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A KMAT 2021. év díjazottjai 

A Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT) 2021-es év díjazottjai: Pallay Katalin, Bárány Erzsébet és Barta Eleonóra a 

Humán- és társadalomtudományok, Bán Henrietta és Csoma Zoltán a természettudományok, illetve Molnár Attila és Csobej István 

az Élettudományok kategóriában…” Forrás: Kmat.ua: teljes cikk > 

 

„Nyelvi TriÁsz“ a többnyelvűségről 

Nyelvi TriÁsz címmel a SalzUng jövő héten tartja meg azt a három alkalmas előadás sorozatát, amelyre neves szakembereket kértek 

fel, hogy az ő közreműködésükkel segítsenek mindazoknak, akik a diaszpórában élnek, legyenek szülők, vagy a hétvégi illetve esti 

iskolák magyar tanárai. A meghívott előadók olyan kérdésekről beszélnek majd, mint a magyar oktatás jelentősége és lehetősége, a 

kétnyelvűség előnye vagy, hogy milyen a magyar nyelv presztízse ma Ausztriában. […] Kotolácsi Mikóczy Ilona a SalzUng elnöke 

a programról: […] A zárónapon, december 17-én, pénteken 17.00 órától pedig Malzer-Papp Emesét, az Innsbrucki Egyetem 

nyelvészét hallhatják a kétnyelvűségről a gyakorlatban, a hibrid identitás realitásáról és annak előnyeiről. Az előadásokat a 

Zoomon/facebookon keresztül hallgathatják meg az érdeklődők…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Podcast: Megjelent a felsőőri matróz naplója 

Petrásovits Gyula, Billege Ferenc, Sükei Márton és vitéz Németh Gyula az Osztrák-Magyar Monarchia császári és királyi 

haditengerészetének matrózai voltak. Leszármazottaik megőrizték naplóikat, amiket hajóútjaikon írtak. Élményeiket és 

bejegyzéseiket a Vasi k.u.k. Matrózok Hagyományőrző Csoport gyűjtötte össze és adta ki „A világ tengerein“ című kötetben. Hideg 

István, a Vasi k.u.k. Hagyományőrző Csoport vezetője, a kötet szerkesztője…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

95 éves idén a Bécsi Magyar Iskolaegyesület 

Az intézményt 1926. december 26-án alapították azzal a céllal, hogy az Ausztriában, Bécsben és Bécs környékén élő magyarok 

nyelvtudásukat fejleszthessék és megőrizhessék kulturális örökségüket. hétfőn, december 13-án, szűk körben, az iskolának helyet 

adó Collegium Hungaricumban megemlékeztek az iskola fennállásának 95. évfordulójáról. A Bécsi Magyar Iskolaegyesület 2003 

óta biztosítja az ausztriai magyar gyerekek magyar anyanyelvi oktatását. 9 osztályban folyik magyar irodalom és nyelvtan oktatás, 

6-18 éves korú gyerekek számára. Az intézményben a magyar anyanyelvi képzésben résztvevő gyermekek tanév végén vizsgát 

tehetnek magyarból, az itt szerzett jegy bekerül a gyermekek osztrák bizonyítványába, érettségizhetnek belőle, elősegítve ezzel a 

gyermekek későbbi, akár magyarországi felsőfokú tanulmányait is…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Podcast: Megemlékezés a pásztorjáték helyett Alsóőrött 

A burgenlandi magyarság régi karácsonyi hagyománya a „Nagykarácsony éccakáján“ című pásztorjáték. A koronavírus-járvány 

miatt a tavalyihoz hasonlóan az idei ünnepség is elmaradt, a Felsőőri Magyar Katolikusok Körének tagjai ezért Alsóőrött/Unterwart 

emlékeztek meg a hagyományt teremtő Galambos Ferenc Iréneusz atyáról december 8-án. A pásztorjátékokat 1968 óta minden 

évben megszervezték Felsőőrőtt, és a burgenlandi magyarság közös, ökumenikus ünnepváró alkalma. Dowas Katalin szervező, a 

Felsőőri Magyar Katolikusok Körének elnökségi tagja:…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Gyászhír: Varga József, nyelvész 

Varga József 1930. szeptember 17-én született. Tanulmányait szeretett szülőfalujában, Göntérházán kezdte, majd a muraszombati 

tanárképzőben folytatta. 1966-ban az Újvidéki Egyetemen, tíz évvel később pedig a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen 

szerzett magyar nyelv és irodalom szakon tanári oklevelet. Ugyancsak ott doktorált magyar nyelvből 1986-ban. Pedagógusként több 

muravidéki általános és középiskolában tanított. 8 éven keresztül volt a Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskola igazgatója, ezt 

követően a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének előadója, majd vezetője lett. Varga József, az MTA külső 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 

 2021. december 16. 

 

 

20 

20 

 

https://kmat.uz.ua/2021/12/12/1059/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3133935/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3134102/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3134478/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3133609/
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HORVÁTORSZÁG 

köztestületének tagja, a tanári pálya mellett nyelvészként, íróként és költőként tevékenykedett. Gazdag munkásságáról több mint 50 

regény, verseskötet és tanulmány tanúskodik…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Folytatódik a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete (MPE) Tudástér című előadássorozata 

Folytatódik a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete (MPE) Tudástér című előadássorozata. A már ötödik évad első eseménye – 

Bajzáth Mária pedagógus és neveléstudományi bölcsész „Meséljük a mesét” című online előadása – pénteken került az érdeklődők 

elé. Bajzáth Mária, aki többek között a mesepedagógia megalkotója is, egyórás tartalmas előadásában több témát is körbejárt. Az 

érdeklődőknek arról beszélt, miért fontos és mi is valójában a mese, van-e szükség a több száz éves népmese üzenetére a 21. századi 

gyerekeknek. […] A népmese mindig a jobbik énünket szólítja meg, a bennünk élő hőst. A mese nem a valóságtól elválasztott 

forma, hanem ősi, képi, szimbolikus, illetve mágikus nyelven a valóságot mutatja meg, élethelyzeteket ír le, s a megoldásokat is 

megadja…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >  

 

Ülésezett a zágrábi Kisebbségi Tanács 

November végén tartotta meg soros ülését a zágrábi – országos hatókörű – Kisebbségi Tanács (KT). A tanácskozáson szó volt az 

októberi pótválasztásokról, valamint a testület jövőbeli terveiről is. A zágrábi Kisebbségi Tanács a horvátországi kisebbségi 

szervezetek támogatását és működését figyelembe véve már rég kiérdemelte „a legfontosabb testület” címet. Azontúl, hogy dönt az 

egyesületeknek járó támogatásokról, óvja és védi is az országban élő nemzeti közösségek érdekeit. Éppen ezért az Aleksandar 

Tolnauer által vezetett tanács nagy odafigyeléssel követte az október elején lezajlott helyhatósági pótválasztásokat is. […] Az ülésen 

szó volt arról is, hogy 2022-ben húszéves lesz az országban élő kisebbségek jogait keretbe foglaló alkotmányi erejű törvény. Egy 

rendkívül fontos dokumentumról van szó, ezért olyan külön munkacsoportot hoznak létre, amely a jubileumi ünnepség tervezéséért 

és megszervezéséért lesz felelős…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >  

Nemzetközi nyelvészeti konferencia az eszéki Magyar Tanszéken 

A Glotta Nyelvi Intézet az eszéki J. J. Strossmayer Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékével, valamint a magyar Országos 

Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda társszervezésével, közreműködésével 4. alkalommal szervezte meg a Kommunikáció és nyelv 

konferenciát, Nyelvi közvetítés a Kárpát-medencében a pandémia idején címmel. A december 3-4. között rendezett nemzetközi 

értekezletre online formában került sor, hazai és külföldi – köztük anyaországi és külhonban élő – szakemberek részvételével. […] 

A negyedik alkalommal megrendezett Kommunikáció és nyelv konferenciánk egyedülálló volt abban, hogy ezúttal fókuszált 

témával foglalkoztunk, mégpedig a fordítástudománnyal, annak elméletével és gyakorlatával, melynek tanszékünk szempontjából 

jövőre lesz igazán jelentősége, amikor mesterszakon fordítóképzést indítunk – nyilatkozta lapunknak Dobszai Gabriella, a tanszék 

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

Idén is megemlékeztek a délvidéki vérengzésekről és a második világháború áldozatairól 

A csúzaiak idén is megemlékeztek a délvidéki vérengzésekről és a második világháború helyi áldozatairól a falu központjában levő 

emléktáblánál. Az emlékezők – az előző évekhez hasonlóan – száz gyertyát gyújtottak. […] Minden évben december 3-án gyűlnek 

össze az emlékezők a kopácsi háborús áldozatok tiszteletére emelt emléktáblánál. Harminc évvel ezelőtt ugyanis ezen a napon 

vesztette életét az első kopácsi katona. […] Vasárnap emlékeztek meg a dályhegyiek a szerb terror helyi áldozatairól a temetőben 

felállított emlékműnél…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >  teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

„Nemzeti kisebbségek – hidak a közösségek között“ – a résztvevők Bellyén egyeztettek 

Múlt kedden délelőtt Bellyén tartották meg soros egyeztetésüket a „Nemzeti kisebbségek – hidak a közösségek között” elnevezésű 

projekt résztvevői. A kerekasztal-beszélgetéssel egybekötött tanácskozásnak ezúttal a HMDK volt a házigazdája. A nemzeti 

kisebbségek szerepe kulcsfontosságú az országok közötti jó kapcsolatok kialakításában és egymás kultúrájának a megismerésében. 

A határon átnyúló európai uniós projektet, melyet a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK), Pécs város horvát 

önkormányzata, Eszék-Baranya megye turisztikai közössége, valamint a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed hívott életre még tavaly 

azzal a céllal, hogy egymás rendezvényeit népszerűsítsék a határ mindkét oldalán…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >  

 

Elemzés: Az ukrán elnök által benyújtott állampolgársággal kapcsolatos törvényjavaslatok 

Ukrajna Elnöke, folyó év december 1-én, a Verhovna Radahoz intézett üzenetében bejelentette, hogy törvénytervezeteket nyújtott 

be annak érdekében, hogy a diaszpórában élő ukránok ne veszítsék el, illetve visszakaphassák korábban elvesztett ukrán 

https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/in-memoriam-dr-varga-jozsef-1930-2021/604554
https://nepujsag.net/muravidek/11535-dr-varga-j%C3%B3zsef-1930%E2%80%932021-,-az-alkot%C3%B3-%C3%A9s-a-kutat%C3%B3-eml%C3%A9k%C3%A9re.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/horizont/maradnak-a-koenyvek/605002
https://nepujsag.net/horizont/11543-t%C3%B6rt%C3%A9netek-n%C3%A9lk%C3%BCl-nem-lehet-%C3%A9lni.html
https://kepesujsag.com/ulesezett-a-zagrabi-kisebbsegi-tanacs/
https://kepesujsag.com/nemzetkozi-nyelveszeti-konferencia-az-eszeki-magyar-tanszeken/
https://kepesujsag.com/csuza-iden-is-megemlekeztek-a-delvideki-verengzesekrol-es-a-masodik-vilaghaboru-aldozatairol/
https://kepesujsag.com/szomoru-evfordulo-kopacson-30-eve-december-3-an-vesztettek-eletuket-az-elso-kopacsi-katonak/
https://kepesujsag.com/megemlekezes-a-dalyhegyi-verengzesek-30-evfordulojan/
https://kepesujsag.com/nemzeti-kisebbsegek-hidak-a-kozossegek-kozott-a-resztvevok-bellyen-egyeztettek/
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állampolgárságukat. Az ukrán többes állampolgárok jogállása szempontjából lényeges, hogy a törvénytervezet (egyébként az 

érvényes Törvényhez hasonlóan) az Alkotmánynak az egyes állampolgárságra vonatkozó tételét, mint az ország közigazgatási 

egységei állampolgársága meglétének tilalmát, és nem az ukrán állampolgárok többes állampolgárságának kizárását értelmezi (a 

tervezet 2. cikk.1. rész 1. pont). Valamint leszögezi, hogy az ukrán állampolgár, függetlenül bármilyen más állampolgárságától, az 

Ukrajnával való jogviszonyban kizárólag csak Ukrán állampolgárnak tekintendő…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >  

Helyzetkép: Magyarok az egykori királyi erdőóvók településén 

Az ugocsai tájakon – melyek komolyabb benépesítése a XII. században vette kezdetét – a királyi erdőispánság volt az első 

közigazgatási szervezet, melyet a Királyháza nevét adó, a várhegyen, a később felépült Nyalábvár helyén álló királyi házból mint 

uradalmi központból igazgattak, az 1100-as évek végéről pedig már az időközben megalapított Ugocsa vármegye létezéséről is 

írásos dokumentumok tanúskodnak. […] A 2 240 fős lakosságból 560-an, 580-an magyarok, emellett él itt még 100-110 magyar 

nyelvű roma, a többi lakos viszont ukránnak vallja magát, bár én a helyi gyökerűeket ruszinoknak tartom, és a hágókon túlról 

betelepülteket tekintem ukránoknak. A református lelkész helyben lakik, a római katolikus és a görögkatolikus pap pedig bejár. 

Megjegyezném: amióta a görögkatolikusoknál nem magyar a tisztelendő, azóta náluk kárpátaljai ukrán nyelven folynak az 

istentiszteletek – indítja beszélgetésünket Veszprémi Sándor, a KMKSZ Feketeardói Alapszervezetének elnöke. […] Miként alakult 

a magyar nyelvű oktatás helyzete, és milyen mértékben íratják gyermekeiket a magyar osztályokba a magyar szülők? – 1945-ig 

nyolcosztályos magyar iskola, illetve ruszin iskola működött a visszatért magyar világban is…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes 

cikk >  

Videó: Sikeres évet zár a Koreszpondent Alapítvány 

A Koreszpondent Alapítványt 2005-ben hozták létre a kárpátaljai állami televízió és rádiótársaság magyar szerkesztőségének tagjai 

azzal a céllal, hogy pályázati úton biztosítsák a működéshez szükséges anyagi feltételeket. Az állami költségvetési pénzek ugyanis 

még az üzemanyagköltséget sem fedezték. 2019 óta a Koreszpondent Alapítvány a TV 21 Ungvár működését támogatja…” Forrás: 

Karpatin.ua: teljes cikk > 

Emlékműavatás Bótrágyon 

2021. december 5-én a bótrágyi református templom kertjében felavatták az 1956-os forradalom 65. évfordulója alkalmából 

felállított turulmadaras emlékművet…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

 

A diákszervezetek az egyetemi ösztöndíjak növelését kérik 

A Romániai Diákszervezetek Országos Szövetsége (ANOSR) arra kéri a kormányt, hogy január elsejétől a jelenlegi 201 lejről 

emelje 241 lejre a hallgatói ösztöndíjak szubvencióját...” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk >  

Szakkönyvtár pedagógusoknak és fejlesztésben dolgozó szakembereknek 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával a marosvásárhelyi Ludodom Egyesület szakkönyvtárat hozott létre, ahol mintegy 

350 szakkiadvány, illetve gyógypedagógiai mérőeszközök, a szociális készséget, a beszéd, az értelmi, az érzelmi és a 

mozgásérettséget mérő szempontrendszerek állnak az érdeklődő szakemberek, óvónők, tanítók, gyógypedagógusok, logopédusok, 

valamint a szülők rendelkezésére. Rencsik Réka gyógypedagógus, mozgásfejlesztő, a Ludodom Egyesület elnöke lapunknak 

elmondta: a céljuk az, hogy a jelenlegi nehéz körülmények közepette – rohanó életmód, technikai eszközök túlzott használata, 

járványhelyzet – támogassák a kompetenciáik fejlesztésében elsősorban a pedagógusokat, illetve a fejlesztés terén dolgozó 

szakembereket. A szakkönyvtár a Ludodom Egyesület marosvásárhelyi, Forradalom utcai munkapontján található...” Forrás: E-

nepujsag.ro: teljes cikk >  

Kötet: Omladozó végvárak 

Szucher Ervin, a Krónika munkatársa új szórványriport-kötetet írt, a kiadványt péntek 17 órától mutatják be Marosvásárhelyen a 

Bernády-házban. […] A Fehér Hollók sorozatban, a Világhírnév Kiadónál látott napvilágot a Végvárak omladozó falai (III.) – Élő 

lelkek holt vidéke című könyv, amelyet Ötvös József nyugalmazott esperes méltat, majd a szerzővel beszélget. Az est házigazdája 

Bögözi Attila, a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének igazgatója. Szucher Ervin hatodik önálló kötete a szórványról szól, 

ahol a történelmi változások nagyobb hatással vannak egy-egy település életére, az ott lakók mindennapjaira. Szucher Ervin 

könyvének egyik nagy érdeme, hogy olyan értékeket jelenít meg a legújabb kötetében, amelyről nélkül alig értesülhetett volna az 

https://karpataljalap.net/2021/12/14/elemzes-ukrajna-elnoke-altal-2021-december-2-benyujtott-allampolgarsaggal-kapcsolatos
https://karpataljalap.net/2021/12/12/magyarok-az-egykori-kiralyi-erdoovok-telepulesen
https://karpataljalap.net/2021/12/12/magyarok-az-egykori-kiralyi-erdoovok-telepulesen
http://life.karpat.in.ua/?p=83136&lang=hu
https://karpataljalap.net/2021/12/14/emlekmuavatas-botragyon
http://szabadsag.ro/-/az-egyetemi-osztondijak-noveleset-kerik
https://www.e-nepujsag.ro/articles/szakkoenyvtar-pedagogusoknak-es-fejlesztesben-dolgozo-szakembereknek


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

olvasó. Romosodó, enyészet sorsára került régi kastélyok, egykor ott élt híres családok nevei kerülnek elő a beszélgetésekben...” 

Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Bemutatták Márton Evelin Solea Minor című kötetét 

Az év utolsó Helikon-estjén, december 13-án mutatták be Márton Evelin kolozsvári prózaíró Solea Minor* című legújabb kötetét a 

Bulgakov Irodalmi Kávéházban: a szerzővel Mărcuțiu-Rácz Dóra beszélgetett, az esemény házigazdája Karácsonyi Zsolt, a Helikon 

folyóirat főszerkesztője volt. […] A beszélgetés kezdetén a szerző elmondta, több mániája is van, ezek közül az egyik a sziget 

fogalmának, jelentésének sokféleségén való elmélkedés, amelynek eredménye a nemrég megjelent kötet: a Solea Minor ugyanis 

egy, a Föld sárlavinák okozta pusztulása után maradt „807 négyzetkilométernyi földdarab...” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Kötet: A kézdivásárhelyi minorita rendház 

Megtörtént a kantai minorita rendház felújítása, a munkálat végére pedig napvilágot látott az a kiadvány is, amely összefoglalja az 

épület újjászületésének történetét és az ingatlannal kapcsolatos visszaemlékezéseket. A kézdivásárhelyi minorita rendház című 

kemény kötésű, albumszerű kiadvány Bartos Lóránt és Iochom István újságírók szerkesztésében jelent meg. A kötet feleleveníti az 

épület születésének történetét, amely az esztelneki Nagy Mózes plébánoshoz kötődik, akinek köszönhetően a minoriták 

megtelepedhettek Kézdiszéken. Ezenkívül részletes betekintést nyújt az épület évszázadok során történt átalakulásába a kezdetektől 

napjainkig...” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Gyászhír: Vargha Jenő-László, pszichoterapeuta 

Tragikus hirtelenséggel, 67 éves korában elhunyt  Vargha Jenő-László kolozsvári pszichoterapeuta, nyugalmazott adjunktus. Vargha 

évtizedeken keresztül oktatott a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Alkalmazott Pszichológia Tanszékén, amelynek adjunktusa és 

előadó tanára volt. […] Több könyve is megjelent a Polirom Kiadónál: 2003-ban A klinikai hipnózis és 2005-ben pedig a Rövidtávú 

pszichoterápiák. Stratégiák, módszerek, technikák című kötete más szerzőkkel együttműködésben jelent meg...” Forrás: 

Transindex.ro: teljes cikk > 

Innovatív projektben díjazták a Báthory-líceum diákját 

A Fedezd fel szenvedélyed az informatikába Egyesület 2015-ben, Kolozsváron valósította meg először a DpIT Akadémia 

(#AcademiaDpIT) gyakorlati oktatási és mentorprogramot, amely középiskolás diákoknak segít felfedezni a technológia, az 

innováció és a vállalkozás világát. A nemrég megtartott DpIT Akadémia 2021-es díjátadó gáláján Dulf Dávidot, a kolozsvári 

Báthory István Elméleti Líceum diákját ezüstéremmel jutalmazták. […] A DpIT Akadémia 2021 díjazott projektjei között intelligens 

vízszintfigyelést és árvízriasztást lehetővé tevő alkalmazást, intelligens mérleget vagy közlekedésbiztonságot segítő rendszert, 

intelligens vásárló-szekeret is találunk...” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Kiállítás nyílik Sepsiszentgyörgyön a romániai magyar művészet 1975-89 közötti alkotásaiból 

2021. december 17-én, pénteken 18 órakor nyílik IttMást – Romániai magyar művészet 1975 és 1989 között címmel a 

sepsiszentgyörgyi székhelyű Erdélyi Művészeti Központ évzáró tárlata. A kiállítást Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész nyitja 

meg. A tárlat lezárja azt a három kiállításból álló sorozatot, amely az 1945 utáni és 1989 előtti romániai magyar képzőművészetet 

korszakokra bontva tárja fel és mutatja be. A SzocRelatív című, 1945 és 1965 közötti, valamint a Felezőidő2 című, 1965 és 1975 

közötti erdélyi magyar művészetet bemutató, időrendiségben, de tematikailag is rendszerező kiállítások után, az IttMást címmel 

nyíló tárlat a romániai kommunista diktatúra utolsó időszaka képzőművészetének újító törekvéseit fogja át...” Forrás: Transindex.ro: 

teljes cikk > 

 

Felmérés: Megállapították a hazai fiatalok elvándorlásának okait 

A nemzetközi diáknap alkalmából az iskolásokat is megkérdezték, hogyan képzelik el az ideális iskolát. A Komenský Intézet 

felmérésében a felső tagozatos tanulók, valamint a középiskolások véleményére voltak kíváncsiak. A több mint 1300 diák 

bevonásával készült kutatás talán a vártnál is kiábrándítóbb képet fest az aktuális helyzetről. A felmérés igazolta az átfogó kutatások 

eredményeit – a PISA-tesztek szerint a hazai kamaszoknak alacsony az önbizalmuk. Minden második tizenéves úgy gondolja, nem 

képes alkalmazkodni az új helyzetekhez és nem tud stressz, vagy nyomás alatt dolgozni. […] Az akcióképességre vonatkozó 

kérdésben a szlovákiai kamaszok a 63 vizsgált ország közül az utolsó helyen végeztek. Az intézet munkatársai a weboldalon közölt 

értékelésében rámutatnak, az oktatási rendszerünk még mindig inkább a tudás memorizálására épül, nem pedig a mai élethez 

szükséges készségek fejlesztésére. […] Az Oktatáspolitikai Intézet decemberi elemzésében az ún. agyelszívással foglalkozik – 

https://kronikaonline.ro/kultura/omladozo-vegvarak-ujabb-kotetet-irt-a-szorvanyrol-szucher-ervin
http://szabadsag.ro/-/regeny-egy-807-negyzetkilometernyi-folddarabrol-bemutattak-marton-evelin-solea-minor-cimu-kotetet
https://www.3szek.ro/load/cikk/146504/konyv-a-minorita-rendhazrol-megjelent
https://eletmod.transindex.ro/?hir=25630&elhunyt_vargha_jenolaszlo_kolozsvari_pszichoterapeuta
http://szabadsag.ro/-/innovativ-projektben-dijaztak-a-bathory-liceum-diakjat
https://multikult.transindex.ro/?hir=11971&ittmast_kiallitas_nyilik_sepsiszentgyorgyon_a_romaniai_magyar_muveszet_197589_kozotti_alkotasaibol
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Dávid Martinák és Samo Varsik azt vizsgálta, milyen tényezők játszanak szerepet abban, hogy a tehetséges érettségizők külföldi 

egyetemen folytatják tanulmányaikat…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Riport: Hogyan tovább Zoboralja? 

A népszámlálási adatok is folyamatosan azt mutatják, a népességfogyás legnagyobb arányban a szórványban zajlik. […] A 

Felvidéken háromfajta szórványt különböztetnek meg a kutatók. Az első kategóriába a nagyvárosok, Pozsony és Kassa magyarjai, 

illetve ezeknek a nagyvárosoknak a hatását érző vidéki szórvány tartozik. A második Lévához és vidékéhez köthető, ahol a felvidéki 

magyarság a közelmúltban újabb magyar gimnáziumot veszített el. A harmadik, a legnagyobb, a régi hagyományokkal, mélyen 

gyökerező kultúrával rendelkező Zoboralja, ahol a zoborvidéki szervezetek képviselői és közéleti személyiségek a közelmúltban 

fontos tanácskozást tartottak arról, hogyan tovább a szórványban. […] Ladányi Lajos, a zoboralji magyarságért dolgozó közéleti 

személyiségek egyik vezetője már évtizedek óta. […] A zoboralji magyar pedagógusok tapasztalatból mondják, vegyes 

házasságokból már csak elvétve kerül ki magyar ajkú gyermek a Zoborvidéke…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Hiánypótló kiadvány három évtizednyi hazai magyar képzőművészetünkről 

Megjelent A Felvidéki kortárs magyar képzőművészetünk (1990-2020 között) című kötet, amely nemrég a Magyar Alkotó 

Művészek Szlovákiai Egyesülete, vagyis a MAMSzE megbízásából, a Hodossy Gyula által irányított, dunaszerdahelyi Lilium 

Aurum Kft. kiadásában jelent meg. […] „E könyvünkben szeretnénk összefoglalva (amennyiben ez térben és időben lehetséges) 

felmutatni azokat az eredményeket és értékeket, amelyeket egyesületünk megalakulása óta (1990-ben Csehszlovákiai Magyar 

Képzőművészek Társasága, 1993-ban Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága, majd 2014-től Magyar Alkotó Művészek 

Szlovákiai Egyesülete néven) elért, és az „akkor“ (1990-ben) kitűzött célt és szándékot: a felvidéki kortárs magyar vizuális kultúra 

istápolását, megőrzését és gyarapítását vállaltuk, s napjainkig ezt szem előtt tartva, alkotói tevékenységünk erre irányul“ – írta 

Kopócs Tibor, a MAMSzE ex-elnöke a 176 oldalas, tartalmas és mutatós könyv előszavában…” Forrás: Muzsa.sk: teljes cikk >  

Többgenerációs képzőművészeti kiállítást rendeztek a komáromi Limes Galériában 

A komáromi Katona-templomban működő Limes Galériában november végén egy rendkívül gazdag kiállítást installáltak Nemzedék 

– kapcsok címmel. Mivel a hivatalos tárlatnyitó elmaradt, és pillanatnyilag a nagyközönség személyes jelenléte sem lehetséges, így 

most az online tér adta lehetőségek nyújtanak betekintést a műalkotások világába. A Limes Galéria jelenlegi kiállításáról Balla Rita, 

a kiállítás kurátora tájékoztatta a Körképet. […] A tárlat anyaga rendkívül gazdag, húsz művész több alkotását mutatja be, végtelenül 

tág idősíkokban, hiszen némelyik alkotás öt évtizednyi múltra tekint vissza. Megjegyezendő, az alkotók között ott vannak a legifjabb 

generáció tagjai is, a kiállítás éppen ezért viseli a Nemzedék – kapcsok címet. E térben három nemzedék alkotói vénája fonódik 

egybe, helyet adva a tapasztalt szépkorúak, valamint a közép- és fiatal generáció alkotásainak egyaránt. […] Balla Ritától 

megtudtuk, hogy a válogatott művek az 1980-as évek elejétől napjainkig születtek…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk >  

Beszélgetés: Életmese – pályázati művével díjat nyert Farkas Ottó, a Medvesalja Krónikása 

A Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete immár 13. alkalommal hirdette meg „Életmese” című pályázatát. Így idén is 

több száz pályamunkából választotta ki a zsűri azokat a történeteket, amelyek egy közös kötetben jelentek meg. A pályázat egyik 

felvidéki díjazottja az idén Farkas Ottó lett, aki már nem kevesebb, mint 16 könyvet írt a témában. Úgy is nevezik őt: A Medvesalja 

Krónikása. A Körkép.sk ebből az alkalomból (karácsony előtti) beszélgetést készített vele: […] Szívesen meséltek az emberek? Ez 

fokozatosan jött. A rendszerváltás után lassan nyíltak meg, de amikor rájöttek, hogy nem lesz semmi bajuk belőle, elkezdtek 

beszélni…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

  

Hét évtizedes a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet 

Fennállásának 70. születésnapját ünnepelte a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet. A jeles nap alkalmából szervezett ünnepségen 

Dragana Milošević tartományi művelődési, tömegtájékoztatási és vallási közösségi titkár is részt vett. […] Az intézet 

szakembereinek több évtizedes elhivatott és magas szakmai színvonalú levéltári és terepi munkájának köszönhetően 759 ingatlan 

került különböző szintű kulturális védelem alá, ami igazi kincs, nemcsak Vajdaság, hanem Szerbia számára is. Köztük vannak a 

gyönyörű Fruška gora-i kolostorok, a bácsi erőd, a szabadkai városháza és a zsinagóga, a karlócai szerb pravoszláv Szent Miklós-

katedrális és más helyi épületek – mondta a titkár…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 
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Tóth-Glemba Klára könyvének bemutatója Muzslyán 

A Muzslyai Petőfi Sándor MME-ben december 17-én 18 órai kezdettel bemutatásra kerül Tóth-Glemba Klára: Pápika című könyve, 

a közép-bánáti játékkultúra hagyományának gyűjteménye. A kiadvány szerzője mellett közreműködik Szőke Anna, a könyv 

szerkesztője. Németh Ferenc − valamennyien az MTA külső köztestületének tagjai − méltatását Kónya-Kovács Otília olvassa fel…” 

Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >  

Nyolcvan év késéssel avatták fel a hajdújárási turulszobrot 

Turulszobrot avattak vasárnap este a hajdújárási Keresztelő Szent János templom kertjében. Az alkotás évtizedekig pihent a földben, 

a templomkertben. Eredetileg az 1940-es évek elején, Bácska visszacsatolása után szerették volna felállítani, de mire a szobor 

elkészült, az orosz csapatok és nyomukban a partizánok bevonultak a településre. Az elásott turulról megfeledkeztek, s csak a 70-

es évek végén bukkantak rá. Mellette találtak egy táblát, rajta a magyar címerrel, illetve zászlófoszlányokat is. A szobrot évekig a 

templomban őrizték…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >  

Videó: Átadták a Forum Könyvkiadó Intézet elismeréseit 

Átadták a Forum Könyvkiadó Intézet elismeréseit: a Forum Képzőművészeti Díjat, a Vajdasági Magyar Művészeti Díjat és a Híd 

Irodalmi Díjat. Az ünnepség egyben az intézmény évzárója is volt. A Vajdasági Magyar Művészeti Díjat László Sándor színész, 

rendező, az újvidéki Művészeti Akadémia osztályvezető tanára érdemelte ki munkásságáért. […] A Híd Irodalmi Díjat Lovas Ildikó 

kapta a 2020-ban kiadott Amikor Isten hasba rúg című könyvéért, amelyben a szerző új viszonyítási pontokat tárt fel Csáth Gézával 

kapcsolatban. […] Palásti Andrea képzőművésznek ítélték oda a Forum Képzőművészeti Díjat. Az elismerést doktori munkájának 

művészi projektjéért, a Házi gyakorlatokért érdemelte ki, amit a diákjaival, az újvidéki Művészeti Akadémia hallgatóival közösen 

alkotott…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     
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