 83 000 euró volt, míg 2018-ban 125 750 lej. „Az elmúlt évben az Országos Audiovizuális Tanácshoz (CNA) 12 feljelentésünk 

volt, amelyből 9 lezárult, 3 még folyamatban van…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk > 

 

 

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3033842/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3033960/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3033764/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3033764/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3033730/
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/121879-az-allamf-ismet-ludovic-orbant-keri-fel-kormanyalakitasra
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/121983-frissitve-orban-a-psd-nek-csak-ket-lehet-sege-van
http://itthon.transindex.ro/?hir=58450&eurostat_digitalis_kompetenciak_teren_romania_utolso_az_euban
http://itthon.transindex.ro/?hir=58450&eurostat_digitalis_kompetenciak_teren_romania_utolso_az_euban
https://www.erdely.ma/intenzivebb-lett-a-magyarellenesseg-romaniaban/


Erdélystat: a magyar diákok kitartóbbnak tűnnek a román végzősöknél 

Céltudatosabbnak tűnnek a magyar diákok, mint általában a romániai végzősök, mert a többségi társaiknál nagyobb arányban 

iratkoztak be, illetve vettek részt 2019-ben az érettségi vizsgákon – írja az Erdélystat. A 2019-es érettségi és pótérettségi vizsgán 

országosan 100 824 diák szerzett oklevelet, a nyári vizsgaidőszak sikerességi rátája 69 százalékos, az őszi pótérettségié 33,4 

százalékos volt. A magyar nyelven tanulók közül 4243-an vizsgáztak eredményesen, a sikerességi arányuk 58,6, illetve 39,5 

százalékos. Az Erdélystat hétfőn közzétett elemzése rámutat: az alacsonyabb nyári sikerességi ráta ellenére a magyar nyelven 

tanulók hasonló arányban szereztek érettségi diplomát, mint a teljes romániai diákpopuláció, a sikeresen érettségizők körében az 

arányuk 4,2 százalékos. Ennek magyarázata, hogy a magyar tanulók nagyobb arányban iratkoztak be, illetve vettek részt a próbákon, 

mint többségi társaik, illetve az őszi vizsgaidőszakban jobb eredményt értek el…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Ingyenes lesz ezentúl a külföldi egyetemeken szerzett diplomák honosítása 

Eltörölték a honosítási díjat az Európai Unióban és Svájcban megszerzett oklevelek esetében – erről rendelkezik Monica Anisie 

tanügyminiszter pénteken kiadott rendelete. A miniszter azt nyilatkozta, hogy ezzel az intézkedéssel támogatni szeretné azon 

fiatalok hazatérését, akik külföldi egyetemeken szereztek diplomát. Az Unión kívüli országokban megszerzett oklevelek honosítása 

továbbra is díjköteles…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Magyarellenes feliratok jelentek meg Sepsiszentgyörgyön 

A Sepsi OSK labdarúgócsapat szurkolóinak hivatalos Facebook-oldalán tették közzé szombaton, hogy magyarellenes, illetve a 

csapatot sértő feliratok jelentek meg Sepsiszentgyörgyön. A rendőrség vasárnap arról tájékoztatott, hogy hivatalból nyomozást 

indítanak…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Ezúttal Kalotaszegen szúrta valakinek a szemét a magyar helységnévtábla 

Megrongálták a Kolozs megyei Méra helységnévtábláját, de a vandál(ok)nak csak a magyar elnevezés volt zavaró. Az év eleje óta 

megsokasodtak a magyar helységnévtáblák elleni vandál cselekedetek: a 2020-as esztendő első hetében több udvarhelyszéki 

település helységnévtábláján mázolták le a magyar nyelvű feliratokat, néhány napra rá Nagyszalontán próbálták meg eltüntetni a 

város nevéből a nagy jelzőt, a múlt hónap végén pedig Gyergyószentmiklós és Gyilkostó üdülőtelep nevét festették le…” Forrás: 

Maszol.ro: teljes cikk > 

Felszámolnák a romák által lakott városrészben az iskolát, és a gyerekeket a többi tanintézethez osztanák be 

A marosvásárhelyi Legelő utcában működik az az iskola, amelyet évtizedekkel korábban egy holland alapítvány hozott létre, és 

amely felvállalta a hidegvölgyi gyerekek iskoláztatását. Az oktatási intézmény – ahol óvoda és elemi tagozat működik – a volt 18-

as számú, most Romulus Guga Általános Iskola részeként szerepel az iskolahálózatban. A holland alapítvánnyal kötött szerződés 

négy hónappal ezelőtt lejárt, a marosvásárhelyi önkormányzat pedig külön struktúraként szerette volna belefoglalni az 

iskolahálózatba…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Ombudsman a ditrói vendégmunkások ügyéről: egy régebbi gazdasági konfliktus éleződött ki 

A Nép Ügyvédje hivatala szerint a ditrói pékségben alkalmazott Srí Lanka-i vendégmunkások érkezése a pékség tulajdonosai és 

egyes volt alkalmazottai között régóta meglévő gazdasági jellegű konfliktust élesztett fel, és ez a kiéleződött helyzet vezetett egyes 

személyek szélsőséges és intoleráns megnyilvánulásaihoz. Renate Weber pénteken tette közzé az intézmény honlapján annak a 

helyszíni vizsgálatnak a következtetéseit, amelyet hivatalból indított és végzett a székelyföldi községben az ázsiai vendégmunkások 

ügye kapcsán. Az ombudsman megállapította, hogy a közösségi portálokon keresztül, az internetes térben csúcsosodtak ki az 

indulatok. A helyszíni vizsgálat azonban azt mutatja, hogy a feszültséget sikerült levezetni, a két vendégmunkás biztonságban érzi 

magát, és folyamatosan dolgozik a pékségben, a ditrói közösség pedig sajnálja a történteket…” Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 

2 > 

Szolidaritását fejezte ki a BBTE Magyar Irodalomtudományi Intézete a NAT-ot bíráló tanárokkal  

A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Irodalomtudományi Intézete a Facebook-

oldalán egy szolidaritási nyilatkozatban fejezte ki egyetértését a Magyartanárok Egyesülete, valamint a magyarországi egyetemi 

oktatók irányába, akik a január 31-én nyilvánosságra hozott, módosított Nemzeti Alaptantervvel (NAT) szemben szakmai 

bírálatokat fogalmaztak meg…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

 

 

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/erdelystat-a-magyar-erettsegizok-kitartobbak-a-romaniai-atlagnal
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/121934-ingyenes-lesz-ezentul-a-kulfoldi-egyetemeken-szerzett-diplomak-honositasa
https://szekelyhon.ro/aktualis/hivatalbol-vizsgalodik-a-rendorseg-a-sepsiszentgyorgyon-megjelent-magyarellenes-feliratok-miatt
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/121977-ezuttal-kalotaszegen-szurta-valakinek-a-szemet-a-magyar-helysegnevtabla
https://szekelyhon.ro/aktualis/felszamolnak-a-romak-altal-lakott-varosreszben-az-iskolat-es-a-gyerekeket-a-tobbi-tanintezethez-osztanak-be
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/121906-frissitve-ombudsman-a-ditroi-vendegmunkasok-ugyer-l-egy-regebbi-gazdasagi-konfliktus-elez-dott-ki
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/121970-sri-lanka-i-pekek-a-ditroiak-elnezest-kertek-senki-nem-bant-minket
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/121970-sri-lanka-i-pekek-a-ditroiak-elnezest-kertek-senki-nem-bant-minket
http://itthon.transindex.ro/?hir=58458&szolidaritasat_fejezte_ki_a_bbte_magyar_irodalomtudomanyi_intezete_a_natot_biralo_tanarokkal


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

I. Kárpát-medencei vállalkozói konferencia 

Marosvásárhelyen tartották a hét végén az első Kárpát-medencei vállalkozói konferenciát, melyen közel 300 vállalkozó, cégvezető 

és meghívott vett részt Erdélyből, a Vajdaságból, Felvidékről és Magyarországról. A szervezők – a CED Közép-európai 

Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. és a St. Georgius Manager Club – hagyományteremtő szándéka az volt, hogy valamennyi 

sikerágazat képviselve legyen…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Interjú: Az 50 éves „nemzetiségi megaintézmény”-re voltunk kíváncsiak  

Hogyan lehetett sikertörténet a nemzetiségi könyvkiadó a diktatúra éveiben? Mit jelentett a szerkesztőség munkája a többi nemzeti 

kisebbségnek? Mit jelenthet a női szempont? Kriterion Könyvkiadót 1969 decemberében alapítják meg, 1970 januárjától működik. 

Az emblematikus kiadó 50. születésnapja apropóján megkerestük Bartha Katalin Ágnes irodalom- és színháztörténészt, aki a 

kolozsvári Kisebbségkutató Intézet támogatásával kutatást végzett a Kriterion első húsz évéről, amelynek alapja egy interjúsorozat 

a kiadó egykori munkatársaival. Az elkészült munka az idén jelenik meg Egy nemzetiségi könyvkiadó a diktatúra évtizedeiben 

(1969-1989.) Beszélgetések a kiadó munkatársaival címmel a Polis és a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kiadásában…” Forrás: 

Transindex.ro: teljes cikk > 

Kortárs román és magyar művészekért szövetkezett a Bookart és az Új Kriterion Galéria 

Csíkszeredában szerdán egy kiállítás keretén belül mutattak be két művészt a helyi közönségnek, illetve a Bookart könyvkiadó és 

az Új Kriterion Galéria új közös projektjének első eredményét. A könyvkiadó és a művészeti galéria 2019-ben egyezett meg egy 

közös tervben, ami szerint évente két – egy román és egy magyar – művésznek állítanak össze és adnak ki egy-egy nagyobb 

volumenű albumot, amely átfogóbb képet adhat az alkotók munkásságáról, illetve betekintést nyújthat az adott művész egyes 

művészeti alkotófolyamatába…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Megnyílt a Magmában Cséfalvay András kiállítása 

Jövőnk a sivatagban címmel nyílt meg 2020. január 7-én Cséfalvay András kiállítása a sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs 

Művészeti Kiállítótérben. "Hogyan nézzünk szembe a sivataggal; a mindent beborító forrósággal, a monoton és kilátástalan 

kőrengeteggel, a jövővel? Cséfalvay András nem válaszokat vagy a megoldás illúzióját keresi, hanem olyan különböző 

világnézeteket és megingathatatlanságot sugárzó tudásokat helyez egymás mellé, melyek képesek teljesen más perspektívából 

láttatni ugyanazokat a kérdéseket és úgynevezett 'tényeket'…” Forrás:  Transindex.ro: teljes cikk > 

 

A déli régiók a közlekedést tekintve is hátrányos helyzetben vannak 

A Pátria Rádióban szombat délelőtt a közlekedést érintő témákkal folytatódott a vitasorozat. Ennek résztvevői Érsek Árpád 

közlekedésügyi miniszter (Most-Híd), Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai és régiófejlesztési alelnöke, valamint Ján Marosz, az 

Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OĽANO) képviselője voltak. Az R2-ből a magyarok által lakott területen egy 

kilométert sem adtak még át, és a kormány az R7-est is úgy akarja építeni, hogy az Érsekújvártól északra, nem pedig délre halad 

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

Mátyusföldön hódít a Felvidéki Históriák 

Már a Mátyusföldön is hódít a Felvidéki Históriák elnevezésű internetes játék. A program fejlesztői és népszerűsítői sorra járják a 

régió iskoláit, hogy minél több érdeklődőt elindítsanak a felfedezés izgalmas útján.A fejlesztők a tavalyi év folyamán úgy érezték, 

a játék túlnőtt a Csallóköz határain, ezért elindultak a Mátyusföld meghódítására is.…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Interjú Nagy Ivánnal: „A Csallóközi Múzeum a csallóközieké” 

2019 áprilisában a soron következő tizedik ülését tartotta Nagyszombat megye képviselő-testülete, amelyen a megye által fenntartott 

kulturális intézmények igazgatóinak kinevezéséről is döntöttek. Ekkor került Nagy Iván a Csallóközi Múzeum élére. Az intézmény 

igazgatóját egyebek mellett az elképzeléseiről és a terveiről faggattuk…” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk > 

„A szlovákiai magyar népdalokat államnyelven kell előadni a támogatás érdekében” 

Aki Szlovákiában folklórral, népművészettel, -dalokkal, -mesékkel, -táncokkal foglalkozik, arra immár második éve jobb idők 

járnak. A folklórhoz való személyes vonzalmát nem titkoló kormányfő, Peter Pellegrini tavaly rendkívüli segítségként másfél millió 

eurós támogatást biztosított közbenjárásával. Most, 2020-ban ez az összeg ráadásul növekedett, az idén immár 2 millió eurót 

https://www.e-nepujsag.ro/articles/szekelyfoeld-gazdasagi-kapuja
http://multikult.transindex.ro/?cikk=28246&demokratizalni_a_kriteriontortenetet._az_50_eves_8222nemzetisegi_megaintezmeny8221re_voltunk_kivancsiak
http://multikult.transindex.ro/?hir=11398&kortars_roman_es_magyar_muveszekert_szovetkezett_a_bookart_es_az_uj_kriterion_galeria
http://multikult.transindex.ro/?hir=11400&megnyilt_a_magmaban_csefalvay_andras_kiallitasa
https://felvidek.ma/2020/02/a-deli-regiok-a-kozlekedest-tekintve-is-hatranyos-helyzetben-vannak/
https://ma7.sk/tajaink/a-matyusfoldon-hodit-a-felvideki-historiak
https://parameter.sk/nagy-ivan-csallokozi-muzeum-csallokozieke
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oszthatnak szét a folklórral foglalkozó egyének és szervezetek között. A támogatási program a Folklór – Duša Slovenska (Folklór 

– Szlovákia lelke) elnevezést kapta. Ez mind szép és jó, mondaná a szlovákiai magyar ember, a támogatás rendszerével csupán az 

volt a probléma, hogy abban magyar témával foglalkozó munkával pályázni nem lehetett. Miután ez a feltétel nyilvánvalóvá vált, a 

kulturális minisztérium azt tanácsolta a szlovákiai magyar folklórral foglalkozóknak, hogy ezt a megkötést úgy játszhatják ki, ha a 

kérvényükben valamilyen szlovák elemet is feltüntetnek, így az már nem lesz tisztán magyar, s így nem kerülnek majd kizárásra a 

bíráló bizottság részéről…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Grendel Lajos Olvasóterem nyílik Pozsonyban 

Kicsit több mint egy évvel az író halála után olvasóterem nyílik Pozsonyban, a Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar 

Kultúra Múzeumában. Egyrészt a család jóvoltából a hagyaték nagy része kerül a Bämer-kúriába, amely hagyaték gondozását a 

múzeum elvállalta: Grendel Lajos kéziratait, leveleit, naplóit – az egész szellemi hagyatékát szakemberek dolgozzák fel. Másrészt 

egy többnyelvű társadalomtudományi könyvtár jön létre, melynek az a célja, hogy minőségi kínálatával megszólítsa a főváros 

értelmiségi rétegét és diákságát.  Az olvasóteremben már most kézbe vehetők az említett társadalomtudományi kötetek első 

darabjai…” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk > 

G. Kovács Gyula gömöri helytörténész halála 

Egy bajorországi öregotthonban átadta a lelkét a teremtőjének G. Kovács Gyula gömöri helytörténész. Sokan felkapják majd a 

fejüket a hír hallatán, hisz évekkel ezelőtt eltűnt, legutóbb a Gömöri Hírlap főszerkesztője volt még 2006 tájékán. Évekig senki sem 

tudott róla semmit, majd tavaly jelentkezett egy hölgy, aki az oberaui öregotthon egyik lakójában felismerni vélte. […] 

Szülőfalujában, Feleden Szegedi László szerettette meg vele a történelmet, innen a füleki gimnáziumba került, ahol latint, franciát 

és filozófiát tanulhatott, s ahol olyan tanárok álltak a rendelkezésére, mint Szako László, Fehér László, vagy Lóska Lajos, aki maga 

is áldozott a szépirodalom oltárán. […]Tipikus gömöri értelmiségi sorsnak is mondhatnánk…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

Ukrán miniszter: nem kivitelezhetők Szijjártó javaslatai a magyar nyelvű oktatásról 

Hanna Novoszad oktatási miniszter egyik javaslatot sem tartja kivitelezhetőnek azok közül, amelyeket Szijjártó Péter külgazdasági 

és külügyminiszter pénteki kijevi tárgyalásukon ismertetett vele az ukrajnai magyar nyelvű oktatási helyzet megoldására – áll az 

ukrán politikus sajtóközleményében, amelyből a Prjamij ukrán hírtelevízió idézett péntek este a honlapján. Novoszad közölte: a 

magyar külügyminiszter két javaslatot tett. Az egyik az volt, hogy Ukrajna sorolja be a kárpátaljai magyar kisebbséget is a területén 

élő őshonos nemzetiségek csoportjába; az őshonos nemzetiségiek iskoláiban ugyanis a diákok az első osztálytól az érettségiig 

anyanyelvükön tanulhatnak minden tantárgyat. Az ukrán miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy az ukrán jogszabály értelmében 

ebbe a kategóriába azokat a népeket sorolják, amelyeknek nincs saját államuk – ide tartoznak például a krími tatárok -, így nyelvük, 

kultúrájuk megtartásához kiemelt támogatást kell kapniuk. A magyar kisebbséget, miután van anyaországa, nem sorolhatják át ebbe 

a kategóriába – közölte…” Forrás: Karpatinfo.net:  teljes cikk > 

Öregedő Ukrajna: mi lesz a nyugdíjakkal?  

Harminc év múlva, azaz 2050-re, minden harmadik ukrán polgár 60 évesnél idősebb lesz, miközben nyugdíjra, egészségügyi 

ellátásra már ma sem jut elég pénze se az embereknek, se az államnak. Nem túl rózsás kilátásainkat a segodnya.ua és az Ukrajinszka 

Pravda alapján igyekszünk felvázolni. Évről évre több lesz a nyugdíjas, miközben csökken a munkavállalók száma. Az elkövetkező 

esztendőkben az ukrán polgárok legnépesebb generációja vonul nyugdíjba. A munkaerőpiac máris érzékeli a „demográfiai gödröt”, 

amelynek hatásához a munkaerő-elvándorlás is hozzájárul: az Állami Statisztikai Szolgálat adatai szerint az ukrajnai munkavállalók 

50,3%-a 40 évesnél idősebb…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

Nem szavazta meg a parlament a közoktatási törvény hatályon kívül helyezését  

Nem szavazta meg csütörtökön a Legfelső Tanács a január 16-án elfogadott, általános középfokú oktatásról szóló törvény hatályon 

kívül helyezését indítványozó törvénytervezetet, amit az Ellenzéki Platform – Az Életért párt képviselői terjesztettek elő – közölte 

a zik.ua hírportálra hivatkozva a karpat.in.ua. A nemzetiségek anyanyelvű oktatási jogait lábbal tipró törvény érvénytelenítése 

céljából benyújtott ellenzéki törvénytervezet elfogadása mellett mindössze 58 képviselő szavazott. Ez azt jelenti, hogy elhárult az 

akadálya annak, hogy Dmitro Razumkov házelnök aláírja a törvényt, amely a következő tanévtől teljesen megszünteti az orosz 

iskolákat Ukrajnában, és 2023-tól gyakorlatilag az elemi iskolára korlátozza a teljes értékű magyar tannyelvű oktatást…” Forrás: 

Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

https://ma7.sk/hagyomany/legy-szlovak-adunk-penzt?_ga=2.69301392.1639852320.1581343436-941274055.1581343436
https://parameter.sk/grendel-lajos-olvasoterem-nyilik-pozsonyban
https://felvidek.ma/2020/02/g-kovacs-gyula-gomori-helytortenesz-halalara/
https://www.karpatinfo.net/belfold/ukran-miniszter-nem-kivitelezhetok-szijjarto-javaslatai-magyar-nyelvu-oktatasrol-200035757
https://karpataljalap.net/2020/02/06/oregedo-ukrajna-mi-lesz-nyugdijakkal
https://karpataljalap.net/2020/02/06/nem-szavazta-meg-parlament-kozepoktatasi-torveny-hatalyon-kivul-helyezeset
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Tematikus Termini blokk a Magyar Tudomány legfrissebb számában 

A Magyar Tudomány című folyóirat 2020. évi 2. (februári) számában Nyelv és tudomány – határokon innen és túl címmel olvasható 

tematikus összeállítás, melyet a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat munkatársainak tanulmányai alkotnak. A blokkot Péntek 

János és Csernicskó István állította össze és szerkesztette vendégszerkesztőként…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő Beregszászban 

Szent-Györgyi Albert nevét viseli a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) kémiából szervezett tantárgyi vetélkedője, 

amelyre idén február 8-án került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A verseny célja felmérni a kárpátaljai 

magyar iskolások kémia területén elsajátított ismereteit, emellett egészséges versenyszellemet kialakítani a tanulók között. A 

vetélkedő évről évre a tanintézmények 7–11. osztályos tanulói számára 5 kategóriában zajlik. A szombati verseny megnyitóján Bak 

Éva, a főiskola biológia és kémia tanszékének tanára köszöntötte a tudásukat összemérni jelentkező mintegy 80 tanulót…” Forrás: 

Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

 

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség idén is megszervezte népzenei hétvégéjét 

Immáron 28. alkalommal tartották meg a New York-i cserkészkörzet egyik legnagyobb évközi rendezvényét, a Kodály-hétvégét. A 

háromnapos találkozón, melyen a népzene és a néphagyományok vannak a főszerepben, több, mint 120 cserkész vett részt. Idén is 

nagy lelkesedéssel érkeztek meg a magyar cserkészek New Brunswickra a Keleti-part minden részéről. A Kodály hétvégének több 

évtizedre visszanyúló hagyománya van a Külföldi Magyar Cserkészszövetség életében. A rendezvény ragaszkodik a gyökereihez 

és hagyományaihoz, de minden egyes alkalommal igyekszik megújulni, hogy mindig új élményekkel szolgáljon a résztvevőknek. 

Mindez nem valósulhatna meg a szervezők és segítők áldozatos munkája nélkül…” Forrás: Korosiprogram.hu:  teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László 
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