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Változtatna a gyerekpénz kifizetésén a munkaügyi miniszter 

Az ügyvivő kormányfő és a pénzügyminiszter után a munkaügyi miniszter is amellett foglalt állást, hogy készpénz helyett 

értékjegyekben (voucher) kell kifizetni a gyermeknevelési pótlékot, mert így a szülők nem költhetik el más célokra a kiskorúaknak 

szánt állami támogatást. Violeta Alexandru egy Facebook-bejegyzésben fejtette ki, hogy változatni kellene a gyermeknevelési 

pótlékok kifizetésének módján, mert a pénz haszonélvezői a jelenlegi rendszerben sokszor nem a kiskorúak…” Forrás: Maszol.ro: 

teljes cikk > 

Világszinten sereghajtó Románia a tehetségek megtartása szempontjából 

A nonprofit romániai szervezet által hétfőn közzétett adatok kizárólag a végleges kitelepedésre vonatkoznak, és nem számolnak 

azokkal a fiatalokkal, akik időszakosan mentek külföldre tanulni vagy dolgozni – tájékoztatott az Agerpres. A legtöbben Bukarestből 

mentek el, majd Iaşi, Temes, Bákó, Galaţi, Mehedinţi, Gorj, Szilágy, Kovászna és Hargita megye következik. […]A globális 

versenyképességi jelentés következtetései szerint a világszinten tanulmányozott 137 országból Románia a 132. helyet foglalja el a 

tehetséges emberi erőforrások megtartásának képessége szempontjából…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Elutasította a szenátus jogi bizottsága a parlamenti választási törvényt módosító rendeletet 

Pozitívan véleményezte a szenátus jogi bizottsága az előre hozott parlamenti választások kiírását célzó sürgősségi kormányrendelet 

elutasítását. A bizottság által jóváhagyott, és az RMDSZ által előterjesztett módosító javaslat értelmében „tervezet a sürgősségi 

kormányrendelet elfogadásáról” a „tervezet a sürgősségi kormányrendelet elutasítására” változtatták a jogszabály címét. Şerban 

Nicolae, a jogi bizottság elnöke és a Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátora a sürgősségi rendeletet elutasító jogszabály elfogadására 

tett javaslatot, amit a bizottság tagjai 8 igen és 3 nem vokssal elfogadtak. A felsőház az első megkeresett ház az ügyben, így a 

rendeletet elutasító jogszabálytervezet ezután a szenátus plénuma elé kerül megvitatásra és szavazásra…” Forrás: Maszol.ro: teljes 

cikk > 

A közigazgatási törvénykönyv ellen készülnek tüntetni a székelyföldi románok 

Tüntetést tart vasárnap a Cotroceni-palota előtt a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Polgári Fóruma, valamint a Calea 

Neamului Egyesület. A két szervezet így próbálja meggyőzni az államfőt, hogy ne hirdesse ki a módosított közigazgatási 

törvénykönyvet. A két szervezet képviselői szerint az új közigazgatási törvénykönyv "a román állam második hivatalos nyelvévé 

teszi a magyart", többek között azáltal, hogy "kiterjeszti a magyar nyelv használatára vonatkozó kötelezettséget a központi 

intézményekre", illetve lehetővé teszi a magyar nyelv használatát a helyi közigazgatásban olyan esetekben is, amikor a kisebbség 

aránya nem éri el a 20 százalékot…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Felmérés: így érvényesülnek a nyelvi jogok az erdélyi iskolákban 

Célszerű megfontolni a vegyes tannyelvű iskolák szétválasztását, ha pedig lehetőség és politikai hajlandóság nyílik rá, önálló magyar 

tannyelvű iskolák létrehozására kell törekedni minden erdélyi régióban és kistérségben. Ezt a következtetést fogalmazta meg szerdán 

nyilvánosságra hozott kutatási jelentésében a Bálványos Intézet. A társadalomtudományi és közpolitikai kutatóműhely az erdélyi 

iskolák nem oktatási tevékenységében megjelenő nyelvhasználatát, valamint az úgynevezett nyelvi tájképét térképezte fel egy 

felmérés segítségével. Kutatásuk egyrészt az iskolák nyelvi sokszínűségéről nyújt képet, másrészt fényt derít arra, hogy miként 

érvényesülnek a nyelvi jogok az oktatási intézményekben…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

A fiatalokra összpontosít a kolozsvári Mentés másként pedagógiai konferencia 

Megmutatják, hogy mi minden fér bele a pedagógiába, és olyan témákat vitatnak meg, amelyekről keveset beszélünk – ismertették 

a Mentés másként pedagógiai konferencia koncepcióját hétfőn a szervezők. A február 29. – március 1. között zajló rendezvényt idén 

„közelebb viszik a pedagógusokhoz”, az előadásoknak és műhelymunkáknak a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum ad 

majd otthont…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 
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Diákköri konferenciák középiskolásoknak is 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem már több éve arra biztatja hallgatóit (2018 óta pedig Románia minden 

egyetemistáját), hogy kutatásukkal, alkotásukkal nevezzenek be a tudományos megmérettetésre, idén pedig a középiskolások 

számára is megnyitja ezt a lehetőséget Marosvásárhelyen és Kolozsváron…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Dr. Somogyi Gréta előadása a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban 

Az intézményalapító gróf Mikó Imre (Zabola, 1805 – 1876, Kolozsvár) szerteágazó nemzetmegtartó tevékenységéről 

tájékozódhattak, valamint a közéleti szerepvállalásával szorosan összefüggő magánéletébe nyertek betekintést mindazok, akik 

pénteken délután részt vettek Egyed Ákos erdélyi történész, akadémikus és dr. Somogyi Gréta, a magyarországi Hadtörténeti Intézet 

munkatársa előadásán, amelynek a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium díszterme nyújtott otthont…” Forrás: Erdely.ma: 

teljes cikk > 

Dr. Pécsi Rita előadása Marosszentgyörgyön 

Miért nem működik a „százszor elmondtam” módszer a nevelésben? – erről és más érdekes, sokakat foglalkoztató kérdésekről tartott 

élvezetes, előadást Marosszentgyörgyön a Házasság hete rendezvény keretében dr. Pécsi Rita magyarországi mestertanár, 

neveléskutató. Dr. Pécsi Rita szerint rendkívül káros, hogy a magyar (és ugyanúgy a romániai iskolarendszer is) több mint kilencven 

százalékban az IQ-készségek fejlesztésével foglalkozik, holott az életben való sikeres helytálláshoz az érzelmi intelligenciához 

kapcsolódó készségek elengedhetetlenek…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Háromnyelvű kiadvány jelent meg az erdélyi magyar képzőművészet elmúlt száz évéről 

100 év – erdélyi magyar képzőművészet címen jelent meg az a képzőművészeti album, amely 528 oldalban foglalja össze az 1919-

2018 közötti időszakban alkotó erdélyi magyar művészek munkáit. Az RMDSZ által kezdeményezett 1000 év Erdélyben, 100 év 

Romániában projekt keretében megjelent kiadvány 220 művész életrajzát és összesen 379 alkotás reprodukcióját mutatja be magyar, 

román és angol nyelven. A kötetben szereplő reprodukciók gyűjteménye 22 hazai és külföldi múzeum, illetve 32 magánszemély és 

gyűjtő közreműködésével jött létre…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

József Attila munkássága előtt tisztelegtek a határokon átívelő felolvasó maratonon 

József Attila műveket olvastak fel a költő születésének 115 évfordulója alkalmából kedden mindazok, akik csatlakoztak a 12. 

Nemzetközi Felolvasómaratonhoz. A csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár által megszervezett eseményen tíz országból 

közel 36 ezren olvastak fel…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Születésnapi beszélgetés a 75 éves Székedi Ferenc újságíróval, szerkesztővel, publicistával 

Születésnapi beszélgetést olvashatnak a 75 éves Székedi Ferenc újságíróval, szerkesztővel, publicistával […] A Balaton melletti 

Nemestördemicen született 1945. január 6-án, iskoláit mégis Csíkzsögödön, később pedig Csíkszeredában végezte. Akkor már a két 

helység két külön államban volt, hogy sikerült a „helycsere”?…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Érdeméremmel ismerték el az Emlékpont történészének munkáját 

Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán rendezték meg a Szemere Bertalan Magyar 

Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság éves konferenciáját, amelyen az Emlékpont történésze, Vincze Gábor átvette a 

társaság Rendvédelem-történetért Érdemérmét. „A vásárhelyi közgyűjtemény szakembere négy éve foglalkozik a volt csendőrök 

második világháború utáni sorsával” – mondta el Arany-Tóth Attila, az Emlékpont közönségkapcsolati munkatársa…” Forrás: 

Erdon.ro: teljes cikk > 

Megújul a nagyváradi Petőfi park 

Miután Nagyvárad polgárai megszavazták azt, hogy a participatív költségvetésből újítsák fel a Petőfi parkot, a város elöljárói 

elindították ennek folyamatát. Ezt Adina Popa, a polgármesteri hivatal műszaki igazgatóságának a munkatársa fejtette ki pénteken 

a Florin Birta alpolgármesterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk > 
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SZLOVÁKIA/FELVIDÉK  

Szabadnapot kapnak a választás előtt az egyetemi hallgatók 

Rektori szabadnapot kapnak január 28-án, pénteken a Szlovák Műszaki Egyetem (STU) és a pozsonyi Comenius Egyetem (UK) 

nappali tagozatos hallgatói, hogy szombaton, a parlamenti választás napján elmehessenek szavazni – tájékoztatta a TASR 

hírügynökséget Martina Mášiková, az egyetem munkatársa.  „Felhívást intéztünk minden hallgatóhoz és az akadémiai közösség 

minden tagjához, hogy menjen el választani és az egyetemi értékeink szellemében szavazzunk a demokráciára, a humanizmusra és 

a toleranciára” – fogalmazta meg álláspontjában Marek Števček, a Comenius Egyetem, és Miroslav Fikar, a műszaki egyetem 

rektora, hozzátéve, időt akarnak adni a hallgatóknak arra, hogy nyugodtan hazautazhassanak szavazni…” Forrás: Felvidek.ma: teljes 

cikk > 

A tanári kamara cáfolja Lubyová szavait, miszerint vonzóvá tették a pedagógiai pályát 

Nem felel meg a valóságnak az oktatásügyi miniszter állítása, miszerint vonzóbb lett a tanári pálya, jelentette ki Vladimír Crmoman, 

a Szlovák Tanári Kamara (SKU) elnöke. „Az álláshirdetési portálok adatai szerint az utóbbi években meredeken csökkent a tanítói 

állások iránti érdeklődés” – mondta Crmoman Martina Lubyová (SNS) szavaira reagálva. Az oktatásügyi miniszter a közszolgálati 

rádióban nyilatkozta, hogy sokkal attraktívabbá tették a pedagógusi hivatást. Crmoman szerint a pedagógusok anyagi helyzetének 

javítására tett lépések nem voltak elegendők, és ha nem lesz változás, tovább súlyosbodik a tanerőhiány.„Most is súlyos 

pedagógushiány van, főleg a természettudományi tantárgyak és az informatika tekintetében, kevés a tanító az alapiskolák alsó 

évfolyamain, Pozsony megyében pedig az óvodákban a legnagyobb a hiány”…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

A szlovák autóipar egyre kevésbé állja a versenyt 

Az előző kormányok elhibázott beruházásösztönző politikája miatt Szlovákia mára kórosan függ az autóipartól, az elmúlt négy év 

szociális intézkedései ugyanakkor jelentősen rontottak a cégek helyzetén. Az autógyártók szerint a bérköltségek megugrása miatt 

vészesen romlott a versenyképességük. Szlovákia extrém módon függ az autóipartól: ez az ágazat adja az ipari termelés felét, az 

ország kivitelének pedig csaknem a 47%-át, miközben az autógyártók közvetlenül 177 ezer, közvetve pedig 275 ezer embernek 

adnak munkát. Ľubomír Koršňák, az UniCredit Bank elemzője szerint az elmúlt időszakban a nagy hitelminősítők is folyamatosan 

figyelmeztettek arra, hogy a szlovák ipar szerkezete túlzottan egyoldalú, amelyben az autóipar dominál, vagyis, ha az autóiparban 

gondok lesznek, az Szlovákiát is rendkívül súlyosan érintheti…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Lefestették az érsekújvári helységnévtáblát  

Ma reggelre virradóra ismeretlen tettesek lefestették és összekarcolták Érsekújvár egyik helységnévtábláját az Andódra vezető úton. 

A közelmúltban arról tájékoztattuk a lakosokat, hogy a Nyitra parti lakótelepen feszegették le a magyar feliratokat a háztartási és 

szelektív hulladékra szolgáló szemetesekről. Nagyobb táblabotrány legutóbb 2014-ben volt, amikor valamennyi magyar 

helységnévtáblát festékszóróval rongáltak meg ismeretlen tettesek a járási székhelyen…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Az Új Szó és a Trend konferenciáján szakértők elemezték Dél-Szlovákia jövőjét 

Jobban fogyunk, nem élünk addig, és nem kapunk olyan jó egészségügyi ellátást, mint a szlovák átlag. Ez is kiderült a Dél-Szlovákia 

helyzetét elemző szakértők előadásaiból az Új Szó – Trend konferencián. A rendezvény első negyedében szakértők elemezték Dél-

Szlovákia demográfiai, egészségügyi helyzetét és munkaerőpiacát. Gyurgyík László szociológus, a Selye János Egyetem oktatója 

szerint a népességváltozás igencsak eltérő képet mutat Dél-Szlovákiában. […] Antalik Imrich, a Selye János Egyetem dékán 

helyettese Dél-Szlovákia gazdasági helyzetéről és a munkaerő piaci mozgásokról beszélt. […] Kovács György egészségügyi 

szakértő, a Pozsonyi Egyetemi Kórház volt igazgatója rávilágított arra, hogy a kórházak ellátottságát tekintve nem ment végbe olyan 

hatalmas fejlődés, változás, mint akár az autó- vagy az elektronikai iparban. Ezzel együtt Szlovákiában a déli régiók a 

legelhanyagoltabbak az egészségügyi ellátásban…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

II. Rákóczi Ferencre, a vallásos fejedelemre emlékeztek a lévaiak 

A tavalyi II. Rákóczi Ferenc-emlékév alkalmából február 18-án a Lévai Szent László Kör a helyi Reviczky Házban tisztelgett 

fejedelmünk előtt a „II. Rákóczi Ferenc vallásossága” című előadással. Bevezetőjében Müller Péter, a kör elnöke elmondta, hogy a 

hiánypótló előadás célja egy olyan oldaláról bemutatni II. Rákóczi Ferencet, melyről, főleg a múltban, egyáltalán nem esett szó, de 

a jelenben is csak mellékesen kerül bemutatásra, annak ellenére, hogy a nép szívében ma is élő nagyságos fejedelmünk élete és 

szolgálata útmutató lehet a mai keresztény embere számára…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 
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UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

B. Kovács István gömörológus előadása 

A Pósa Lajos Társaság február 13-án szervezte meg B. Kovács István gömörológus Iskola a nyelvhatáron című előadását a 

rimaszombati Csillagházban. Az előadót Gyurán Ágnes, a Pósa Lajos Társaság alelnöke mutatta be. B. Kovács István régész, 

muzeológus egykor a Gömör-Kishonti Múzeum igazgatója és a jogutód intézmény, a Tompa Mihály Református Gimnázium tanára 

is volt, jelenleg 2002-től a Szlovákiai Református Tudomány…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Jubileumi kiállítás Luzsicza Lajos festőművész emlékére 

Száz esztendővel ezelőtt Érsekújvárban született Luzsicza Lajos, Munkácsy-díjas festőművész, művészeti író, egyetemi tanár, 

lokálpatrióta, akire szülővárosában emlékeztek a kerek évforduló alkalmából. A Vunar Galéria adott otthont a kiállításnak és tisztelői 

sokaságának, annak a több száz résztvevőnek, akik közösen idézték fel a festőművész életútját, sokrétű munkásságát és a 

szülővároshoz való töretlen hűségét. A jubileumi kiállítás kezdeményezője az érsekújvári székhelyű Nobilitas Carpathiae civil 

szervezet és a Luzsicza Lajos Emlékbizottság volt…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Őstörténetünk keletre vezet – A magyarok származásáról és a honfoglalás útvonaláról 

Antropológiai és genetikai tudományos kutatások alapján elvégzett eredményekkel ismerkedhettek meg Bíró András Zsolt 

antropológus előadásán, melyet a gömörpéterfalai kultúrházban tartott meg. A jelenlévőket Kopecsni Gábor, a Felföldi Dalia Iskola 

vezetője köszöntötte…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

 

IMF: Ukrajna elveszíti a munkaképes lakosokat  

A nemzetközi szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy Ukrajna népességének csökkenése 2018- 2030-ban évente 1,2% -kal 

csökken – írta a korrespondent.net az Interfax-Ukrajnára hivatkozva. Az IMF állandó képviselője Ukrajnában, Goesta Ljungman 

emlékeztetett arra, hogy Ukrajna azon 18 ország közé tartozik, amelyek gazdasága 1990 és 2017 között visszaesett, az utóbbi 

eredmények szerint átlagosan 0,2%-kal évente. Megállapította, hogy ebben az időszakban a beruházások csak a GDP 20% -át tették 

ki…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

Az ukrán GDP csaknem negyedét teszi ki a szürkegazdaság  

Az ukrán bruttó hazai össztermék (GDP) csaknem negyedét adja a szürkegazdaság – derült ki abból a kutatási anyagból, amelyet a 

Ernst and Young vállalat végzett el a Mastercard támogatásával az ukrán gazdasági minisztériummal, a jegybankkal és a statisztikai 

hivatallal együttműködésben, és amelynek eredményét hétfőn tette közzé a jegybank honlapján. Az ukrajnai szürkegazdaságot 

vizsgáló elemzők megállapították, hogy a 2018. évi GDP 23,8 százaléka, azaz 846 milliárd hrivnya (9890 milliárd forint) keletkezett 

szürke műveletekből. Ebből jelentős részt, a GDP 19,7 százalékát, azaz 702 milliárd hrivnyát (8207 milliárd forint) tettek ki a 

készpénzes elszámolások. A jegybank éppen ezért elsősorban a nem készpénzes kifizetések fejlesztésével igyekszik leküzdeni a 

szürkegazdaságot…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

Az állami egyetemek és kórházak a jövőben privatizálhatók lehetnek 

Ukrajna Gazdaságfejlesztési, Kereskedelmi és Földművelésügyi Minisztériumában úgy vélik, hogy az állam a jövőben koncesszióba 

(magánbefektetők irányítása alá) adná át az állami egyetemeket és kórházakat. Ezt Tyimofij Milovanov, gazdaságfejlesztési 

miniszter jelentette be február 17-én a gazdasági növekedés stratégiájának bemutatása során…” Forrás: Karpat.ua:  teljes cikk > 

Honcsaruk: Havi bérkiegészítést kapnak a minősített alsós tanítók 

Több mint 700 szakmai minősítésen sikeresen átesett alsó tagozatos pedagógus fog havonta 20 százalékos bérkiegészítést kapni – 

közölte Olekszij Honcsaruk miniszterelnök szerdán Telegram-csatornáján. Bejegyzésében a kormányfő azt írta, a kormány 

támogatja a fiatal tanítókat. Jelezte, alsó tagozatos osztályok sikeres szakmai minősítésen átesett 705 tanítója kap ezentúl havi 20 

százalékos alapbér-kiegészítést – adta hírül az unn.com.ua hírportál…” Forrás: Karpat.ua:  teljes cikk > 

Videó: Olekszandr Csalij: Kijev meggondolatlanul ment neki a kárpátaljai magyar oktatásnak 

A kijevi döntéshozók meggondolatlanul mentek neki a kárpátaljai magyar oktatásnak, figyelmen kívül hagyva, hogy, miközben 

ukrán viszonylatban nagyon partikuláris kérdésről van szó, kivitelezhetetlen feladatra vállalkoztak (az ukránosítással) – jelentette 

https://felvidek.ma/2020/02/ragyogo-csillagok-a-rimaszombati-gimnaziumban/
https://felvidek.ma/2020/02/jubileumi-kiallitas-luzsicza-lajos-festomuvesz-emlekere/
https://korkep.sk/cikkek/tortenelem/2020/02/16/ostortenetunk-keletre-vezet-a-magyarok-szarmazasarol-es-a-honfoglalas-utvonalarol/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/imf-ukrajna-elvesziti-a-munkakepes-lakosokat/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/az-ukran-gdp-csaknem-negyedet-teszi-ki-a-szurkegazdasag/
http://economic.karpat.in.ua/?p=2034&lang=hu
http://economic.karpat.in.ua/?p=2079&lang=hu


SZERBIA/VAJDASÁG 

 

 

ki Olekszandr Csalij ismert diplomata, volt külügyminiszter-helyettes és Viktor Juscsenko elnöki titkárságának helyettes vezetője 

az ukrlife.tv internetes televízió műsorában. […] úgy vélte, „inkább jó ukrán iskolákat kellene építeni, amelyek vonzóak lehetnének 

a magyarok számára, ahogy ezt a Krímben annak idején sikerült megoldani.”…” Forrás: Karpat.ua:  teljes cikk > 

Megjelent a Scientia Denique legújabb száma 

A Scientia Denique – Tudomány dióhéjban – a Kárpátaljai Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége (KMDFKSZ) által kiadott, lektorált 

magyar nyelvű tudományos folyóirat. A kötet idén immár tízedik születésnapját ünnepli. A kiadványban a publikálni vágyó 

egyetemisták, főiskolások és doktorjelöltek tudományos munkáit jelentetik meg a szerkesztők, több szekcióra bontva. A tudomány 

minden területére kiterjedő folyóirat célja, hogy minél szélesebb körben biztosítson publikációs lehetőséget a hallgatók és kutatók 

számára. A Scientia Denique tizenegyedik száma hamarosan elérhető lesz a kötet honlapján…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk 

> 

Hatodik alkalommal indítottak népzenei, néptáncos és népi énekes mesterképzést Kárpátalján  

A Magyar Állami Népi Együttes művészeinek közreműködésével február 15-én hatodik alkalommal indult útjára a népzenészeket, 

néptáncosokat és népi énekeseket megszólító program vidékünkön. Pál István Szalonna, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti 

vezetője, a képzés ötletgazdája örömét fejezte ki, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén is sokan érdeklődtek a képzés iránt.  

Elmondta: „A képzésnek köszönhetően az elmúlt évek során népzenei fellendülés indult el Kárpátalján, egyre több zenekar jött létre, 

és a népzene ma már ismét a kárpátaljai kultúra elengedhetetlen része…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

A játékos anyanyelvi verseny megyei döntője Ungváron  

A Petőfi Irodalmi Múzeum – A Magyar Nyelv Múzeuma és az Anyanyelvápolók Szövetsége hatodik alkalommal hirdette meg az 

Anyanyelvi játékok, játékos anyanyelv Wacha Imre emlékére című versenyt. Az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar 

Oktatási-Tudományos Intézetének Magyar Filológiai Tanszéke másodízben csatlakozott a rendezvényhez. A kárpátaljai döntőre 

február 14-én, pénteken a Bercsényi Miklós Könyvtárban került sor. Az általános iskolai korcsoportban a Beregszászi Bethlen Gábor 

Magyar Gimnázium csapata bizonyult a legjobbnak 246 ponttal. […] A középiskolai korcsoportban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete vívta ki az első helyezést 268 ponttal. […] Az első helyezést elért csapatok február 

21-én képviselhetik Kárpátalját a magyarországi Széphalomban megrendezendő Kárpát-medencei döntőn…” Forrás: 

Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

Zenés irodalmi délután a Szent Kereszt kórus szervezésében  

A Nemzeti Összetartozás Éve alkalmából Itt élned, halnod kell címmel szervezett zenés irodalmi rendezvényt Krajnik Irén február 

16-án, a Pásztor Ferenc Házban. Molnár János beregszászi római katolikus esperes-plébános a program elején köszöntötte az 

összegyűlteket. […] A rendezvény vendége Simon Dominika – a kárpátaljai szülőföldön maradás napjának megálmodója és 

szervezője – is szólt a közönséghez, megosztotta gondolatait a szülőföldről, hazáról, itthon maradásról. A délután meglepetése 

Balaczky Vladimir (Pitkin) előadása volt. A dalokat a Szent Kereszt kórus kísérte…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

Kárpátaljai írókkal ünnepelték Beregszászban a magyar széppróza napját  

Elkezdődött a Magyar Széppróza Napja Kárpátalján című rendezvénysorozat a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT) 

szervezésében. Az esemény a beregszászi magyar konzulátus közreműködésével, továbbá a Magyar Írószövetség, a Petőfi Irodalmi 

Múzeum és a Petőfi Irodalmi Ügynökég támogatásával valósult meg. A program nyitórendezvényének Magyarország Beregszászi 

Konzulátusának Gulácsy Lajos kiállítóterme adott otthont február 18-án, amelynek vendége volt Vári Fábián László, Nagy Tamás, 

Shrek Tímea, Dupka György, Marcsák Gergely és Sz. Kárpáthy Kata. A beszélgetést Csordás László, a KVIT elnöke moderálta. Az 

író-olvasó találkozó kezdeté…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

  

Csaknem négymilliárd eurós külföldi befektetés Szerbiában  

Szerbiába tavaly összesen 3,8 milliárd euró külföldi beruházás érkezett – nyilatkozta Jorgovanka Tabaković, a Szerbiai Nemzeti 

Bank elnöke. A bankkormányzó szerint a Nyugat-Balkánra irányuló külföldi befektetések több mint a felét az ország kapta meg…” 

Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

http://politic.karpat.in.ua/?p=3255&lang=hu
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/megjelent-a-scientia-denique-legujabb-szama/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/megjelent-a-scientia-denique-legujabb-szama/
https://karpataljalap.net/2020/02/18/hatodik-alkalommal-inditottak-nepzenei-neptancos-es-nepi-enekes-mesterkepzest-karpataljan
https://karpataljalap.net/2020/02/18/jatekos-anyanyelvi-verseny-megyei-dontoje-ungvaron
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/itt-elned-halnod-kell-zenes-irodalmi-delutan-a-szent-kereszt-korus-szervezeseben/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/karpataljai-irokkal-unnepeltek-beregszaszban-a-magyar-szepproza-napjat/
https://www.vajma.info/cikk/gazdasag/6914/Csaknem-negymilliard-euros-kulfoldi-befektetes-Szerbiaban.html


Norvégia félmillió euróval támogatja a szerbiai fiatalok elhelyezkedését 

A Norvég Királyság Szerbiában 500 ezer euróval támogatja a gazdaságilag fejletlen vidékeken élő fiatalok elhelyezkedését, illetve 

társadalomba való beilleszkedését. A projekt 91 szerbiai községet ölel fel, köztük Ürögöt, Kishegyest, Hódságot, Titelt, 

Magyarcsernyét, Törökbecsét és Zsablyát…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Szerbiában ezer euróért már szerezhető doktori fokozat 

Szerbiában már 1000 euróért hozzá lehet jutni doktori értekezéshez. A legtöbben a nagyobb fizetés miatt, vagy egy adott cég 

ranglétráján való felkapaszkodás reményében “doktorálnak”. A Politika újságírója egy olyan személlyel beszélgetett, aki ilyen 

munkákat készít. A név nélkül nyilatkozó illető elmondta, hogy ő személyesen 2008-ban hallotta először, hogy mások írnak meg 

doktori disszertációkat, de valószínűleg korábban is voltak már ilyen esetek, ő maga viszont később kezdett el ezzel a “biznisszel” 

foglalkozni…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

Gyakoribbak lesznek a tudásfelmérők az általános iskolákban 

Készül az új oktatási stratégia. A jelenlegi tervek szerint például gyakoribb tudásfelmérésre kell számítaniuk az iskolásoknak. Az 

oktatási minisztérium szakmai megbeszéléseket indított az oktatási és nevelési stratégia fejlesztése érdekében a 2030-ig tartó 

időszakra. Az új rendszer egyebek között előírja az általános iskolások tudásának gyakoribb felmérését…” Forrás: Rtv.rs: teljes 

cikk >  

Videó: Újabb tíz önkormányzatba juthat el a Ringató program 

A Magyar Nemzeti Tanács Szabadka, Újvidék és Temerin után az idei évben további 10 önkormányzatba kívánja eljuttatni a 

kisgyermekes családoknak létrehozott Ringató programot. Tegnap Muzslyán és Zomborban tartottak foglalkozásokat. A Ringató 

program keretében Kárpát-medence-szerte több mint 300 helyszínen folyik már kisgyermekkori zenei nevelés. A Magyar Nemzeti 

Tanács az idei évben a szórvány magyar területeken, így Zomborban is foglalkozásokat indít a kisgyermekes családok részére…” 

Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >  

Nagykikinda: Szakmai tanácskozást tartottak a magyar óvodapedagógusoknak  

A nagykikindai Dragoljub Udicki Iskoláskor Előtti Intézmény és a Magyar Nemzeti Tanács közös szervezésében tartották meg a 

nagykikindai Mi örömünk óvodában a Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok I. magyar nyelvű szakmai tanácskozását. Mintegy 30 

óvodapedagógus vett részt a tanácskozáson…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >  

Topolya: Hangulatos farsangi népzenei találkozó  

Népzene zengett tegnap este a topolyai színházteremben, ahol a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ szervezésében tartottak 

másodszor farsangi népzenei találkozót 13 hazai és külföldi csoport és szólista részvételével. A rendezvényen jelen volt Sutus Áron, 

a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke, aki ugyancsak köszöntötte a jelenlevőket…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Szabadka: Jubilál a FEMUS Nemzetközi Fúvószenei Fesztivál  

Jubileumi lesz az idei FEMUS Nemzetközi Fúvószenei Fesztivál, hisz 10. alkalommal szervezi meg az Electe Egyesület. A február 

20. és 23. között zajló eseményen két koncertet is díjmentesen tekinthet meg a közönség a városháza dísztermében. A fesztivál 

Drahos Béla fuvolaművész koncertjével kezdődik csütörtökön 20 órakor…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Díjkiosztóval zárult a Prosperitati Alapítvány mentorprogramja 

Palicson a Zvonko Bogdan borászatban adták át a vajdasági gazdaságfejlesztési program mentorprogramjának díjait. A programot 

25 mentor és 55 mentorált teljesítette sikeresen. A gálán átadták a legelhivatottabb és a legkitartóbb mentornak, a legkitartóbb és a 

legszorgalmasabb mentoráltnak, valamint a legösszetartóbb csapatnak járó díjakat, továbbá elismerést kapott a közösség lelkének 

választott résztvevő is…” Forrás: Szabadmagyarszo.com:  teljes cikk >  

 

 

http://rtv.rs/hu/gazdas%C3%A1g/norv%C3%A9gia-f%C3%A9lmilli%C3%B3-eur%C3%B3val-t%C3%A1mogatja-a-szerbiai-fiatalok-elhelyezked%C3%A9s%C3%A9t_1094506.html
https://szabadmagyarszo.com/2020/02/18/szerbiaban-1000-euroba-kerul-egy-doktori-disszertacio/
http://rtv.rs/hu/politika/gyakoribbak-lesznek-a-tud%C3%A1sfelm%C3%A9r%C5%91k-az-%C3%A1ltal%C3%A1nos-iskol%C3%A1kban_1094545.html
http://rtv.rs/hu/politika/gyakoribbak-lesznek-a-tud%C3%A1sfelm%C3%A9r%C5%91k-az-%C3%A1ltal%C3%A1nos-iskol%C3%A1kban_1094545.html
http://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/%C3%BAjabb-t%C3%ADz-%C3%B6nkorm%C3%A1nyzatba-juthat-el-a-ringat%C3%B3-program_1095300.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24734/Nagykikinda-Szakmai-tanacskozast-tartottak-a-magyar-ovodapedagogusoknak.html
https://www.vajma.info/cikk/kultura/13870/Topolya-Hangulatos-farsangi-nepzenei-talalkozo.html
https://www.vajma.info/cikk/kultura/13871/Szabadka-Jubilal-a-FEMUS-Nemzetkozi-Fuvoszenei-Fesztival.html
https://szabadmagyarszo.com/2020/02/19/prosperitati-a-legjobb-mentorok-es-mentoraltak-fotogaleria/
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A népcsoportokról vitázik az ÖVP és az SPÖ 

Mint arról korábban beszámoltunk, az SPÖ élesen kritizálta az ÖVP azon intézkedését, hogy az Ausztriában államilag elismert 

népcsoportok ügye a Kancellária Hivatalból az Integrációs Minisztériumba került. Patrick Fazekas a burgenlandi ÖVP népcsoporti 

referense pánikkeltésnek nevezte az SPÖ tegnap ismertetett követelését. Fazekas felszólítja a burgenlandi SPÖ kormányt, hogy 

támogassák több pénzzel a népcsoportokat és tegyék minél szélesebb körben elérhetővé a népcsoporti nyelveket az oktatási 

intézményekben…” Forrás: Volksgruppen.at:  teljes cikk > 

Megalakult a Burgenlandi Tartományi Parlament 

Hétfőn délelőtt tartotta alakuló gyűlését a Burgenlandi Tartományi Parlament, melynek során 36 képviselőből 35-en szavazták meg 

Hans Peter Doskozilt (SPÖ) Burgenland tartományfőnökének. Érdekességnek számít, hogy még az ÖVP képviselői is Doskozilra 

szavaztak…” Forrás: Volksgruppen.at:  teljes cikk > 

Gyűlésezett a Magyar Népcsoporttanács 

Február 3-án Felsőpulyán/Oberpullendorf gyűlésezett a Magyar Népcsoporttanács. A testület az ausztriai magyarság érdekeit 

képviseli az osztrák kormány felé. Péntek délután pedig a másik öt, államilag elismert népcsoport vezetőivel tanácskoztak Bécsben, 

a Komensky Iskolában. Hollós József a Magyar Népcsoporttanács elnöke az állami támogatások megreformálását, megduplázását 

tekinti a legfontosabb teendőnek. Hollós József kiemelte, hogy egy kisebbségi oktatási törvényre is szükség lenne, mely lehetővé 

tenni a magyar és a horvát nyelvű oktatást Burgenland és Karintia után Bécsben is…” Forrás: Volksgruppen.at:  teljes cikk > 

Felsőőri segély kárpátaljai magyaroknak 

Napi több száz kiló friss kenyér juthat el idén is a kárpátaljai magyarokhoz a Felsőőri Református Gyülekezet adománygyűjtésének 

köszönhetően. A Magyar Református Szeretetszolgálat „1 euro 1 kenyér" elnevezésű gyűjtéséhez még Gúthy László lelkész 

vezetésével csatlakozott a gyülekezet 2015-ben. A hagyományt a tavaly nyugalomba vonult lelkész utódja, Kádas Richárd is 

folytatni kívánja idén…” Forrás: Volksgruppen.orf:  teljes cikk > 

 

Kétélű lehet a béremelés 

Január 1-jétől 940,58 euróra emelkedett a minimálbér bruttó összege, ami nettóban 700 eurót jelent, megtisztítva minden juttatástól. 

Az újdonság, mely a legalacsonyabban fizetettek megélhetését igyekszik segíteni, a munkaadóknál elégedetlenséget váltott ki. Az 

újdonság azonban a dolgozók szempontjából kétélű lehet. A minimálbér emelése a munkaadóknál a leggyakrabban azt a kérdést 

veti fel, hova kellene bekalkulálniuk és miből kellene biztosítaniuk a megnövekedett költségeket. Az emeléssel a munkaadó számára 

a minimálbér az eddigi 981 eurós összköltség helyett most 1.031 eurót jelent, amely után a munkavállaló 10–54 euró közötti 

összeggel kap többet. A nyilvánosan elérhető adatok szerint Szlovéniában 38.993 foglalkoztatott részesült minimálbérben még az 

összeg korrekciója előtt…” Forrás: Nepujsag.net:  teljes cikk >  

A Lendvai Kétnyelvű Középiskola Információs napjai  

Mintegy 18 ezer diák iratkozhat be a középiskolai programokba országszerte, ebből a Lendvai Kétnyelvű Középiskola programjaiba 

teljes kitöltöttség esetén több mint kétszáz diák járhatna. Tomšič Tibor igazgatóhelyettes a pénteki tájékoztatási nap délelőtti 

szakaszában a népes tanulóseregnek a lendvai szakmai képzés igen korai elindítása mellett a kétnyelvű oktatás bevezetését emelte 

ki, harmadikként pedig a jelenlegi, új iskolaépületbe költözést említette. Az igazgatóhelyettes a korszerű képzés fő ismérvét a tanítók 

továbbképzésében, a cserekapcsolatok általi tudás kiegészítésben jelölte meg. Az újdonságokról és programokról az 

igazgatóhelyettes elmondta: a következő tanévtől a gimnáziumi programban bevezetésre kerül az interdiszciplináris tanulási 

egységek programcsomagja. A négyéves középiskolai képzések is új tartalmakkal bővülnek, s a magyar nyelv két külső 

differenciációjára is hangsúlyt kívánnak helyezni, amely az előzmények nélküli magyar nyelvtanulást igyekszik pótolni a nem 

kétnyelvű iskolákból jövők számára…” Forrás: Nepujsag.net:  teljes cikk >  

 

 

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3035068/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3035056/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3035190/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3034911/
https://www.nepujsag.net/gazdasag/8423-k%C3%A9t%C3%A9l%C5%B1-lehet-a-b%C3%A9remel%C3%A9s.html
https://www.nepujsag.net/muravidek/8424-inform%C3%A1ci%C3%B3s-napok-a-k%C3%A9tnyelv%C5%B1s%C3%A9g-hozz%C3%A1adott-%C3%A9rt%C3%A9k.html


Kötet a szlovén–magyar kisebbségvédelmi egyezményről  

Miran Komac és Vizi Balázs szerkesztésében megjelent a Bilaterális kisebbségvédelem: a magyar–szlovén kisebbségvédelmi 

egyezmény háttere és gyakorlata című kötet, amely több magyar és szlovén kutató közös munkájának köszönhetően látott 

napvilágot. A kötetet kedden mutatták be Budapesten, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete 

(TTKI) és a ljubljanai Etnikai Kutatóintézet közös rendezvényén. Az eseményt a Társadalomtudományi Kutatóközpont 

főigazgatója, dr. Boda Zsolt nyitotta meg, majd őt követte Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért 

felelős miniszteri biztos és dr. Sonja Novak-Lukanović, a ljubljanai Etnikai Kutatóintézet igazgatója…” Forrás: Nepujsag.net:  teljes 

cikk >  

Új Lindua és konferenciakötet  

A lendvai könyvtárban múlt csütörtökön kettős könyvbemutatót tartottak, melynek keretében bemutatták a Lindua folyóirat 21. 

számát, valamint az az Alsó-Lendvai Hiradó 130. évfordulójára rendezett konferencia nyomtatott anyagát. A konferenciakötetről 

Halász Albert, a Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója elmondta…” Forrás: Nepujsag.net:  teljes cikk >   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László 

https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/8419-k%C3%B6tet-a-szlov%C3%A9n%E2%80%93magyar-kisebbs%C3%A9gv%C3%A9delmi-egyezm%C3%A9nyr%C5%91l.html
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/8419-k%C3%B6tet-a-szlov%C3%A9n%E2%80%93magyar-kisebbs%C3%A9gv%C3%A9delmi-egyezm%C3%A9nyr%C5%91l.html
https://www.nepujsag.net/kultura/8426-%C3%BAj-lindua-%C3%A9s-konferenciak%C3%B6tet.html

