
SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

A HTMT HíREI 

  
 

Határon túli magyar periodikák digitális elérhetősége 

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének honlapján elérhetővé vált a digitalizálási programunkban 

készült katalógus a határon túli magyar digitalizált periodikákról Timár Norbert – Bárdi Nándor összeállításában. A több mint 400 

tétel döntően már lezárt hírlapok és folyóiratok anyagát tartalmazza. Az összeállítást, a munkák előrehaladtával illetve a 

hiánypótlásokkal, amelyhez várjuk a javaslatokat, folyamatosan bővítjük…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

 

Elemzés: Sokat költünk a rendőrségre, de elmaradnak az eredmények 

Szlovákia rengeteget költ a rendőrségre, de a hatékonyság messze elmarad az uniós és visegrádi átlagtól, és közben az egész EU-

ban ott a leggyengébb a rendőrségbe vetett bizalom. Az elmúlt hat évben az oktatás és az egészségügy kereténél jóval nagyobb 

ütemben bővült a belügyminisztérium költségvetése és még ennél gyorsabban nőttek a fizetések. Az Árért Értéket munkacsoport 

szerinti viszont hiányoznak az eredmények. Már csupán azzal is tízmilliókban mérhető éves megtakarítást lehetne elérni, ha végre 

piaci áron venné az internet- és hálózat-hozzáférést a belügy. […] Visegrádi és EU-15-ös (nyugati uniós alapító országok) 

összehasonlításban is elég szembetűnő aránytalanságok vannak. És mindeközben a rendőrséggel szembeni bizalmatlanság foka 

Szlovákiában 55%, míg a többi visegrádi országban együtt 35, nyugaton pedig 19 százalékos…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk >  

RTVS: Régóta hangoztatjuk, hogy fejleszteni kell a nemzetiségi adást 

A Szlovák Rádió és Televízió (RTVS) vezetése régóta hangoztatja, hogy a televízió nemzetiségi adásait fejleszteni kell. Ezt Andrea 

Pivarčiová, az RTVS szóvivője jelentette ki a TASR hírügynökségnek pénteken. Az RTVS Kristián Čekovský (OĽANO), a 

kultúráért és médiáért felelős parlamenti bizottság elnöke nyilatkozatára reagált, többek között arra a kijelentésére, hogy a 

közszolgálati televízió régóta ignorálja a kisebbségi igényeket. Pivarčiová rámutatott: a közszolgálati média adásaival kapcsolatos 

problémákat a közszolgálati műsorszolgáltató, a szabályozó hatóságok, a törvényhozó és a végrehajtó hatalom csak együttesen 

oldhatják meg. “A komoly problémákra egyedül egyik fél sem kínálhat megoldást, legfeljebb kozmetikázásra van lehetősége” – 

jegyezte meg a szóvivő. Nemrég hagyták jóvá az RTVS nemzetiségi adásának új koncepcióját, 2021-től tehát a nemzetiségi 

műsorszolgáltatás új szakaszba lép. “Meggyőződésünk, hogy középtávon teljesíteni tudjuk a koncepcióba foglalt célkitűzéseket” – 

közölte Pivarčiová. A szóvivő arra is felhívta a figyelmet, hogy ami a kisebbségi rádióadást illeti, annak piaci részesedése kilenc év 

alatt megháromszorozódott, az RTVS pedig “domináns játékos” a nemzetiségi médiapiacon…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >  

Vélemény és politikum: Kirobbant a felvidéki magyar politikai szám(arány)háború 

Minden jel szerint egyelőre mégsem egyesül a lassan fél éve tárgyalgató három felvidéki magyar érdekeltségű párt (az öt közül). 

Bár a sajtóban is megjelent kiszivárgott információk alapján szinte mindenben megegyezett a három politikai formáció, az 

Összefogás párt (mely elméletileg ezért jött létre) mégis asztalt borított, mivel a Híd nem teljesítette követeléseiket, és nem elégedtek 

meg a 17%-os elosztással. Abban ugyan mindenki egyetértett, hogy legalább az 50%-ot a legnagyobb támogatottsággal, struktúrával 

és hálózattal bíró MKP-nak kell adnia az új párthoz, a másik 50%-on viszont összemarakodott a Híd és az Összefogás párt. 

Zárójelben megjegyeznénk, hogy számunkra továbbra is rejtély, hogy az 5 pártból miért csak 3 tárgyal, hiszen az Összefogás párt 

támogatottsága (ami elvileg csak ideiglenes választási pártként határozta meg magát) alig különbözik a másik két törpe pártétól, az 

MKDSZ-étől és a Magyar Fórumétól. […]Az Összefogás felmérte a külön indulás, a kétpárti szövetség és a teljes egység esélyeit 

Ha a pártok teljes összefogásban indulnának: Összefogás-MKP-Híd 5,5 százalékot szerezne más (szlovák) pártra 1,8 százalék 

szavazna. Ezen kívül 1,1 százalék válaszolt úgy, hogy: ha összeállnak “azokkal”, mégsem megyek el választani. […] A politikai 

pártok is egyre aktívabban használják a közösségi oldalakat, és egyre inkább érvényes ez a magyar pártokra is. A három párt 

viszonylag összemérhető táborral rendelkezik a Facebookon, az MKP vezet 17 ezer követővel, a Híd profilját 14 ezren követik, az 

Összefogásnak pedig közel 11 ezer követője van.…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Kétnyelvű applikáció a legkisebbeknek 

Az észak-komáromi Sziasztok Polgári Társulás a szintén észak-komáromi 22MEDIA digitális ügynökséggel karöltve készítette el 

szórakoztató- és oktatójátékát, melyre a gyermekek már az első pillanatban felkapják a fejüket és aztán hosszú hetekig figyelmüket 
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is leköti. „Az applikációból egy magyar és egy szlovák nyelvű verzió is készült. Az egyes verziók összesen hat különböző játékot 

foglalnak magukba, melyeken két kisállat, Nini, a ravasz róka és Nana, az okos nyuszi kíséri végig a gyermekeket. A játékok 

teljesítésével összesen közel 200 magyar és 200 szlovák szó sajátítható el játékos és szórakoztató formában. – mondta el a NiniNana 

alkalmazással kapcsolatban Múcska József, a projekt vezetője…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Rendhagyó könyvbemutató a Múzeumi Szalonban 

Madách Imre, Az ember tragédiájának újrakiadása és szlovák fordításának a könyvbemutatójára került sor – rendhagyó módon a 

virtuális térben – a Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma és a Hagyományok és Értékek Polgári 

Társulás szervezésében. A Madách Egyesület és a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma együttműködésének köszönhetően 2019-

ben újra megjelent a magyar irodalom egyik legjelentősebb alkotása. Jitka Rožnová fordításában 2020 őszétől a szlovák olvasók is 

kézbe vehetik a könyvet. Jitka Rožnová, költő és műfordító közel 30 magyar prózát, regényt, verseskötetet, drámát fordított le 

szlovák nyelvre, köztük Madách Imre válogatott verseinek gyűjteményét. Műfordítói tevékenységét több díjjal jutalmazták. […] A 

két könyv bemutatójára 2020. december 15-án került sor Pozsonyban, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma Grendel Lajos-

olvasótermében. Csanda Gábor irodalomkritikus és szerkesztő Jitka Rožňová műfordítóval és költővel beszélgetett…” Forrás: 

Felvidek.ma: teljes cikk > 

A lévai Reviczky Társulás újabb két kiadványa látott napvilágot 

Az első Gába Zsuzsanna – Pánikné Hevesi Lívia: „Cziczka Angela – válogatott zongoradarabok 2. rész” című kottagyűjtemény, 

mely a lévai zeneszerzőnő eddig ismeretlen műveit teszi közkinccsé. A szerzőpáros a kiadvány bevezetőjében röviden bemutatja 

Cziczka Angela (Selmecbánya, 1888 – Léva, 1973) lévai zeneszerző életútját, munkásságát. […] Ezt a munkát folytatva született 

meg Cziczka Angela műveinek most napvilágot látott 2. része, mely 250 oldalon kínálja a zenekedvelő közönség számára a 

zeneszerzőnő 35 szonátáját, 12 kis prelúdiumát, számos előadási darabját, gyermekeknek és karácsonyra írt szvitjeit, valamint 

négykezes darabjait. […] A második kiadvány is helyi témát dolgoz fel. „Az 1848/49-es Lévai Nemzeti Őrsereg zászlaja és 

másolatának története” című 84 oldalas könyvecske szerzője Müller Péter lévai helytörténész, a Reviczky Társulás Léva és vidéke 

helytörténeti szakosztályának vezetője. […] A zászló a maga 172 évével is nagy történelmi értéket képvisel, amit tovább növel az a 

tény, hogy a számunkra oly kedves 1848/49-es szabadságharc helyi illetőségű – lévai – kincse. A mai napig csodával határos módon 

fennmaradt zászló mesébe illő története sarkallta a szerzőt a zászló eddig csak foszlányokban fellelhető történetének felkutatására, 

és könyv formájában közkinccsé tételére…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Előadások: A legolvasottabb könyv és Kassa 

December 15-én a délutáni órákban a Csemadok kassai szervezete révén a református templomban – irodalmi kávéház keretében – 

két előadás hangzott el a Károlyi-biblia történetéről, jelentőségéről, kassai újrafelfedezéséről és a Szlovákiában található 

példányokról. […] Orémus Zoltán református esperes a vizsolyi bibliáról beszélt három témakört érintve. Először magát a 

bibliafordító Károlyi Gáspárt mutatta be, majd a fordításról beszélt, végül a fordítás munkájáról. […] Vizsolyban kiadtak egy 

naptárat is, mely majdnem végzetessé vált. Akkor került sor a naptárreformra és ez a kalendáriom még a régi időszámítást követte. 

Emiatt a nyomdát el akarták kobozni, de Rákóczi Zsigmond nem engedte. […] Óriási hatással volt nyelvünkre és irodalmukra – 

fejezte be az esperes előadását. […] Szeghy András kassai szakbibliográfus a vizsolyi bibliával elsősorban tipográfiai szempontból 

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

Videó: Így néz ki Horthy Miklós egykori szerelvényének vagonja belülről 

Elkezdték lebontani a szenci tó partján azt a magántelken lévő épületet, amely Horthy Miklós egykori szalonkocsiját rejti. Így néz 

ki a vagon belülről: Így néz ki Horthy Miklós egykori szerelvényének 9-es számú vagonja belülről. Az 1913-ban gyártott kocsit a 

MÁV nosztalgia és a budapesti Vasúttörténeti Múzeum Szencről Budapestre szállítja, ahol felújítják…” Forrás: Ujszo.com: teljes 

cikk > 

Videó: A Rákóczi Szövetség karácsonyi figyelmessége a legkisebbeknek 

Kárpát-medence közel ezer településén, 22 ezer magyarul beszélő óvodásnak küld karácsonyi ajándékot a Rákóczi Szövetség. A 

csomag része egy népmesekönyv, egy kis édesség és egy, a magyar iskolaválasztásra bátorító levél a szülőknek.  A Boldog Salkaházi 

Sára Iskolaközpont óvodásai már megkapták a figyelmességet…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Múltidéző: Terbegec rövid története 

A község neve szláv eredetű: Terbegecz (Terebes) a trebež szóból képződött, amely magyar fordításban annyit tesz: irtás. Ha 

szemügyre vesszük a környezetet, láthatjuk, hogy erdőségekkel körbeölelt völgyben fekszik. A neve magyarázatot adhat arra, hogy 

a közeli patak (Terbegeci patak) mentén irtottak ki területet a letelepedés érdekében.  Terbegec első írásos említése 1247-ből 
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származik. Ekkor Trebogoch néven fordul elő. A község hajdanán Hont vármegye nagyobb falvai közé tartozott. Erről tanúskodik 

az 1332-1337-ben készített pápai tizedjegyzék, miszerint Chelzer és Trebekecz község papja magas tizedet fizetett. […] Itt született 

1898. július 8.-án Gerő Ernő, (születési nevén: Singer) zsidó származású kommunista politikus, a Magyar Dolgozók Pártjának 

(MDP) első titkára, több miniszteri tárca betöltője…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

Zelenszkij megnevezte külpolitikája lényegét 

Volodimir Zelenszkij online konferenciát tartott Ukrajna külügyi képviseletének a munkatársaival. Az elnök kifejtette, hogy a 

diplomaták legfontosabb feladata az, hogy Ukrajna mindig a partnerek napirendjén szerepeljen és továbbra is prioritásként élvezzen 

náluk. Az ország külpolitikájának lényegét a béke megteremtésében, a szuverenitás és a területi egység helyreállításában látja. 

„Olyan ország vagyunk, amely ellenáll az Orosz Föderáció hibrid háborújának. […] Nem lehetséges elnöki beleegyezés abba, hogy 

Ukrajna alkotmányából kivegyék a NATO-csatlakozási törekvésre vonatkozó rendelkezést, még abban az esetben sem, ha ez lenne 

a donbászi béke ára – jelentette ki Volodimir Zelenszkij elnök a The New York Times című amerikai lapnak adott interjújában…” 

Forrás: Karpathir.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Rés van az állami költségvetésben. Ki marad pénz nélkül? 

[…] Az államháztartás azonban gyenge láncszemnek bizonyult, a hiány majdnem 300 milliárd UAH. Egyébként Ukrajna jövő évi 

teljes költségvetése mintegy 1,1 billió bevétel és 1,3 billió kiadás. Nyilvánvaló, hogy a költségvetésben keletkezett rést egy IMF-

részlet segítségével tervezték pótolni. Viszont a Nemzetközi Valutaalappal való együttműködés megszüntetése azonban 

megfosztotta Ukrajnát az EU pénzügyi intézményei és a Világbank finanszírozásától valamint az eurókötvény-piacokhoz való 

hozzáféréstől. November végétől az Államkincstár már nem finanszírozza a nem védett kiadásokat. Mit jelent ez? Még nem kell 

pánikba esni, mert minden nyugdíj, szociális juttatás, a közszféra alkalmazottainak fizetése és a kórházi finanszírozás védett kiadás, 

és azt legalábbis az év végéig finanszírozzák…” Forrás: Karpathir.com: teljes cikk > 

Riport: A kárpátaljai árvák helyzete 

A megyei gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálat adatai szerint vidékünkön jelenleg 2231 árva gyermeket tartanak nyilván, akik közül 

1522-en nevelőszülőknél élnek. Ezek a felnőttek munkájukért jelentős anyagi juttatásban részesülnek, ami a létminimum 

másfélszeresét is elérheti. A pénz azonban nem garantálja, hogy az ilyen nevelők megfelelő körülményeket biztosítanak fogadott 

gyermeküknek. Tény, hogy az állami szerv igyekszik a lehetőségekhez mérten fokozott figyelmet fordítani a sorsüldözöttekre, 

tájékoztat Szvitlana Jakimelina, a megyei szolgálat vezetője. […] A törődés hiánya miatt vidékünkön az idén 38-an csavarogtak el, 

kerültek hosszabb-rövidebb időre az eltűntek listájára, mondja a megyei gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálat vezetője. A hivatal 

300 családban 800 veszélyeztetett kiskorút tart nyilván, akik közül már 150-en szenvedtek el valamilyen erőszakos cselekményt a 

felnőttek részéről. A családi fészek melegéből kiszorult kiskorúak az utcán kötnek ki, ahol könnyen a bűn útján találják magukat. E 

tekintetben legrosszabb a helyzet a Técsői, a Nagybereznai, és az Ilosvai járásban…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Az UMDSZ elnöksége nyílt levelet intézett Tarasz Kreminy államnyelvi ombudsmanhoz 

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség 2020. december 17-i elnökségi ülésén egyhangú szavazással jóváhagyta a Tarasz 

Kreminy államnyelvi ombudsmannak címzett nyílt levelet – olvasható az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség Facebook-oldalán. 

Ebben az országos szervezet felhívja az illetékesek (köztük az ombudsman) figyelmét, hogy megnyilvánulásaik során nem 

megfelelő módon magyarázzák Ukrajnának a nyelvhasználatra (köztük a kisebbségi nyelvhasználatra) vonatkozó törvényeit – 

írják…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Augusztus 20-i bombariadók: Közel 4 hónap után megérkezett az Elnöki Hivatal válaszlevele 

Bizonyára emlékeznek rá, hogy Kárpátalja több településén bombariadó volt a Szent István-napi ünnepségeken. Augusztus 20-án 

az ukrán rendvédelmi szervek munkatársai bombariadó gyanújával ürítették ki a katolikus templomokat mise közben Aknaszlatinán, 

Técsőn és Beregszászban. Mindezt a hatóságokhoz érkezett névtelen bejelentés alapján tették az illetékesek, mely szerint 

robbanóanyagot helyeztek el a templomokban. Ezt követően két nap leforgása alatt két fenyegető e-mailt is kapott számos 

magyarságintézmény. Nos, „röpke” négy hónap után megérkezett az Elnöki Hivatal válaszlevele, melyben röviden tájékoztatják a 

címzettet, hogy az eredeti levelet megküldték az Ukrán Nemzeti Rendőrségnek azzal a kéréssel, hogy az ügyben foganatosítsanak 

intézkedéseket a hatályos törvények értelmében, és az eredményekről adjanak tájékoztatást. […] Barta József, a KMKSZ alelnöke 

december 8-án a Kárpátaljai Megyei Ügyészséghez fordult a kárpátaljai magyarságot ért provokációk és megfélemlítések miatt. A 
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https://karpathir.com/2020/12/20/zelenszkij-kizart-hogy-ukrajna-lemond-a-nato-csatlakozasrol/
http://economic.karpat.in.ua/?p=8936&lang=hu
https://kiszo.net/2020/12/20/szeretet-nelkul-a-tarsadalom-periferiajan/
https://kiszo.net/2020/12/19/az-umdsz-elnoksege-nyilt-levelet-intezett-tarasz-kreminy-allamnyelvi-ombudsmanhoz/
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megyei ügyészség december 18-án válaszlevelet küldött, melyben közölték, hogy a fenyegető levél kapcsán a Beregszászi 

Rendőrség Nyomozóosztálya nyomozást indított Ukrajna Bűnügyi Kódexe 129. cikkelyének 2. része […] és 161. cikkelyének 2. 

része értelmében (A polgárok faji, nemzetiségi vagy vallási hovatartozásától függő egyenlőségének megsértése)…” Forrás: 

Karpataljalap.net teljes cikk >  teljes cikk 2 > 

Kiosztották a nyelvtanfolyamok végzőseinek járó okleveleket a beregszászi Rákóczi-főiskolán 

Magyar mint idegen nyelv és ukrán tanfolyamok okleveleit adták át a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán – olvasható 

a Rákóczi-főiskola honlapján. A 2002-2003-as tanévtől kezdve a főiskola minden évben meghirdeti nyelvtanfolyamait angol, német, 

ukrán, orosz és magyar nyelvből kezdő és haladó szinten – mondta el Váradi Natália, az MTA külső köztestületének tagja, a főiskola 

felnőttképzési központjának irodaigazgatója. Az ukrán nyelvtanfolyamokra ez év elején 887 fő nyújtotta be jelentkezését. Ők 65 

csoportban, Kárpátalja 20 településén, 32 oktatóval, csoportonként 120 órában sajátíthatták el az ukrán nyelvet kezdő és haladó 

szinten. Közülük 663 fő teljesítette a követelményeket. A tanfolyam anyagában jelentős szerepet kapott a kommunikáció, a 

beszédértés, a szövegértés és a szövegalkotás. […] A magyar mint idegen nyelv tanfolyamokat idén hatodik alkalommal hirdették 

meg, melyekre több mint 3 000 tanuló jelentkezett. A követelményeket majdnem 2 000-en teljesítették…” Forrás: Karpataljalap.net: 

teljes cikk > 

 

Кrkobabić: 50 hektár föld a fiatal gazdáknak 

Milan Кrkobabić, falu- és vidékfejlesztési miniszter pénteken úgy nyilatkozott a minisztériuma támogatni fogja a fiataloknak a falun 

maradását és ennek érdekében, az érdeklődés és a rendelkezésre álló források függvényében legfeljebb 50 hektár állami földterületet 

adnának használatra a fiatal gazdáknak. Mint a minisztérium pénteken közölte, Кrkobabić azt nyilatkozta Kurir napilapnak, fontos 

támogatást nyújtani a fiatalok számára, annak érdekében, hogy Szerbiában és a falvakban éljenek és dolgozzanak…” Forrás: 

Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

Restitúció: Másfél ezer örökös kap kártérítést 

Szerbiában 1500 örökös számíthat kárpótlásra a második világháború után elődeitől kisajátított vagyon után, amennyiben a megítélt 

kárpótlás összege nem haladja meg az 1000 eurót. Erről tájékoztat a Restitúciós Ügynökség. Ivana Živković az ügynökség részéről 

a Tanjugnak kijelentette, hogy az 1000 eurót nem meghaladó kárpótlási összegeket 2022-ben teljes egészében kifizetik. A 

Restitúciós Ügynökségnél eddig egyébként 75.000 vagyon-visszaszármaztatási kérelmet nyújtottak be, az ügynökség ezek közül 

eddig 3000-et dolgozott fel…” Forrás: Pannontrv.com: teljes cikk > 

Interjú: Csökken a magyar egyetemi hallgatók száma Vajdaságban 

A becslések szerint már mindössze 120 és 180 ezer közé tehető az életvitelszerűen Vajdaságban élő magyarok száma. Erről Gábrity 

Molnár Irén szociológus, az MTA külső köztestületének tagja, egyetemi tanár beszélt a közelmúltban […] A becslések szerint a 

vajdasági magyar diákok közül legfeljebb mintegy ezerötszázan tanulnak vajdasági felsőoktatási intézményben, több mint kétezren 

viszont Magyarországon folytatják tanulmányaikat, mutatott rá Gábrity Molnár Irén. […] Az érettségizők háromnegyede magyarul 

folytatná tanulmányait, míg 12 százalékuk szerbül. […] A továbbképzés helyének kiválasztásakor a tanulók az első helyen Szeged 

városát említették, 41 százalékban. Második helyen Szabadka állt (20 százalék), és ezt szorosan Újvidék követi (majdnem 20 

százalék). […] A tervezett felsőoktatási intézmény kiválasztásakor a Szegedi Tudományegyetem és az Újvidéki Egyetem karai 

álltak egymással versenyben. Fél évszázada követem a tanulói létszámot Vajdaságban. A magyar egyetemi hallgatók száma 

csökkent. Illusztrációként említem, hogy az 1966/67-es tanévben a magyar nemzetiségű főiskolai és egyetemi hallgatók száma több 

mint 4.300 volt. […] Az utóbbi években a szerbiai felsőoktatási intézmények nem mutatják ki a hallgatók nemzetiségi 

hovatartozását. Utánajárásom és becslésem alapján számuk csökkent, és körülbelül 1200–1500 magyar hallgató tanul ma 

Szerbiában, a többiek Magyarországon, mintegy 2200–2500-an. […] Szabadka és Zenta mindig is kedvelt desztináció volt a 

magyarok számára. Sajnos a falvak kiürültek…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >  teljes cikk 2 > 

Videó: Lezárult a Gion Nándor Novella- és Műfordító pályázat 

Lezárult a Gion Nándor Novella- és Műfordítópályázat. Előbbire 20, utóbbira 3 pályamű érkezett. A jeligés pályázatot minden év 

február elsején, az író születésnapján írja ki a szenttamási Gion Nándor Emlékház. A novellapályázat első helyezettje Balázs István 

Egy korlátolt elme című alkotása lett. A helyezetteken túl a szakzsűri további 7 novellát javasolt antológiában való megjelentetésre. 

https://karpataljalap.net/2020/12/20/kozel-4-honap-utan-megerkezett-az-elnoki-hivatal-valaszlevele
https://karpataljalap.net/2020/12/20/megyei-ugyeszseg-valaszolt-barta-jozsef-levelere
https://karpataljalap.net/2020/12/18/kiosztottak-nyelvtanfolyamok-vegzoseinek-jaro-okleveleket-beregszaszi-rakoczi-foiskolan
https://szabadmagyarszo.com/2020/12/18/%d0%barkobabic-50-hektar-fold-a-fiatal-gazdaknak/
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/masfel-ezer-orokos-kap-karteritest
https://szabadmagyarszo.com/2020/12/19/csokken-a-magyar-egyetemi-hallgatok-szama-vajdasagban/
https://szabadmagyarszo.com/2020/12/20/elfogyunk-2/
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[…] 9 év alatt 6 antológia, 3 regény és 8 fordításkötet jelent meg a Gion Nándor Kulturális Központ gondozásában…” Forrás: 

Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Riport: A horgosi könyvtár és olvasókör 

Horgoson 1868-ban alakult meg a helyi olvasókör, s falubeleik azóta is szívesen vesznek könyvet a kezükbe. A mintegy 4 ezer fős 

településen 500-an látogatják rendszeresen a könyvtárat. Az 1970-es évek vége felé adták át a horgosi művelődési házat, amelyben 

külön termet kapott a könyvtár is. Ezt a szobácskát időközben alaposan kinőtte. A kultúrház felújítása során az épület mellett egy 

új szárnyat is felhúztak, ahová a könyvtár beköltözhetett. A könyvkölcsönzésen kívül most már különféle rendezvényeket is 

szervezhet, mondja Horvát Hilda könyvtáros és Sós Nóra, a művelődési ház frissen kinevezett programszervezője. Több mint 17 

ezer könyvünk van magyar és szerb nyelven, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Az olvasóközönség mintegy 500 főt számlál…” 

Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Szombaton is több vajdasági iskolában osztották a Rákóczi Szövetség ösztöndíját a kisdiákoknak 

A magyarcsernyei és a tóbai elsősök is megkapták a Rákóczi Szövetség ösztöndíját. Magyarcsernyén a helyi közösség épületében 

ma adták át a helybeli Petőfi Sándor Általános Iskola és a tóbai kihelyezett tagozat kilenc magyar ajkú elsősének a tízezer forintos 

ösztöndíjat…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

   

Körvonalazódik az új kormány összetétele 

Miután hétfő délután az RMDSZ részéről a Szövetségi Állandó Tanács véglegesíti miniszterelnök-helyettesét és a három 

miniszterjelöltjét, este 19 óra környékén aláírja a koalíciós szerződést a kormányalakítás feltételein és az új kabinet összetételén 

hosszú napok óta egyezkedő PNL, az USR-PLUS és az RMDSZ. A pártok képviselői szerint a vasárnapi tárgyalásokon egyaránt 

sikerült megállapodni a kormányprogramról és koalíció munkamódszeréről, írta az Agerpres hírügynökség. Kiszivárgott, 

hivatalosan meg nem erősített információk szerint az RMDSZ-nek 12 államtitkári pozíciója lesz (a PNL-nek 42, az USR-PLUS-nak 

pedig 26). Ez a szám úgy jött ki, hogy az adott minisztériumban leendő államtitkárok felét a PNL nevesíti, a másik felét pedig 

megosztják a koalíció két kisebb pártja, az USR-PLUS és az RMDSZ között. […] A miniszterelnök-helyettes posztra Kelemen 

Hunort, az RMDSZ elnökét jelölték. A fejlesztési minisztériumot Cseke Attila szenátor vezeti majd, a környezetvédelemért Tánczos 

Barna szenátor felel, az ifjúsági és sport minisztériumot pedig Novák Károly Eduárd paralimpiai kerékpárosra, a Román Kerékpáros 

Szövetség elnökére bíznák…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Bocsánatot kért a védelmi miniszter a forradalom áldozatainak családjaitól 

Harmincegy évvel a romániai kommunista diktatúra bukásához vezető, több mint ezer áldozatot követelő 1989-es népfelkelés után 

először kért bocsánatot az áldozatok családjaitól a történtekért hivatalban lévő védelmi miniszter Nicolae Ciucă tartalékos tábornagy 

személyében. Az ügyvivő miniszterelnöki tisztséget is ellátó Ciucă védelmi miniszteri minőségében emlékezett meg arról, hogy 

1989. december 16-án Temesváron kezdődött a lakosság súlyos véráldozatot követelő harca a demokráciáért és szabadságért. 

Emlékeztetett arra is, hogy a több mint ezer áldozat között a védelmi minisztérium (MAPN) mintegy 275 katonája és civil 

alkalmazottja is életét vesztette. […] A legfelsőbb bíróságon tavaly kezdődött meg az 1989-es forradalom pere, miután az Emberi 

Jogok Európai Bírósága elmarasztalta Romániát, amiért nem szolgáltatott igazságot a forradalom sebesültjeinek, valamint a halálos 

áldozatok hozzátartozóinak. Az ügyészek 862 ember halálát és 2150 ember sebesülését okozó katonai diverzió megszervezéséért 

állították bíróság elé Ion Iliescu volt államfőt, a hatalmat 1989. december 22-én magához ragadó Nemzeti Megmentési Front volt 

vezetőjét és két másik vádlottat…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Az alakuló kormány négyéves tervei: autópályák, fekete-tengeri földgáz, öntözőrendszerek 

A PNL és USR-PLUS kormányprogramjának gazdasági aspektusait böngésztük. Kiderül az is, hogy várhatóan mekkora ütemben 

nő majd az átlagjövedelem. Még mielőtt a kormánykoalíciót adó pártok bemutatnák a közös kormányprogramjukat, a Pénzcsinálók 

annak nézett utána, hogy a koalíciós erők milyen korábban közölt víziók mentén indulnak neki 2021-nek: főként gazdasági 

kérdésekben nyálaztuk át a PNL és USR-PLUS választási programjait. A koalíciót erősítő harmadik párt, az RMDSZ nem hozott 

nyilvánosságra olyan friss dokumentumot, amely tágabb értelemben vett kormányzási programot mutatna be, de a Szövetség 

gazdaságélénkítő és járványkezelési programjáról itt már beszámoltunk. […] Járványkezelési-gazdaságélénkítési programot 

dolgozott ki az RMDSZ, amelyet egy online sajtótájékoztató keretei között mutatott be Kelemen Hunor, a Szövetség elnöke…” 

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

https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/az-egyetemes-magyar-irodalom-gazdagitasaert
https://www.vajma.info/cikk/kultura/14341/Terulj-terulj-asztalka-konyvbaratoknak-Horgoson.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25987/Szombaton-is-tobb-vajdasagi-iskolaban-osztottak-a-Rakoczi-Szovetseg-osztondijat-a-kisdiakoknak.html
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/136403-korvonalazodik-az-uj-kormany-osszetetele-ennyi-allamtitkari-es-prefektusi-tisztseget-kaphat-az-rmdsz
https://itthon.transindex.ro/?hir=62509&sajtoertesules_megtudtuk_kit_jelol_az_rmdsz_az_ifjusagi_es_sportminiszterium_elere
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/136320-bocsanatot-kert-a-vedelmi-miniszter-a-forradalom-aldozatainak-csaladjaitol
https://penzcsinalok.transindex.ro/lokalis/20201221-az-alakulo-kormany-negy-eves-tervei-autopalyak-fekete-tengeri-foldgaz-ontozorendszerek
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28743&fb_comment_id=3299990940111384_3300136906763454


Országos Diszkriminációellenes Tanács: Újabb pénzbírságok magyarellenesség miatt 

Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentései alapján az elmúlt napokban két büntetést is kiszabott az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács. A Realitatea plus csatorna Hatalmi játszmák (Jocuri de putere) nevű műsorának vezetője Orește 

Teodorescu és meghívottja, Marius Pașcan 2000 lejes pénzbüntetést kaptak, a Dinamo csapata, valamint a Familia PCH szurkolói 

csoport pedig 5000 lejes bírságot…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Selyem Zsuzsa regénye is az idei év legmeghatározóbb angol fordításai között van 

Selyem Zsuzsa Moszkvában esik című kisregényének angol nyelvű fordítása is szerepel 2020 legjelentősebbjei között a World 

Literature Today összeállításában, ahol 75 kötet sorolnak fel. Selyem Zsuzsa, az MTA külső köztestületének tagja mellett még egy 

magyar szerző kötetének a fordítását válogatták be, Földényi F. László Dosztojevszkij Szibériában Hegelt olvassa, és sírva fakad 

című könyve szintén bekerült a legjobbak közé…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Záróra? – bemutatták a Várad folyóirat decemberi lapszámát 

A Várad kulturális folyóirat és a Holnap Kulturális Egyesület szervezésében december 18–19-én tartották meg online a 12. 

Nagyváradi könyvmaratonnal összevont HolnapFesztet. A világjárvány miatt idén az online térbe kényszerült programsorozatot a 

Várad 12. lapszámának bemutatójával zárták a folyóirat munkatársai. Bár rendszerint írásban mutatják be a lapot, a sorsát 

befolyásoló legújabb események miatt egyfajta gesztusnak szánták azt, hogy az új lapszámot ilyen formában tárják az érdeklődők 

elé – mondta bevezetőjében Szűcs László főszerkesztő. Szűcs László azt is elárulta, a héten ugyanaznap került ki a csíkszeredai, 

illetve a Nagyvárad melletti nyomdából a Várad és a Biharország közéleti havilap decemberi lapszáma, nagyjából abban az időben, 

amikor a Bihar Megyei Tanács a Várad folyóirat jogi önállóságának megszűntetéséről szóló határozatát megszavazták. […] Az est 

végén Szűcs László arra kérte munkatársait, foglalják össze, mint jelent számukra a Várad, majd azzal zárta a programot, hogy 

ígéretet tett: nem hagyják magukat. A szombat délutáni könyv- és lapbemutatók ide kattintva láthatók, szerkesztett formában pedig 

a folyóirat YouTube-csatornáján. […] Egy határon átívelő pályázat részeként kulturális központot alakítanak ki Várad-velencén a 

római katolikus kultúrházból. Ennek lehetséges szerepéről tartottak kerekasztal-beszélgetést szombaton délelőtt a Várad kulturális 

folyóirat szerkesztőségben…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Könyv jelent meg a magyar hadtörténet fontos állomásairól 

Szilágyi Aladár posztumusz megjelent „Kit az sok csata jár” Fejezetek a magyar hadtörténetből című könyvét a HolnapFeszttel 

összevont, online zajló 12. Nagyváradi könyvmaraton keretében mutatták be pénteken este. A Holnap Kulturális Egyesület 

kiadásában megjelent könyvet Szűcs László, a Várad kulturális folyóirat igazgatója és a könyv előszavát is jegyző Kormányos 

László történész, Nagyvárad Krónikájának a szerzője mutatták be. A könyv az idén elhunyt Szilágyi Aladár tíz kortárs magyar 

történésszel és hadtörténésszel 2016-ban folytatott, a magyar hadtörténet fontos állomásairól szóló beszélgetéseit tartalmazza…” 

Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Hamarosan befejezik a Körösvidéki Múzeum 2006-ban kezdődött felújítását 

Folyik a munka a nagyváradi Körösvidéki Múzeumban, ahol pénteken tartották meg a Román–magyar határon átívelő képzési 

központ és értéktár a kulturális és történelmi örökség számára című ROHU-446 projekt nyitókonferenciáját. Végéhez közeledik a 

Körösvidéki Múzeum felújítása, ezzel egy 2006-ban elkezdődött folyamat fejeződik be, mondta Aurel Chiriac, a múzeum 

menedzsere.A Körösvidéki Múzeum második emeletén a művészeti és történelmi állandó kiállítások kapnak helyet, a harmadik 

emelet a néprajzi részlegé lesz a munkálatok végén, hangzott el…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Csíksomlyói könyvritkaság került a Hagyományok Háza Könyvtárába 

Háromszázötven éves könyvritkasággal bővült a Hagyományok Háza Könyvtára: Kájoni János Cantionale Catholicum című 

szöveges egyházi énekgyűjteményének 1676-ban nyomtatott kiadása a csíksomlyói ferences nyomda legelső kiadványának számít 

– olvasható a Hagyományok Háza hétfőn kiadott közleményében. Mint írják, Kájoni János több mint három évtizeden át gyűjtötte 

Erdély-szerte a kötetben szereplő katolikus énekeket. A nagyon rossz állapotban lévő imádságoskönyv az 1980-as években került a 

moldvai Csík faluban működő Szilágyi Ferenc katolikus paphoz. A borító nélküli, szétesett és súlyosan sérült állapotban lévő 

könyvecskét az ArchivArt Kft. segítségével teljeskörűen restauráltatták…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Interjú: Dancs Árpád a sepsiszentgyörgyi színház első harminc évét dokumentálta 

Dancs Árpád nyugalmazott zene szakos pedagógus, meghatározó személyiség Sepsiszentgyörgy életében, zenei audiciói ezrek 

zenéhez való viszonyát határozták meg, de zeneszerzőként, lemezkiadóként, zenei menedzserként, közösségszervezőként is 

maradandót alkotott. Az erdélyi könnyűzene történetét bemutató, film-, mozi-, színháztörténetei jelennek meg folyamatosan. A 

https://itthon.transindex.ro/?hir=62512&ujabb_penzbirsagok_magyarellenesseg_miatt
https://multikult.transindex.ro/?hir=11677&selyem_zsuzsa_regenye_is_az_idei_ev_legmeghatarozobb_angol_forditasai_kozott_van
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/136404-zarora-bemutattak-a-varad-folyoirat-decemberi-lapszamat
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/136392-kulturalis-es-kozossegi-terre-alakulhat-a-varad-velencei-kulturhaz
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/136378-konyv-jelent-meg-a-magyar-hadtortenet-fontos-allomasairol
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/136338-hamarosan-befejezik-a-korosvideki-muzeum-2006-ban-kezd-dott-felujitasat
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/136411-csiksomlyoi-konyvritkasag-kerult-a-hagyomanyok-haza-konyvtaraba


HORVÁTORSZÁG 

Mozimániáim kötet után megjelent Az én színházam, a sepsiszentgyörgyi színház első harminc évét bemutató képes története. […] 

A sepsiszentgyörgyi színház megalakulásának 70. jubileuma után, 2018 őszén a Facebookon kezdtem közölni folytatásokban 

rövidebb-hosszabb írásokat a teátrum hőskoráról, képekkel és a rendelkezésemre álló információkkal. Ezek a bejegyzések hétről-

hétre dokumentáltabbak lettek, és egyre több pozitív visszajelzést kaptak az olvasók részéről. Szorgalmasan elkezdtem dolgozni, 

bevallom nagy örömemre volt ez a „munka”, szinte vártam, hogy írhassak. A legnehezebb a dokumentálódás volt…” Forrás: 

Maszol.ro: teljes cikk > 

Potápi Árpád átadta a Kallós Zoltán-díjakat Kolozsváron 

Az erdélyi magyar művelődési élet három kimagasló személyiségét díjazták. Óvodai és iskolai vetélkedők nyerteseinek adott át 

díjakat pénteken, a nemzeti összetartozás évének lezárása alkalmából Kolozsvárra látogató Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Este, a Kolozsvári Állami Magyar Színházban a budapesti politikus kihirdette a Kallós 

Zoltán-díjak nyerteseit. Az elismerést idén Csíky András színművész, és az MTA külső köztestületének tagjai, Dávid Gyula 

irodalomtörténész és Balázs Lajos néprajzkutató kapták…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

 

Gyertyagyújtással emlékeztek az áldozatokra 

A Hegyalja Ifjúsági Egyesület tagjai minden év decemberében gyertyagyújtást szerveznek a délvidéki vérengzések és a második 

világháború áldozatainak emlékére. Az idei megemlékezés a járványhelyzet miatt szűkebb körben zajlott. Az idei helyszíne a Csúza 

központjában lévő világháborús emléktábla és annak környéke volt, ahol az áldozatok emlékére száz gyertyát gyújtottak…” Forrás: 

Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Megajándékozták a magyarul tanuló diákokat 

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF) minden évben meghirdeti a „Tudással a könnyebb boldogulásért“ 

elnevezésű tehetséggondozási pályázatát, idén 26 tanuló részesült egy szép könyv- és taneszközcsomagban. […] Eszék-Baranya 

megye magyar kisebbségi önkormányzata karácsonyi ajándékkal lepte meg a megye magyarul tanuló diákjait. A tanulók az 

édességcsomagok mellett egy-egy egyedi tervezésű füzetet is kaptak, melyek külön erre a célra készültek. […]Nemrég jelent meg 

Dobszai Gabriella Barbi, a kis balerina című mesekönyve, melyet a laskói Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület Mikulás-napi 

ajándékként osztott ki a laskói, várdaróci és kopácsi óvodák között. A továbbiakban más magyar tanintézményekbe, könyvtárakba 

is eljuttatják a kötetet. A kötet a mesét horvátul és magyarul is tartalmazza, amivel a szerző és a kiadást vállaló kultúregyesület célja, 

hogy vegyes nemzetiségű családokban, környezetben is lapozzák majd…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

teljes cikk 3 > 

Kiállítás a Kelet magyar kutatóiról 

A HMDK hercegszőlősi egyesülete egy kiállítás keretében mutatta be azokat a magyar kutatókat, akik a Kelet, a keleti népekkel 

azonos történelmi értékeink kutatásának szentelték az életüket. A járványhelyzet miatt szűkebb keretek között megtartott roll-up 

kiállításra a sepsei HMDK-alapszervezet otthonában került sor, mivel a hercegszőlősi egyesületnek jelenleg nincs székhelye. A 

programot Kettős Lívia, a szőlősi egyesület vezetője nyitotta meg a kiállítás témájának rövid ismertetésével…” Forrás: 

Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Riport: A történész édesapja, aki Szentlászlónál harcolt 

Szerkesztőségünkbe egy fotó érkezett Nyári Denisztől, a Képes Újság egyik 1992-es számának hátoldaláról, melyen a haditudósítás 

néhány fotódokumentuma szerepelt. Az egyik képen ő látható, amint nagyanyjával édesapját látogatják az eszéki kórházban, aki a 

Szentlászlón szerzett háborús sebekből lábadozott. Felkerestük az édesapát, Nyári Jánost is, aki mesélt nekünk erről a nehéz 

időszakról. […] Hozzátette, ő már az elején megsebesült, nem volt alkalma részt venni a legnagyobb harcokban. Baranya- és 

Szlavónia-szerte bizony sok magyar nemzetiségű hős harcos – mondta […] Hangsúlyozta, magyarországi hősei is vannak a 

háborúnak, hiszen volt rá példa, hogy az anyaországból is érkeztek önkéntesek Szentlászlóra, hogy vállvetve harcoljanak a horvát 

szabadágért…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

 

 

https://www.maszol.ro/index.php/kultura/136370-az-en-szinhazam-dancs-arpad-a-sepsiszentgyorgyi-szinhaz-els-harminc-evet-dokumentalta
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/136356-potapi-arpad-atadta-a-kallos-zoltan-dijakat-kolozsvaron
https://kepesujsag.com/gyertyagyujtassal-emlekeztek-az-aldozatokra/
https://kepesujsag.com/a-pedagogusforum-iden-is-megjutalmazza-a-kituno-tanulokat/
https://kepesujsag.com/megajandekoztak-a-magyarul-tanulo-diakokat/
https://kepesujsag.com/gabriella-mesekonyvet-kaptak-a-gyerekek-a-mikulastol/
https://kepesujsag.com/kiallitas-a-kelet-magyar-kutatoirol/
https://kepesujsag.com/a-tortenesz-edesapja-aki-szentlaszlonal-harcolt/


AUSZTRIA    

Külpolitika, belpolitika, koronavírus, választási eredmények a Bécsi Napló legújabb számában 

A Bécsi Napló 41. évfolyamának utolsó száma a napokban került az olvasók kezébe. A november-decemberi kiadás számos, a világ 

minden táján élő magyarság érdeklődésére számon tartó cikket tartalmaz. […] A második oldalon Varga János, a bécsi Pázmáneum 

rektora osztja meg ünnepi gondolatait az olvasókkal Közös adventunk címmel. Az oldal másik cikke az osztrák kancellária 

kisebbségpolitikáját taglalja a következő évi, kisebbségeknek, így az ausztriai magyar népcsoportnak megítélt anyagi támogatás 

körüli küzdelmekkel összefüggésben. Mint minden kisebbségnek, népcsoportnak a tevékenysége, önazonosságának megélése és 

jövője Ausztriában is nagyban az anyagiak függvénye, ettől függ a Bécsi Napló megjelenése és a világ magyarságához való 

postázása és eljuttatása is. […] Deák Ernő pedig a nemrég zajlott bécsi városi és tartományi választásokat elemzi. Veit Zita gráci 

középiskolai tanár a Grácban folyó magyar anyanyelvi oktatás tapasztalatairól számol be annak ürügyén, hogy a stájer fővárosban 

már tíz éve tanítják sikeresen a magyar nyelvet. Baumgartner Bernadette arról ír, miként harcoltak iskolájukért, nyelvükért a 

szatmári svábok a trianoni döntés után. Póser Tibor pedig a bécsi cserkészcsapat tevékenységét mutatja be…” Forrás: Felvidek.ma: 

teljes cikk > 

Magyar orgonista a mariazelli bazilikában 

Horváth Márk az elmúlt években dolgozott önkéntesként a kegytemplomban és maga is elzarándokolt a Mária-kegyhelyhez, tervei 

között azonban mégsem szerepelt, hogy Közép-Európa egyik legismertebb zarándokhelyén legyen orgonista. […] A Vas megyei 

Gencsapátiból származik. Középiskolás évei alatt kezdett el zongorázni, majd elvégezte a szombathelyi kántorképző tanfolyamot…” 

Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Összeállította: Bóna László                                     

https://felvidek.ma/2020/12/kulpolitika-belpolitika-koronavirus-valasztasi-eredmenyek-a-becsi-naplo-legujabb-szamaban/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3081635/

