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A területi bizottságok és a határon túli akadémiai tanácsok évindító megbeszélése
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Február 10-én a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke, Kocsis Károly összehívására tartotta meg évindító
megbeszélését az öt magyarországi akadémiai területi bizottság (Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, Veszprém) valamint a négy
határon túli magyar akadémiai szervezet (Kolozsvári Akadémiai Bizottság, Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács, Szlovákiai
Magyar Akadémiai Tanács, Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács). A hagyományosan év eleji találkozók célja, hogy a szervezetek
összehangolják éves programjaikat, illetve tovább erősítsék a magyar-magyar tudományos kapcsolatokat…” Forrás: MTA.hu: teljes
cikk >

Fullbright Hungary: Ösztöndíjak az Egyesült Államokba
Megjelentek a Fulbright Hungary idei ösztöndíjfelhívásai. A jelentkezési határidők május 18., illetve október 12. Bővebben…”
Forrás: Fullbright.hu: teljes cikk >

Könyvbemutató 2020. február 18-án
A Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete és a ljubljanai Etnikai Kutatóintézet tisztelettel meghívja közös
könyvbemutató rendezvényére: Miran Komac - Vizi Balázs (szerk.): Bilaterális kisebbségvédelem: a magyar-szlovén
kisebbségvédelmi egyezmény háttere és gyakorlata. A könyvbemutatót megnyitja: Dr. Boda Zsolt (TK főigazgató) és Dr. Robert
Kokalj (Veleposlanik Republike Slovenije v Budimpešti / Szlovén Köztársaság budapesti nagykövete) A kötetet bemutatja Miran
Komac és Vizi Balázs szerkesztő. Időpont: 2020. február 18., kedd, 10:00. Helyszín: Társadalomtudományi Kutatóközpont
Jogtudományi Intézet, Tanácsterem…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >

Megjelent a REGIO 2019/3. száma
A REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat, az összehasonlító régió-,
társadalom- és kultúrakutatás orgánuma, amelyet a nemzeti és a kisebbségi kérdés tanulmányozásán keresztül jelenít meg. A lap
fontos feladatának tekinti a kortárs, nemzetközi (társadalom) elméleti viták, valamint a magyar nyelven még nem elérhető,
alapműnek számító írások tanulságainak közvetítését a hazai olvasók felé…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >

Elérhető adatbázis: Kárpátalja évszámokban 1867-2010
A Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet honlapjának olvasószobájában elérhetővé vált Kárpátalja
évszámokban 1867-2010 kétnyelvű (magyar, ukrán) kronológia tárgyszavas keresővel…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >

HORVÁTORSZÁG
Egyeztettek a HMDK-s egyesületek vezetői
A HMDK tagszervezeteinek vezetői hétfőn délután az idei évben esedékes programokról egyeztettek a kopácsi Tangazdaság és
Ifjúsági Központ nagytermében. A HMDK és tagszervezetei évente közel háromszáz hagyományőrző, a magyar kultúrát ápoló
rendezvényt hoznak tető alá. Annak érdekében, hogy ezen események ne „ütközzenek” egymással, elengedhetetlen a folyamatos
egyeztetés. – Nyolc megyében több mint félszáz tagszervezetünk van, amelyek mindegyike évente két-három, nagyobb tömegeket
is megmozgató jelentős rendezvényeket szervez. Ezt a gazdag programkínálatot nehéz összeegyeztetni, ezért fontos időnként ilyen
összetételben találkoznunk – mondta Jankovics Róbert, a HMDK elnöke, aki az egyeztető ülésen a várható anyagi forrásokról is
tájékoztatta a jelenlévőket…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

SZLOVÉNIA
Filmvetítés: Kitaposott utak
Vasárnap késő délután megtelt a dobronaki művelődési ház nézőtere. Egy olyan film vetítésére gyűltek össze a helyiek, amelyet
falujukban, róluk és velük forgattak, illetve azokról, akik annak idején kivándoroltak, és nem utolsó sorban azok emlékére, akik
nem tértek haza. Gál Anasztázia filmje: Kitaposott utak a Muravidéken. A film a dobronaki kivándorlás-történeteket dolgozza fel,
amely sorsok a Muravidék megannyi településének lakói számára ismerősen hatnak…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

Díjátadó: polgármesteri elismerés
Február 8-a, a szlovén kultúrünnep alkalmából Lendván polgármesteri elismerésben részesült a kultúra terén végzett kiemelkedő
tevékenységért Ferenc Katja fuvolás, Novak Pia szólóénekes, a Lindva régiséggyűjtők egyesülete, valamint Perger Valerija
pedagógus. Az elismeréseket a február 6-i ünnepi rendezvényen vették át a Színház- és Hangversenyteremben. Klarisa Jovanović,
a műsor moderátora felvezetőjében a kultúra napja kapcsán megfogalmazta a kultúrának és a hozzá ezer szálon kapcsolódó
identitásnak a lényegét: nyelv nélkül nincs kultúra, de nemzeti identitás sem, és akkor nemzet sincs…” Forrás: Nepujsag.net: teljes
cikk >

Tíz egyetemista kap támogatást
Az ülésen döntöttek a felsőoktatási tanulmányi támogatások odaítéléséről is. A decemberben megjelent pályázatra tíz egyetemista
jelentkezett, valamennyien eleget tettek a feltételeknek, így mind elnyerték az ösztöndíjat. Az önkormányzat erre a tanévre is
kilencezer eurót különített el a hazai egyetemisták támogatására, a tanács döntése szerint pedig mind azonos összegű havi
támogatásban részesülnek…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

AUSZTRIA
Magyar alkotó Alsó-Ausztria rezidens írója
Az Alsó-ausztriai Független Irodalom Háza meghívására a tartomány rezidens írója február hónapban Kiss Tibor Noé. A magyar
kortárs író az egyhónapos ösztöndíj idejére Kremsbe költözött, a rezidencia heteit pedig előkészületben lévő, harmadik könyvének
szenteli majd…” Forrás: Volksgruppen.orf: teljes cikk >

Leendő elsőseit várja a Bunte Schule
Ismét várja a leendő elsősöket a bécsi Bunte Schule magyar-német kétnyelvű osztálya. Az első félév jó tapasztalatai alapján az
intézmény elkötelezett a folytatás iránt. A szülőknek rendezett decemberi fórum visszajelzései bíztatóak, várhatóan újra meg lesz
az osztálylétszám, túljelentkezés esetén pedig már lehet érvelni a bővítés mellett is. Szerencsére az intézményvezetés mindenben
támogatja a törekvéseket, mondta Hollós József, a Magyar Népcsoporttanács elnöke […] Mivel a 18. kerületben fekvő Bunte Schule
megközelítése sok szülőnek problémát okoz, a Magyar Népcsoporttanács azt szeretné, hogy a Duna bal oldalán is nyílhasson
magyar-német nyelvű tanulócsoport. Ehhez viszont ismét elegendő jelentkező szükséges…” Forrás: Volksgruppen.orf: teljes cikk
>

ROMÁNIA/ERDÉLY
Változás a restitúcióban: az államnak kell bizonyítania az elkobzás jogosságát
Elfogadta a képviselőház azt az RMDSZ-es törvénykezdeményezést, amely a visszaszolgáltatott javak a valós értékfelmérését
biztosítaná, valamint arra kötelezné az államot, hogy visszaszolgáltatási folyamatban bizonyítsa be, nem jogtalanul kobozta el a
tulajdont. Szabó Ödön, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezető-helyettese, kifejtette, a ma elfogadott törvény változást hoz az
eddigi visszaszolgáltatási folyamatban: „eddig az eredeti tulajdonosoknak kellett bebizonyítaniuk, hogy az állam jogcím nélkül,
erőszakkal fosztotta meg őket az adott tulajdontól…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Értelmetlenül hadonászó jeltolmácsok közvetítik a román tévék műsorait
A halláskárosultak alkotmányos jogai sérülnek Romániában amiatt, hogy nincs megfelelően megoldva a tévéműsorok
akadálymentesítése számukra. Bár az országos csatornáknak törvény írja elő a jelelők alkalmazását, a felületes jeltolmács-képzés

miatt nem működik a rendszer, a felirat pedig az érintettek többsége számára nem kielégítő megoldás. Néhány tévécsatorna alkalmaz
jeltolmácsot, de előfordul, hogy ezek jelelés helyett gyakorlatilag csak kalimpálnak, illetve túl kis méretű ablakban mutatják őket,
hívta fel a figyelmet Marius Ghincea, akinek a Facebook-bejegyzése nyomán a Nép Ügyvédje hivatalból vizsgálatot indított…”
Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Beilleszkedési támogatást kaphatnak a vidéki állásokat megpályázó oktatók
Azok a tanárok, akik vidéken pályáznak meg rendes tanári állást, három bruttó átlagbérnek megfelelő beilleszkedési támogatásra
jogosultak azzal a feltétellel, hogy legalább öt iskolai évig vidéken maradnak. Az erről szóló jogszabályt kedden hallgatólagosan
fogadta el a képviselőház. A tervezet szerint, ha a pedagógus öt évnél hamarabb elhagyja vidéki katedráját, az ennek megfelelő
töredékösszeget vissza kell fizetnie. A jogszabály rendelkezik arról is, hogy a tanárok évente két országos bruttó minimálbérnek
megfelelő összegre jogosultak, amelyet szakmai fejlődésre, valamint az oktatási folyamathoz szükséges didaktikai anyagok
beszerzésére fordíthatnak…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Megszavazta a parlament: adómentes lesz a médiában dolgozók fizetése
Elfogadta kedden a képviselőház azt az adótörvénykönyvet módosító javaslatot, amelynek értelmében adómentessé válik az
újságírók és a rádióban, televízióban dolgozó műszaki személyzet bére, valamint a szellemi tulajdonjogból származó jövedelmük…”
Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Visszalépés az anyanyelv használati jogok terén: alkotmányos az új közigazgatási kódex
Alkotmányosnak bizonyult és így továbbra is érvényben marad az a sürgősségi rendelet, amellyel a – kisebbségi
anyanyelvhasználatot is szabályozó – közigazgatási kódexet léptette hatályba tavaly nyáron az akkori szociáldemokrata kormány.
Az alkotmánybíróság többszöri halasztás után szerdán utasította el az ombudsman tavaly augusztusban emelt alkotmányossági
óvását. Az alapjogi biztos szerint semmilyen sürgősség nem indokolta, hogy a kormány a rendkívüli helyzetekre kitalált jogalkotási
módszerrel avatkozzék be a törvényalkotás folyamatába, de az alkotmánybíróság nem adott neki igazat…” Forrás: Maszol.ro: teljes
cikk >

Kórházban magyarul: felszólították a minisztériumot a törvény alkalmazására
Felszólította a nép ügyvédjének hivatala az egészségügyi minisztériumot arra, hogy dolgozza ki a nemzeti kisebbségek
anyanyelvhasználatát a kórházakban és szociális intézményekben biztosító törvény végrehajtási útmutatóját – tájékoztatta a Maszolt
kedden Molnár Zsolt, a nép ügyvédjének helyettese. A lépés előzményeként az ombudsmani hivatal tavaly szeptemberben
magyarázatot kért arra, hogy miért nem tették lehetővé az alkalmazását a 2017-ben elfogadott és 2018. január elsejétől hatályba
lépett jogszabálynak, amelynek értelmében az egészségügyi és szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények kötelesek a
kisebbségek nyelvén is beszélő személyzetet alkalmazni azokon a településeken, amelyekben az illető kisebbség számaránya eléri
a húsz százalékot vagy az ötezer főt…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Összefoglaló és Vélemények: Óvodától a felsőoktatásig módosul a tanügyi törvény
Átfogó oktatásügyi törvénycsomagot fogadott el döntő házként hétfőn a szenátus, az óvodai és bölcsődei oktatástól a felsőoktatásig
terjedő módosítások Klaus Johannis államfő kihirdetésére várnak. Összeszedtük a legfontosabb – a romániai magyar oktatást is
érintő – változásokat, Novák Csaba Zoltán szenátort, a felsőház oktatásügyi bizottságának alelnökét pedig arról kérdeztük, hogy mi
indokolja a hozott intézkedéseket. A módosítások az oktatási rendszer egészét érintik, a magyar oktatásra vonatkozó részekkel pedig
a már létező előírásokat kívánták még egyértelműbbé tenni. A törvénycsomagot az RMDSZ nyújtotta be…” Forrás: Transindex.ro:
teljes cikk > teljes cikk 2 >

Eredményes volt a Partiumi Keresztény Egyetem átszervezése
Az elmúlt négy év történéseit összegezte, és a további tervekről is beszélt Pálfi József, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem
(PKE) rektora szerdán Nagyváradon, Fodor Attila szenátusi elnök és Szabó Simon gazdasági igazgató társaságában. Terveik között
szerepel, hogy két éven belül a debreceni egyetem kihelyezett agrár- és gépészmérnöki képzései a PKE belső képzéseivé váljanak,
majd kérdésünkre azt is elárulta: immár „nyílt titok”, hogy gazdasági informatika képzés beindítását is tervezik. Újdonság, hogy
magánénekesi képzést is elindítanának az egyetemen. Fodor Attila szenátusi elnök elmondta, ez utóbbi hiánypótló szak lehet, az
engedélyeztetéshez szükség iratcsomó már Bukarestben van, s amennyiben jóváhagyják, már 2020 őszétől beindíthatják a tényleges
képzést is…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Egyetemi felvételi anyanyelven: támadta egy volt oktatási miniszter az RMDSZ-t
Támadta Mircea Miclea a tanügyi törvénynek azt az RMDSZ által kezdeményezett módosítását, amely lehetővé teszi, hogy a diákok
az anyanyelvükön felvételizhessenek egyetemre. Cseke Attila szenátusi frakcióvezető replikázott a volt oktatási miniszternek.
Mircea Miclea a 2011/1-es tanügyi törvény alapjait lefektető elnöki bizottság vezetője volt Traian Băsescu államfő mandátumában.
A kolozsvári professzor az edupedu.ro-nak azt nyilatkozta: korlátozza az egyetemek autonómiáját az a hétfőn elfogadott
törvénymódosítás, amely szerint a diákok az anyanyelvükön felvételizhetnek…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Súlyos büntetést kapott a „magyar grófok” ellen uszító Realitatea Plus televízió
Tízezer lejre bírságolta a Realitatea Plus televíziót az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) a korrekt információszolgáltatás
szabályának megszegéséért egy erdélyi tulajdonvitával kapcsolatos adásban. A döntést Borsos Orsolya-Éva javaslatára egyöntetű
szavazattal hozta a CNA. Az audiovizuális tanács szerint az Octavian Hoandră által moderált műsorban olyan információkat
közöltek, hogy Erdélyben, az úgynevezett visszaszolgáltatások során, olyan magyar „grófok” örökösei javára állították vissza a
tulajdonjogot, akik „háborús bűnösök” voltak és „részt vettek az észak-erdélyi mészárlásokban”…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk
>

15.000 lejre bírságolta az Országos Diszkriminációellenes Tanács Radu Banciu műsorvezetőt
A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat panaszai alapján, három ügyben is elmarasztalta az Országos Diszkriminációellenes Tanács
Radu Banciu műsorvezetőt. A magyarellenes hangvételű, a helyi közösség és a magyar politikum ellen uszító műsorokat tavaly
február és április között sugározta a B1 televízió. Banciu a február 5-i adásban kiemeli, hogy Kelemen Hunor mindegy, hogy mit
mond, mit cselekszik, egyetlen valós célja van, a román nyelv teljes eltüntetése a magyarok által többségben lakott régiókban…”
Forrás: Erdely.ma: teljes cikk >

Újjáépítik a héderfájai haranglábat
Megmozdult a világ – összegezte tömören lapunknak az elmúlt napok történéseit Nagy Csaba héderfájai református lelkipásztor
annak kapcsán, hogy vasárnap a gyülekezet úgy döntött, visszaépíti a szombaton hajnalban leégett haranglábat. Szombatra virradóra
tűz martalékává vált a héderfájai református gyülekezet haranglába az éjszaka 2 óra után történt szándékos gyújtogatás
következtében; harangjai megolvadtak, a faépítményből csupán néhány üszkös gerenda és a harangok tartószerkezete maradt meg.
Az előzetes becslések szerint a gyülekezetet ért anyagi kár értéke eléri a 100 ezer eurót. Az első megdöbbenésből felocsúdó
héderfájai reformátusok vasárnap rögtönzött közgyűlést tartottak, ahol a gyülekezet megfogalmazta azon óhaját, hogy a haranglábat
eredeti állapotában szeretnék újjáépíteni. Tekintettel a közösség korlátozott anyagi helyzetére, úgy döntöttek, adománygyűjtést
szerveznek…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >

Képek könyve – Zakariás Erzsébet albuma
A Hagyományok Házában mutatták be Zakariás Erzsébet Képek könyve, Táj- és kultúrtörténet képekben című, négyszáz
illusztrációt tartalmazó kötetét. A képek témái a mai Románia területéhez kötődnek, forrásul pedig egy évszázad magyar nyelvű
budapesti sajtója, illetve néprajzi szakkiadványai szolgáltak. A kötetről a néprajzkutató-színháztörténész szerzővel beszélgettünk…”
Forrás: Erdely.ma: teljes cikk >

Darwin Nap Szatmárnémetiben
Szatmárnémetiben minden évben van Darwin Nap. 2020. február 12-én délelőtt tizenegyedszer várjuk a gimnáziumok tanulóit a
Szatmár Megyei Múzemba, hogy a tudomány vívmányait és a kritikus gondolkodást népszerűsítsük. Hraskó Gábor biológus,
informatikus, tudományos újságíró arról beszél majd, miből tudhatjuk, hogy egy történet igaz-e vagy sem? – a magyarországi
Szkeptikus Társaság elnökeként az álhírek és áltudományos irányzatok ellen igyekszik felvértezni a hallgatóságot. Mizsei János, a
Budapesti Műszaki Egyetem oktatója Villamos átverések címmel mutat be néhány gyakori trükköt, amivel pénzt próbálnak kicsalni
a modern kor kókleri, de beszél olyan felkapott témákról is, mint az 5G, vagy az elektroszmog. A délelőtti programot Molnár Janka
és Várda Emák Ferenc, a Tudashow csapat tagjainak füsttel, tűzzel színesített bemutatója zárja…” Erdely.ma: teljes cikk >

Benkő Levente történész előadása és könyvbemutató Kolozsváron
2020. február 13-án, csütörtökön, 18.30 órától kerül sor a Művelődés Estek sorozat újabb eseményére. Így látták a lövészárokból –
képek és embersorsok a Nagy Háborúból, különös tekintettel a kolozsvári m. kir. 21. honvéd gyalogezred katonáira címmel tart
előadást Benkő Levente történész, a Művelődés folyóirat szerkesztője. Az esemény keretében az előadó bemutatja a Zúgott a
Dnyeszter partja – Ujházy Sándor hadnagy emlékei c. könyvét is…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk >

Folytatódik a Kós Károly Akadémia Alapítvány előadás-sorozata
A Kós Károly Akadémia Alapítvány szervezésében, 2020-ban is folytatódik a Marosvásárhelyen elindított, nagy sikerű történelmi
tárgyú előadás-sorozat. A kezdeményezés célja, hogy Kós Károly szellemiségét követve megteremtse az erdélyi magyar történelmi
gondolkodás fontos, tudományos igényű fórumát Marosvásárhelyen. Az új előadás-sorozat a magyar forradalmakat és
szabadságharcokat mutatja be. Az előadások a következők…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk >

Az 1868. évi nemzetiségi törvény – konferencia
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogtudományi Intézete konferenciát hirdet az 1868. évi nemzetiségi törvényről.
Tematika: a nemzetiségi törvény elfogadásának előzményei, koncepciója, gyakorlata, a nemzetiségek viszonyulása e jogszabályhoz,
a nemzetiségi törvény kontextusa, általános értékelése, gyakorlata és hatásai. Konferenciánk helyszíne: Sapientia EMTE
Jogtudományi Intézet, Kolozsvár, Tordai út 4, B301-es előadóterem (Mócsy László terem) 2020. február 21, péntek…” Forrás:
Sapientia.ro: teljes cikk >

Nemzetiségek katonadalain alapuló előadást mutat be a Nagyvárad Táncegyüttes
Az első világháború idején bemutatott, különféle nemzetiségek katonadalait is felsorakoztató előadást gondol tovább a Nagyvárad
Táncegyüttes új produkciója, a Katonaének. Az előadásban, amelyet pénteken mutatnak be, Bartók és Kodály feldolgozásai is
elhangzanak…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Arad: a város megmentené a magyar autógyártás egyik fontos ipartörténeti műemlékét
Arad – és a magyar autógyártás – egyik felbecsülhetetlen értékű ipartörténeti remekműve megmenekülhet a teljes enyészettől, ha
az ingatlan jelenlegi tulajdonosai elfogadják az önkormányzat ajánlatát, és a városnak adományozzák az egykori Magyar Automobil
Részvénytársaság – Arad (MARTA) máig megmaradt irodaházát. A 20. század eleji autógyár irodaházának jellegzetes toronyépülete
van meg már csak, és talán csak azért nem bontották le a gyártelek és az üzem későbbi tulajdonosai, mert műemléképületté
nyilvánították, ekként védettséget élvez…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Nemzetközi József Attila-felolvasást szervez a csíkszeredai könyvtár
Tizenkettedik alkalommal szervezik meg a nemzetközi felolvasó-maratont Csíkszeredában. A Székelyudvarhelyen, László Judit
kezdeményezésére elindult eseményt 2014 óta a Kájoni János Megyei Könyvtár szervezi. A felolvasáson Benedek Elek, Orbán
Balázs, Jókai Mór, Arany János, Gárdonyi Géza, Móricz Zsigmond, Kányádi Sándor, Tamási Áron, Szabó Magda, Petőfi Sándor,
Radnóti Miklós művei után idén február 18-án születésének 115. évfordulója alkalmából József Attila alkotásai szólalnak meg. A
határokon átívelő felolvasásnak tavaly több mint 33 ezer résztvevője volt 12 országból, 292 településről…” Forrás: Maszol.ro: teljes
cikk >

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
Választások: A kormány elfogadta a gyermekek után járó támogatás megemelését és a 13. havi nyugdíjat
Andrej Danko, az SNS és a parlament elnöke kedden 13 órára tervezi összehívni a parlament rendkívüli ülését. A programpontok
között szerepelni fog az Isztambuli Egyezmény, a családi támogatás összegének megduplázása, a 13. nyugdíj bevezetése és az
autópálya-matricák eltörlése. A kormány szerdán jóváhagyta az autópálya-matricák eltörléséről, a családi pótlék összegének
megduplázásáról és a 13. nyugdíj bevezetéséről szóló törvényjavaslatokat, amelyeket a rendkívüli ülés keretében, gyorsított
eljárásban fog megvitatni a parlament…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Részletes visszatekintés a legutóbbi, 2016-os parlamenti választásokra
Az önálló Szlovákia történetében a hetedik – a rendszerváltás óta a kilencedik – parlamenti választást 2016. márciusában tartották.
Szlovákia 5993 választási körzetében a 4 426 760 választásra jogosult polgárból 2 648 184 választópolgár élt választójogával. A
választási részvételi arány 59,82 százalékos volt, ami valamivel több, mint a négy évvel korábbi (59,11 %). Sajnos, a magyarok által
lakott régiók többségében az országos átlag alatt volt a választási részvétel…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Kifogások az „alternatív történelemórákkal“ szemben
A budapesti székhelyű Rákóczi Szövetség (RSZ) Alternatív történelemórák címmel hirdet előadásokat Kárpát-medencei helyi és
ifjúsági szervezetei számára a nemzeti összetartozás évének alkalmából. Több szlovákiai magyar értelmiségi és szervezet
ugyanakkor kifogásolja egyes előadók személyét. 5 előadóról van szó, név szerint Babucs Zoltán, Raffay Ernő, Köő Artúr és

Szerencsés Károly történész, valamint Takaró Mihály irodalomtörténész. Az RSZ azt szeretné, ha a helyi közösségek az előadás
köré programot, például tanulmányi versenyt, kiállítást, színi előadást szerveznének. Az Új Szónak nyilatkozó szlovákiai magyar
értelmiségiek és intézményvezetők azonban különösen Raffay Ernő és Takaró Mihály személyét kifogásolják az előadók közül…”
Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Stabilizálódott a felvidéki magyar iskolakezdők száma
A Rákóczi Szövetség 2004 óta követi figyelemmel a felvidéki magyar iskolakezdők számának változását a hivatalos szlovák
statisztikai adatok alapján. Az elmúlt másfél évtized adataiból azt láthatjuk, hogy Felvidéken sikerült stabilizálni a magyar
iskolakezdők számát, ami rendkívül fontos nemzetstratégiai eredménye az idén száz éve kisebbségi sorsba kényszerült
közösségünknek. […] 2008-tól 3700 körüli számban stabilizálódott a felvidéki magyar iskolakezdők száma. Átlagban ezt a számot
(a 2014-2015 közti fellendülés, majd az ezt követő 2016-2018 közti visszarendeződéssel együtt) végig sikerült tartani. 2008 és 2020
között tehát nem csökkent a magyar iskolakezdők száma…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

A 101 évvel ezelőtti sortűz áldozataira emlékeztek a Csalogányvölgyi temetőben
Ezerkilencszáztizenkilenc január 1-jén az 1910-es népszámlálás adatai szerint még megközelítőleg 40-40 százalékban magyar és
német többségű egykori koronázó várost, Pozsonyt megszállták a csehszlovák legionáriusok. Ez ellen való tiltakozásuk jeléül
február 12-én a pozsonyi munkástanács vezetői népgyűlést hirdettek a régi Vásárcsarnok épülete elé. A délutáni órákban a
Vásárcsarnok épülete előtt több mint tízezres tömeg gyűlt össze. A koronázó városból kivonuló csehszlovák legionáriusok részéről
a békés tüntetőkre leadott sortűz következménye 7 halálos áldozat, továbbá 23 sebesült lett. […] A 101. évforduló napján, 12-én a
Csalogányvölgyi temető főbejárata közelében található sírhelyüknél emlékeztek az áldozatokra. Brogyányi Mihály beszédében
felidézte az esemény előzményeit, lefolyását, annak tragikus következményeit…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Új igazgató a Pozsonyi Magyar Intézet élén
Tegnap mutatkozott be hazai magyar és szlovák közéleti személyiségek, művészek, intézményvezetők, valamint a sajtó képviselői
előtt a Pozsonyi Magyar Intézet új igazgatója, Venyercsan Pál, aki Molnár Imrét váltja ezen a poszton. A diplomata azzal kezdte
beszédét, hogy szerencsés helyzetben van, mivel a fogadó ország nem idegen hely számára: 2011 és 2017 között Magyarország
pozsonyi nagykövetségén dolgozott másodtitkárként. […]„A hagyományos területek, mint az irodalom, a zene, a képzőművészet
mellett megjelent a tudomány, a sport, a turizmus vagy akár a gasztronómia is. Ezt a sokszínű magyar kultúrát szeretném tapasztalt
munkatársaimmal együtt minél tágabb értelemben bemutatni Szlovákiában. Minden korosztály számára vonzóvá tenni a
programokat, a korábbi sikeres hagyományokat megőrizve további témákkal bővíteni a kínálatot” – mondta az új igazgató…”
Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Kiállítás a bársonyos forradalomról a komáromi Selye gimiben
Először a Selye János Egyetemen volt látható a Fórum Kisebbségkutató Intézet bársonyos forradalomról és a szlovákiai magyarokról
szóló kiállítása. A tárlat február 11-én a Selye János Gimnáziumba vándorolt, innen majd Pozsonyba, a Duna utcába megy tovább,
a cél pedig az, hogy minél több iskolába eljusson. A 20 roll-up panelből álló kiállítás a normalizáció időszakának szlovákiai magyar
ellenzéki mozgalmainak a tevékenységétől az 1990 nyarán lezajlott első szabad választásokig ábrázolja az eseményeket. Az egyes
panelek többek között olyan témákat érintenek, mint a Független magyar kezdeményezés megalakulása, a Csemadok átalakulása
vagy a diákok bekapcsolódása a forradalmi eseményekbe…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk >

Ötven év a néptánc szolgálatában: Szőttes Kamara Néptáncegyüttes
Nehéz feladatra vállalkozott a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes: fél évszázad műsoraiból állított össze egy csokorra valót. Öt
évtizedet összefogni, bemutatni egy egész estés műsorban, két felvonásban óriási vállalkozás. A műsorban megemlékeztek a régiek
közül néhány olyan volt tagról, illetve azokról, akik támogatták a Szőttes megalapítását, működését. Közülük is néhány perccel és
egy tánccal Reicher Gellértről, aki időt, fáradságot nem kímélve évtizedeken át szervezte az együttes fellépéseit…” Forrás:
Ujszo.com: teljes cikk >

Gömörben vált teljessé a Versvándor útja
Gömörben zárta felvidéki körútját Tóth Péter Lóránt, Latinovits Zoltán-díjas versmondó, aki rendhagyó irodalomórái során Radnóti
Miklós életét és költészetét mutatta be a magyar iskolák diákjainak. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ)
szervezésében és a Magyarság Háza támogatásával megvalósult előadás-sorozat január végén kezdődött Komáromban.
Rimaszombatban Ádám Zita, az SZMPSZ tiszteletbeli elnöke köszöntötte a versvándort, aki átható előadásmódjával a Tompa
Mihály Alapiskolában és a Tompa Mihály Református Gimnáziumban is sikeresen kötötte le a diákok figyelmét. Másnap a Bátkai
Alapiskolában, majd Tornalján a Kazinczy Ferenc Alapiskolában tartott rendhagyó irodalomórát…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

Mozi: Rekordot döntött a Disznó
Rekordnézettséget ért el a bemutató első hétvégéjén Mariana Čengel Solčanská új filmje, a Disznó (Sviňa), mely Soltész Árpád
azonos című regénye nyomán készült. A Disznó ezzel lelökte a trónról az eddigi legsikeresebb szlovák nyitófilmet, Peter Bebjak A
hasadék (Trhlina) című thrillerét, melyre annak idején 83 266-an váltottak jegyet a nyitóhétvégén. Soltész Árpád a lapunknak adott
interjúban hangsúlyozta, hogy „nem dokumentumregényt írtam, hanem fikciót, amely tökéletesen reflektál az ország működésére,
jelenlegi állapotára. A történet szereplői nem beazonosíthatóak, inkább archetípusok. Általuk válik láthatóvá, hogy ebben az
országban miképpen működik a hatalom, a politika, s mik a mozgatórugói azoknak, akik a hatalmat gyakorolják…” Forrás:
Ujszo.com: teljes cikk >

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
Zelenszkij: fő cél a Donbászon dúló háború befejezése
Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke közölte a jövőre vonatkozó stratégiáit, melyek között szerepel a Donbászon dúló háború
befejezése. Ez az ország egyesítésének jelképe lehet - olvashatjuk a Korrespondent.net hírportálon. „Tudja, őszintén megmondva a
legfontosabb most, hogy ne veszítsük el az országot. Ne veszítsük el azt, amink van. Amikor a régiókat nézzük és belülről figyeljük,
hogy mi folyik ott, akkor Donyeck és Luhanszk esetében pontosan értjük, hogy ott háború van…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes
cikk >

Miniszter: Nem fogják erőszakkal elvinni az utcáról a sorköteleseket
Andrej Zagorodnyuk, védelmi miniszter bejelentette, hogy a minisztérium harcol a korrupció ellen, és hangsúlyozta, hogy a
sorkatonai szolgálatosokat nem irányítják műveleti területre. Zagorodnyuk megerősítette, hogy minden 20 év alatti sorköteles csak
írásos beleegyezéssel sorozható be. Zagorodnyuk biztosított a felől, hogy szigorúan ellenőrzik majd a sorozóirodákat a kenőpénzért
adott halasztások miatt, és megszüntetik az utcáról sorozás gyakorlatát…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk >

Várhelyi: az Európai Bizottság figyelembe veszi a kisebbségek véleményét az ukrán oktatási reform
értékelésében
Az Európai Bizottság figyelembe fogja venni a nemzeti kisebbségek véleményét is, amikor azt értékeli, hogy megfelelnek-e az
európai értékeknek az ukrán jogszabályok, beleértve az oktatási reform keretében elfogadott törvényeket - mondta újságírói kérdésre
válaszolva Várhelyi Olivér bővítési ügyekért és szomszédságpolitikáért felelős EU-biztos kedden Kijevben azon a sajtótájékoztatón,
amelyet Olekszij Honcsaruk ukrán miniszterelnökkel megbeszélésüket követően közösen tartottak. […] A Jevropejszka Pravda
megjegyezte: Várhelyi kétnapos ukrajnai látogatásának programjában szerepel, hogy találkozik nemzetiségi kisebbségek
képviselőivel Kijevben…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk >

Közvilágítási hálózatot építettek ki a Vereckei-hágó felé
Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma támogatásával a Volóci járás négy településén létesítettek új közvilágítási
hálózatot, mely a Vereckei-hágóhoz vezető utat teszi biztonságosabbá. A magyar finanszírozással megvalósult projekt keretében
Verebes (Verbjazs), Rákócziszállás (Zavadka), Újroztoka (Nova Roztoka) és Petruszovica utcái modern LED-es égőkkel
gazdagodtak. [...] Itt már magyar szó nincs, ám itt van a Vereckei emlékmű, amely emlékeztet bennünket a honfoglalásra, az 1100
éves múltunkra. Ezért örömmel támogatjuk a hágó mindkét oldalán fekvő településeket, melyek lakosai jó emlékeket őriznek
Magyarországról, jó szívvel viseltetnek a fejlesztéseink iránt, amelyek nemcsak a magyar közösséget, hanem a többségi nemzet
tagjait is segítik. Bízom benne, hogy a jövőben előrelépünk az egészségügyi fejlesztésekben is, hiszen több ezer ember ellátásáról
van szó. […] – zárta a beszélgetést dr. Grezsa István…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >

Interjú: Újévtől hivatalosan is beindult a karpat.in.ua
2020. január 1-jén hivatalosan is beindult a KMKSZ magyar és ukrán nyelvű gyűjtőhírportálja, amely a legszélesebb körű
tájékoztatást igyekszik nyújtani a kárpátaljai és az ukrajnai eseményekkel kapcsolatban magyar és ukrán nyelven egyaránt. Az új
honlap beindítóját, szervezőjét, Kulin Zoltánt kérdeztük, aki egyben a TV21 Ungvár igazgatója, ismert kárpátaljai magyar
médiaszakember…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >

Átvették diplomáikat az Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézet végzősei
Hagyományosan a Gaudeamus igiturt énekelve vonultak be az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) Ukrán–Magyar OktatásiTudományos Intézetének (UMOTI) végzős diákjai a diplomaosztó ünnepségre, melyre kedden, február 11-én került sor az egyetem
Zanykovecka utcai épületének nagytermében. 27 nappali és levelező tagozatos magyar nyelv és irodalom, történelem és
országismeret, illetve matematika és fizika szakos végzős vehette át a magiszteri diplomáját, közülük 4-en kitartásuknak
köszönhetően két végzettséget szereztek…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Huszonegy vendéglátó csatlakozott a Magyar Konyha Hete akcióhoz
Kárpátalján hamarosan indul a Magyar Konyha Hete programsorozat, amelyhez idén 5 járásból 21 vendéglátóhely csatlakozott –
hangzott el február 6-án, csütörtökön az akcióval kapcsolatos sajtókonferencián. A legfontosabb célkitűzésünk volt egy szakmai
szervezet létrehozása és a Kárpátalján élő magyar vállalkozók segítése. Azóta számos rendezvényt szerveztünk sikeresen. Ezek
egyike a Magyar Konyha Hete, amely nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >

Munkácsról Viskre költözik a műhely
A KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének székházában kialakított Krüzsely Erzsébet-emlékszoba most átkerül a viski
magyar iskolába. Erzsike néni, mert mi így hívtuk, húsz évvel ezelőtt tért haza a viski református temetőbe. Most költözik a Mester
által magára hagyott műhely is…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >

Író-olvasó találkozókkal méltatja a magyar széppróza napját a KVIT
Író-olvasó találkozókkal ünnepli a magyar széppróza napját a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT). A kulturális eseményeket
február 18. és 20. között szervezik Beregszászban és Ungváron Csordás László, Dupka György, Horváth Sándor, Kovács Eleonóra,
Lengyel János, Marcsák Gergely, Shrek Tímea, Sz. Kárpáthy Kata és Vári Fábián László részvételével. Az összejövetelek helyszínei
Beregszászban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF), a Rákóczi-főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete,
valamint a Beregszászi Városi Könyvtára, Ungváron pedig az Ungvári Nemzeti Egyetem lesznek. A programsorozatot február 18án közép-európai idő szerint 15:00-kor Magyarország Beregszászi Konzulátusának Gulácsy Lajos Termében nyitják meg…” Forrás:
Karpatalja.ma: teljes cikk >

SZERBIA/VAJDASÁG
Szerbia legnagyobb támogatója az EU
Az Európai Unió 2007 óta Szerbia számára összesen 2,79 milliárd euró vissza nem térítendő támogatást különített el az
Előcsatlakozási Támogatási Eszközből (IPA). Az Unió számít az ország legnagyobb hitelezőjének, és egyben a legnagyobb
kereskedelmi partnerének is. Mint arra az Európai Bizottságban rámutattak, az EU 2021–2027-re vonatkozó költségvetésében a
Nyugat-Balkán kiemelt szerepet kap, hiszen az EU Szerbia, illetve az egész Nyugat-Balkán iránti elkötelezettséget vállalt nemcsak
a politikai tevékenységek, hanem a gazdasági támogatás által is. Ana Pisonero, az Európai Bizottság sajtófelelőse a Tanjug
hírügynökségnek adott nyilatkozatában kiemelte, bár 2007 óta az EU 2,79 milliárd eurót irányozott elő az Előcsatlakozási
Támogatási Eszközből, az Európai Beruházási Bank 1999 óta összesen 5 milliárd euró összegben nyújtott kedvező hitelt
Szerbiának…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

A bíróság megerősítette, hogy az újvidéki Jogi Kar diszkriminálta a magyar hallgatókat
Az újvidéki felső bíróság elutasította az újvidéki Jogi Kar fellebbezését, amely a bíróság hatáskörére vonatkozott és megerősítette,
hogy a kar diszkriminálta a magyar nemzeti közösséghez tartozó hallgatóit. A bíróság megtiltotta a karnak, hogy megismételje a
diszkriminációt. A Jogi Kar elleni keresetet a Vajdasági Magyar Diákszövetség nyújtotta be. A felső bíróság megállapította, hogy a
Jogi Kar diszkriminálta a magyar hallgatókat, akiknek lehetővé tette a felvételi vizsga magyar nyelven történő megírását, de arra
kötelezte őket, hogy külön írásbeli és szóbeli vizsgát tegyenek szerb nyelvből…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Szabadka: Oklevél a legjobb matematikusoknak
Oklevéllel jutalmazták azt a 105 szabadkai diákot, akik a városi versenyen a különféle kategóriákban a legjobbaknak bizonyultak.
Az elismeréseket szerda délelőtt adták át a szabadkai városházán. Üröm az örömben, hogy idén sokkal kevesebb diák vett részt a

matematika versenyen, mint a korábbi években. Ljubica Kiselički, a versenybizottság elnöke elmondta, hogy pár éve még 400 fölött
volt azoknak az általános iskolai diákoknak a száma, akik megmérettették tudásukat ezen a versenyen, most pedig nem egész 300an próbálkoztak…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Zenta: Kezdődik a IV. Teátrum Neked! Fesztivál
Idén már negyedik alkalommal várja ingyenes magyar nyelvű programokkal a vajdasági magyar közönséget a Teátrum Neked!
Fesztiválon a Magyar Teátrumi Társaság és a Zentai Magyar Kamaraszínház, amelyeknek illetékesei mától kezdve egészen
vasárnapig a gyermekelőadásoktól kezdve a színészportrén át egészen az operáig a legkülönfélébb műfajokkal várják az
érdeklődőket a Zentai Magyar Kamaraszínházban…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Összeállította: Bóna László

