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Erdély-szerte előadásokkal, kiállításokkal, könyvbemutatókkal ünneplik a magyar kultúra napját 

Kolozsváron, Nagyváradon, Szatmáron, valamint székelyföldi városokban is megünneplik a hét végén a magyar kultúra napját. 

Színházi előadások, előadóestek, kötetbemutatók, kiállítások szerepelnek az ünnepi programokban. […] A Székelyföldi Magyar 

Újságírók Egyesülete (SZMÚE) által tavaly kiadott két könyvet mutatták be tegnap Csíkszeredában a Megyeháza Galériában, a 

magyar kultúra napja alkalmából szervezett rendezvénysorozat részeként...” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Lövétei Lázár László költő „riportversei” az erdélyiek munkaerő-vándorlásáról 

Feketemunka – ez a címe Lövétei Lázár László legújabb, tavaly napvilágot látott verseskötetének, amely az 1990-ben Erdélyből 

Magyarországra indult hatalmas munkaerő-vándorlásnak állít emléket. A szerző a Krónikának elmondta, azért választotta ezt a 

témát, mert úgy érezte, még mindig nincs kibeszélve – főleg a vers nyelvén – rendesen ez a közös, erdélyi és anyaországi magyar 

történet. A Feketemunka című, legújabb verseskötetedért megkaptad az ősszel a kolozsvári Helikon folyóirat Kemény Zsigmond 

Irodalmi Díját, a legfrissebb díjad pedig a múlt vasárnap bejelentett magyarországi elismerés, a Baumgarten-emlékdíj. Miért volt 

számodra ennyire fontos ez a téma, hogy verseskötet szülessen belőle? Egyetemista koromban volt szerencsém nekem is feketén, 

segédmunkásként Magyarországon dolgozni. Életre szóló élmény volt az a néhány hónap, feltétlenül ki kellett írnom magamból ezt 

a történetet. […] Észak-Erdély visszacsatolása után, amikor a románok átdobták a határon a székely melósokat, szülőfalumtól 

néhány kilométernyire, Oklánd határában menekülttábort kellett felállítani az itthon már gyökértelen székelyek számára. Nagyon 

izgalmas téma (ez is)...” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Kötet: Szatíra a Kárpátok Géniuszáról 

Fábián Tibor szatirikus regénye, amennyire szatirikus, annyira realista is. Ez a szatíra történelmileg maga a rögvalóság, ami nem 

csupán esztétikai élményt nyújt az olvasónak, hanem nyitogatja a szemét azoknak, akik manapság visszasírják a Conducator uralmát, 

amelytől pedig Isten őrizze meg Romániát és a világot. […] Az 1987-89-es évek Romániájába kalauzol el az író és nem kisebb 

személyek a főszereplői, mint a Ceausescu házaspár. […] A regényből azonban jól érzékelhető, hogy a maga korában egyáltalán 

nem volt nevetséges, hanem vérfagyasztó, akitől a rendszer állandóan körülötte lebzselő csúcsvezetői is reszkettek. A sztálinizmus 

személyi kultuszát és diktatúráját megszégyenítő rendszert működtetett a Ceausescu házaspár, mert Nicolae nem egyedül uralkodott, 

hiába az ő kezében volt a jogar, amit államelnökké választásakor groteszk módon fejedelmi hatalmi jelvényként a parlamentben egy 

nemzeti színű vállszalaggal együtt megkapott. A felesége, a nála két évvel idősebb Elena Ceausescu első miniszterelnök-helyettes, 

a tudományos akadémia tagja és elnöke...” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk > 

Beszélgetés: A gyermekek igényeihez igazodik a Maros megyei erdei tanintézet  

Erdőre, mezőre járnak, kertészkednek és állatokat gondoznak az országban rendhagyónak számító Pán Péter erdei óvodában, ahol 

a tantervet a környezet és a gyermekek kíváncsisága alakítja. A Maros megyei Tófalván működő óvoda alapítójával, Gál Alizzal az 

alternatív oktatási módszer előnyeiről beszélgettünk. […] Idén ősszel immár harmadik éve működik a Maros megyei Tófalván az 

az erdei óvoda, amelyet három fiatal anyuka hozott létre azzal a szándékkal, hogy a fejlődéshez és a tanuláshoz ideális közeget 

biztosítson gyermeke számára. Az ötletet a külföldön már létező „forest kindergarten”, azaz erdei óvoda alternatív pedagógiai 

módszereket alkalmazó oktatási forma adta, amelyhez hasonló, román nyelvű intézmény az országban csak Kolozsváron, 

Nagyváradon, Brassóban és Nagyszebenben van. […] Megtudtuk, hogy ez időnként követi az állami óvodák tematikáját, a 

rendelkezésükre álló, ingergazdag környezethez igazodva azonban rendszerint olyan témaköröket is beiktatnak, ami az éppen 

aktuális természeti jelenségekhez vagy a gyerekek érdeklődési köréhez kapcsolódik...” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Riport: Felújítási munkálatok a Szent Mihály-templomban 

Karácsonykor újra megnyitották a még felújítás alatt lévő Szent Mihály-templomot a hívek előtt, és hosszú idő után újra a központi 

templomában gyűlhetett össze és ünnepelhetett a katolikus közösség. Vasárnaponként azóta is miséznek a templomban, bár a 

hétköznapokban még lázas munka folyik, hogy mihamarabb befejezzék a felújítást, amelynek egyelőre kevesen látják a végét. 

Elmentünk megnézni az erdélyi magyarság egyik legfontosabb templomát, ami már így félkészen is megcsillantotta várható 

pompáját. […] László Attila Kolozs-dobokai főesperes-plébános 2020 júliusában vette át a kolozsvári Szent Mihály-plébánia 

vezetését, akkor már javában folyt a templom felújítása. […] A csúszás másik oka, hogy szeptemberben egy vezeték elhelyezése 
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közben az északi mellékhajóban megtalálták a templom egyik 700 éves oltárát. A szakemberek szerint minden jel arra mutat, hogy 

ott vannak a templom kezdetei. Ott kezdték építeni a templomot, felszínre került az eredeti járószint és pillérek lábazatai...” Forrás: 

Transindex.ro: teljes cikk > 

Kiállítás: A Duna-delta ezer arca a nagykárolyi kastélyban 

A Duna-delta vadregényes tájait, kulturális sokszínűségét mutatja be, és Európa egyik legnagyobb deltatorkolatában található 

természeti kincsek védelmét népszerűsíti a nagykárolyi Vasile Vénig László Fotóklub kiállítása. A február 4-ig látogatható tárlat 

anyagát Hágó Attila Nándor, a fotóklub elnöke, a nagykárolyi városi múzeum vezetője ismertette, aki a nagykárolyi kastély idei 

rendezvényeiről, a pandémia idején megszervezett eseményekről is beszélt a Krónikának. A kiállítást azzal a céllal hoztuk létre, 

hogy bemutassuk a Duna torkolatában található rezervátum különböző arcait a nagykárolyi közönségnek a fotográfia eszközeivel” 

– mondta el a Krónikának Hágó Attila Nándor régész, a nagykárolyi városi múzeum vezetője, a fotóklub elnöke...” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjban részesült Balázs Imre József, Jánosi Andrea és Kató Emőke 

Tizedik alkalommal részesít Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjban alkotókat a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Idén 

irodalom kategóriában Balázs Imre József költő, az MTA külső köztestületének tagja, irodalomkritikus, szerkesztő, 

irodalomtörténész; képzőművészet kategóriában Jánosi Andrea grafikus, illusztrátor; előadóművészet kategóriában Kató Emőke 

színművész kapja a díjat. Az elismeréseket a járványhelyzetre való tekintettel a Kolozsvári Ünnepi Könyvhéten adja át a Szövetség. 

[…] Balázs Imre József költő, irodalomkritikus, szerkesztő, irodalomtörténész. 1976-ban született Székelyudvarhelyen, a Babeș–

Bolyai Tudományegyetem magyar-angol szakán diplomázott, 1998-ban kezdett tanítani a Magyar Irodalomtudományi Tanszéken 

kortárs és 20. századi magyar irodalmat. Az avantgárd az erdélyi magyar irodalomban című doktori értekezését 2004-ben védte 

meg. 2014 óta az említett tanszék docense...” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

 

Statisztika: Sokan még mindig szegényes otthonokban élnek Szlovákiában 

Az Európai Unióban 2020-ban a lakosok 14 százaléka lakott olyan ingatlanokban, amelyekben beázik a tető - derült ki az uniós 

statisztikai hivatal (Eurostat) nemrégiben közzétett jelentéséből. Az uniós tagállamok közül Cipruson volt a legmagasabb ez a ráta, 

de Magyarországon (20,4%) is a lakosok több mint egyötöde élt beázó ingatlanokban. Ezzel szemben viszonylag kevesen küzdöttek 

efféle problémákkal Finnországban (4,5%) és Szlovákiában (4,9%), valamint Lengyelországban (6%), Máltán (6,1%) és 

Csehországban (6,8%). […] Az EU-ban 2020-ban átlagosan 2,3 személy élt egy háztartásban. Az uniós tagállamok közül 

Szlovákiában volt a legmagasabb az egy háztartásban élők átlagos száma (2,9 fő)…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Népszámlálás 2021: Újabb adatok és térképes vizualizációk 

A 2021-s népszámlálási adatok közzététele óta eltelt napokban elég változatos nyilatkozatok jelentek meg az adatok értelmezéséről. 

Ahogy az várható volt, a fogyás be- és be nem ismerésének kérdése politikai ügy lett, főleg amiatt, hogy a kettős identitásra 

vonatkozó kérdés bevezetésével a népszámlálási adatokat egyesek elég lazán értelmezik. […] Mi alább a déli települések adatait 

tettük térképre, amely aszerint ad színeket az adott falunak vagy városnak, hogy a 2011-es népszámláláshoz képest csökkent (piros) 

vagy nőtt (zöld) a magyar lakosok száma. […] Szlovákia összlakossága egyébként 52 234-gyel emelkedett, most 5 449 270 volt, 

2011-ben pedig 5 397 036. Ebben a tájékoztatóban próbáljuk elkerülni az adatok értelmezését, a tények közlésére szorítkozunk…” 

Forrás: Korkep.sk: teljes cikk >  teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Magyar kultúra napja: Dokumentumfilm-bemutató Rimaszombatban Márai és Madách kapcsolatáról 

A Magyar kultúra napja január 22-hez fűződik, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a Himnusz 

kéziratát. Nálunk is számos helyen tartanak kulturális rendezvényeket ez alkalomból.  […] Márai Sándor és Madách Imre rokoni 

kapcsolatáról készítettek dokumentumfilmet rimaszombati alkotók. Ennek vetítésével kezdte az idei rendezvényeit a rimaszombati 

Csillagházban a Pósa Lajos Társaság 2022. január 21-én. A film vetítése után Szekeres Éva rendezővel és Lichtmannegger László 

operatőrrel Nyitrai Nóra beszélgetett. […] Úgy gondoljuk, nem kell sokat bizonygatni Márai Sándor és Madách Imre irodalmi 

nagyságát és azt, hogy egyéniségük és munkásságuk nagymértékben a Felvidékhez kapcsolódik. A film az ő rokoni kapcsolatukat 

mutatja be. Bemutatja a terjedelmes családfájukat, életük helyszíneit, főleg Csesztvét és Sztregovát. Megszólaltatjuk a ma élő 

leszármazottakat, akiknek a visszaemlékezésein keresztül jobban kirajzolódik a két irodalmár történeti alakja…” Forrás: Korkep.sk: 

teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

https://fotok.transindex.ro/?galeria=1825&megmutatjuk_a_mar_szinte_teljesen_felujitott_szent_mihalytemplomot_mert_igazan_van_mit_nezni
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Vajdaságban is megemlékeztek a magyar kultúra napjáról 

Az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben szombaton este ünnepi műsort tartottak a magyar kultúra napja alkalmából Őrtüzek 

címmel. […] Csókán is megemlékeztek a magyar kultúra napjáról. Tegnap este, a helyi Művelődési és Oktatási Központ 

szervezésében a színházteremben filmvetítést tartottak. […] Dr. Burány Béláról, Bodor Anikóról és a Szőllősy Vágó házaspárról 

szól a másfél órás dokumentumfilm. 2021-ben készült az MNT támogatásával. […] A magyar kultúra napja alkalmából a Népkör 

150. évfordulójára készült az Utókornak címezve című színpadi művet adták elő tegnap este a szabadkai művelődési központban…” 

Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Könyvbemutató: A nagy háború katonái voltak 

A nagybecskereki Petőfi MME-ben péntek este mutatták be A nagy háború katonái voltak című könyvet, amely egy nagyon fontos 

kiadvány, a nagykikindai Csömöre Zoltán történész kutatómunkájának eredményével adózott az utókor nevében az első világháború 

idején, Nagybecskereken elhalálozott katonák emléke előtt. Összesen 583 katonasírt vett számba a kötetében. […] Öt felekezeti 

temetőben alakultak ki katonai parcellák, tehát a római katolikus, a református, az evangélikus, az izraelita és a görög keleti, illetve 

az ortodox temetőben létesültek katonai temetők, külön-külön temetkeztek. A legfontosabb forrás a becskereki plébánián került elő. 

Nem kis meglepetésemre a császár és királyi tartalékkórház helybéli halott anyakönyve került elő, amely nyomán követhettük az 

elhalálozásokat 1914 és 1918 között. […] Németh Ferenc, az MTA külső köztestületének tagja, a könyv recenzense is jelen volt a 

könyvbemutatón, aki nagyon jelentősnek tartja a megjelent kiadványt, és noha a megjelenésére sok időt kellett várni, de a 

jövendőben a kutatóknak igen fontos alapforrást jelent…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Megkezdődött a XX. Tordai Művelődési Napok rendezvénysorozat 

A magyar kultúra napjának jegyében vette kezdetét szombat este a jubileumi, XX. Tordai Művelődési Napok rendezvénysorozat, 

amely március közepéig tart, és gazdag, tartalmas műsorokkal várja az érdeklődőket. […] Az elkövetkező időszakban minden 

hétvégén lesz kulturális rendezvény, csütörtökönként pedig szakelőadások, könyvbemutatók, alkalmi és gyermekműsorok várják az 

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

Az újvidéki razzia áldozataira emlékeztek a Vajdaságban 

A központi megemlékezést a Duna-parton, a Család nevet viselő emlékműnél tartották. 1942 januárjában több mint 1200, főként 

szerb, zsidó és roma nemzetiségű ember vesztette életét az újvidéki razzia során.  […] Az újvidéki razzia 80. évfordulója alkalmából 

felavatták az új emléktáblát, amely a Duna-menti rakparton, a razzia áldozatainak emelt emlékműegyüttesen belül található…” 

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

 

„Népcsoportok Háza“ megvalósulóban Felsőőrött 

Egy mérföldkő a Burgenlandban élő népcsoportok történetében: Hans Peter Doskozil Burgenland tartományfőnöke január 21-én 

írta alá Felsőőrött a tervezett Népcsoportok Háza projekthez szükséges alapmegállapodást. A népcsoportház ötletének létrejötte a 

100 éves Burgenland jubileumi év projektjeinek megvalósítása keretében született. A Népcsoportok Háza a Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesületnek, a Burgenlandi Horvát Kultúregyesületnek, a Roma Service-nek, a hkdc-Horvát Kulturális- és Dokumentációs 

Központnak valamint a Roma és Magyar Népfőiskolának ad majd otthont. A közös hely megkönnyíti majd az új projektek 

létrehozását. Burgenland tartomány támogatja majd a népcsoportokat a rezsiköltségek finanszírozásában, az adminisztrációban 

valamint a szervezésben is…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Podcast: Modern magyar tananyagok a népiskolákban 

Megjelent a Szókincstár, a Magyarul tanulunk című tankönyvsorozat kiegészítő kiadványa. Az új szótár a magyar nyelv tanulását 

segítő tananyagoknak csak egy töredéke, mivel az elmúlt két évben ugrásszerűen megnövekedett a tananyagfejlesztés 

Burgenlandban. A kötelező iskolák diákjainak nyelvtanulását modern, kompetenciaorientált tankönyvek, digitális tananyagok 

segítik. A tankönyvek, kiegészítő kiadványok, digitális tananyagok fejlesztésén a burgenlandi magyartanárok dolgoznak. […] Hütler 

Andrea, a burgenlandi kötelező iskolák magyar nyelvért felelős szakfelügyelője: […] A Pedagógiai Fősikola Nyelvi Műhelyének 

munkatársai készítették és a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület adta ki, ugyanúgy, ahogy a tankönyveket…” Forrás: 

Volksgruppen.at: teljes cikk > 

https://www.magyarszo.rs/hu/4833/vajdasag_obecse/258262/A-nemzet-alapja-az-%C3%B6sszetartoz%C3%A1s-%C3%B3becse-magyar-kult%C3%BAra-napja.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/csokan-filmet-vetitettek-magyar-kultura-napja-alkalmabol
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https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/uj-emlektabla-razzia-aldozatainak-emelt-emlekmuegyuttesen-belul-ujvideken
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3139681/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3139884/
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Podcast: Munkafüzet az AMAPED pedagógusaitól 

Az AMAPED indítványozására hiánypótló munkafüzet készült Benedek Elek meséi felhasználásával a diaszpórában élő gyerekek 

magyar oktatásának segítésére. A származási nyelv tanítására adaptált kiadványban a szókincset és a feladatokat is erre a speciális 

helyzetre állították össze a bécsi AMAPED pedagógusai, akiknek a munkáját a meseíró dédunokája is segítette. Mentsik Szilvia az 

AMAPED igazgatója a munkafüzetről: […] „Bardócz Orsolya, Benedek Elek ükunokája adta meg az engedélyt arra, hogy 

felhasználjuk a meséket és ő is besegített ebbe a munkába“ – mondta el Mentsik Szilvia az AMAPED igazgatója, a kiadvány egyik 

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

Régészeti feltárások az U5 építésénél 

Egy évvel ezelőtt január 20-án hivatalosan is megkezdődtek az U2/U5-ös metró építési munkálatai Bécsben. A jövőbeli 

„Frankhplatz“ metróállomás építését megelőző kötelező régészeti feltárások során találtak rá a mintegy 2.000 éves épület 

maradványaira. A szakemberek eddig is tudták, hogy ezen a területen vezetett a Vindobona légiós tábor és a mai Hernals területén 

feltárt téglagyár közötti út. […] A Frankhplatznál az 1. századból származó római kályhamaradványokat, és a 3. századból származó 

oszlop-talapzatokat és falmaradványokat találtak a régészek. A magyar származású régész, Rozs Péter is résztvesz a többezer éves 

leletek feltárásában…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Podcast: „Border Histories“ kiállítás az UMIZ-ban 

Január végéig látható a „Border Histories" című vándorkiállítás az Umizban Alsóőrött, mielőtt a nagybárándi Kugába költözik. „100 

éves határ – Történetek és történelem az osztrák magyar határtérségben" vagyis „Border(hi)stories“ elnevezéssel a kiállítás az 

osztrák-magyar határ menti régió közös történelmét mutatja be. A kiállítás az Umizban való megnyítóján ott volt Gerhard 

Baumgartner, történész, az Osztrák Ellenállás Dokumentációs Levéltárának (DÖW) vezetője, Kelemen László az Umiz vezetője 

valamint Franjo Steiner, projektvezető, IZ Egyesület a Sokszínűség, a Párbeszéd és a Képzés Előmozdításáért és Hannes Németh, 

Alsóőr új polgármestere. […] A nyugat-magyarországi határtérség a Trianoni békeszerződések folytán Ausztriához került. […] 

Magyar szabadcsapatok (a „Rongyos Gárda “) 1921-ben augusztusában fegyveres erővel akadályozták meg, hogy az osztrák 

reguláris csapatok átvegyék Burgenlandot, mint új tartományt. …” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Podcast: Idén ünnepeli a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület fennállásának 75-ik jubileumát 

75 évvel ezelőtt egy lelkes magyar fiatalokból álló csoport hozta létre a Szabadság Magyar Sport- és Kultúregyesületet, majd pár 

év múlva a Bécsi Magyar Munkásegylettel összefogva a Bécsi Magyar Néptánccsoportot. Kilyénfalvi Gábor, az egyesület elnöke: 

A Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület fennállásának 75-ik jubileumi gálaműsora a tervek szerint várhatóan az év végén, 

december 3-án lesz…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

A MMÖNK Elnökségének találkozója a nemzetiségileg vegyesen lakott községek polgármestereivel 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Elnöksége a múlt héten Lendván találkozott a nemzetiségileg 

vegyesen lakott községek polgármestereivel a fejlesztési programokkal kapcsolatosan. Szintén Lendván tartottak 

munkamegbeszélést Szlovénia és Magyarország képviselői a Muravidék–Rábavidék gazdasági alapot illetően. A kronológiailag 

első találkozón a magyar nemzetiségi székházban részt vett Dobronak, Hodos, Marác és Sal polgármestere. […] Az ülésen kiemelt 

hangsúlyt fektettek a Muravidék–Rábavidék alap létrehozására. […] A Muravidék és a Rábavidék nemzetiségileg vegyesen lakott 

területeit érintő programmal és projektekkel kapcsolatos munkamegbeszélésen január 14-én a lendvai Városházán, amelyen a két 

ország képviseletében több magas rangú meghívott is jelen volt…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Új oktatási programok és tantermek Lendavai Kétnyelvű Középiskolában 

Az iskola és a magyar nemzeti közösség közös projektjeit Hajdinjak Prendl Silvija, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola (KKI) 

igazgatója és Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK), az iskola társalapítójának 

elnöke ismertette a hétfői sajtótájékoztatón. Az új oktatási programokhoz – mint ismeretes, ebben a tanévben óvodapedagógusi és 

fodrászati képzéssel bővültek a továbbtanulási lehetőségek, míg a következő tanévben biotechnológiai és élelmiszeripari, valamint 

gyártástechnológiai segéd szakképzést indítanak el – a 250 négyzetméteres jelenlegi iskolateraszt fogják átépíteni, ahol három 

tantermet, két kabinetet és egy kisebb konyhát alakítanak ki, elsősorban a gyakorlati ismereteket elsajátításához…” Forrás: 

Nepujsag.net: teljes cikk > 

 

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3139109/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3138988/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3139981/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3139166/
https://nepujsag.net/nemzetiseg/11680-muravid%C3%A9ki-%C3%A9s-hat%C3%A1rmenti-fejleszt%C3%A9sek.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/11681-%C3%BAj-oktat%C3%A1si-programok-%C3%A9s-%C3%BAj-tantermek.html
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Muravidéki mondákkal bővült a sorozat 

Kárpát-medencei Magyar Legendárium sorozatban nemrég kiadásra kerültek az Őrvidék, a Muravidék és a Drávaköz mondái is. A 

muravidéki történeti mondákat Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán néprajzkutatók gyűjtötték össze. […] A Kárpát-

medencei Magyar Legendárium sorozat 2008-ban indult útjára a Székelyföldről, kezdeményezője a Székelyföldi Legendárium 

nevezetű civilkezdeményezés. Fazakas Szabolcs rendező és operatőr, a sorozat ötletgazdájának az elképzelése az volt, hogy a 

székelyföldi történeti mondákat újra össze kell gyűjteni és felújított formában ismét a gyermekek és az oktatás szolgálatába állítani. 

[…]  2015-ben a szellemi vállalkozást kiterjesztették az egész Kárpát-medencére, a néprajzi gyűjtők és néprajzkutatók 2016 és 2017 

között összegyűjtötték szélesebb vidékünk történeti mondáit…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >  

Nepomuki Szent János szakrális emlék még vár a magyar feliratra 

Dobronak épített szakrális öröksége egyik szép emlékének, a Nepomuki Szent János-szobornak a hiányos felújítása – azaz a 

szoborfülkéről a „NEP-SZT-JÁNOS-KÖNYÖRÖGJ-ÉRETTÜNK” magyar felirat hiánya – (túl) hosszú történettel bír mára, de úgy 

tűnik, nem is kerül hamar pont a végére. Tavaly már az emberjogi biztoshoz került az ügy, decemberben pedig a kultuszminisztérium 

leállította a folyamatot, amíg nem a rendeződnek tulajdonjogi viszonyok. […] A Muraszombatba vezető regionális út mentén álló 

szobrot a kultúrtörténeti adatok szerint valószínűleg az 1700-as évek második felében állították. A legrégebbi fotódokumentum róla 

1938-ból maradt fenn, melyen látható az időközben megsemmisült felirat és a védőrácsozat. […] A szoborfülkét legutóbb 2011-ben 

újították fel a Dobronaki Jánosok Társasága jóvoltából…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

 

Népszámlálás: Tíz év alatt 9,25 százalékkal csökkent a lakosság száma Horvátországban 

Pénteken közölte a tavalyi népszámlálás első hivatalos adatait a zágrábi székhelyű állami statisztikai hivatal. Az elmúlt 30 év alatt 

900 000 fő „eltűnt”: 1991-ben Horvátországnak 4.784.265 lakosa volt, 2011-ben 4.284.889, míg 2021-ben már csak 3.888.529. A 

közölt adatok az összlakosság adatait tartalmazzák megyei, városi, járási és települési szinten is. A településekre vonatkozó adatokat 

2011-ben nem közölték, így azokat nem tudjuk elemezni. […] Mint ahogy az várható is volt, a legkisebb csökkenést a fővárosban 

regisztrálták, „csupán” 2,54%-os (20.073 lakossal kevesebb, mint 2011-ben), majd következik Zágráb megye 5,16%-os 

csökkenéssel. Ennek a csökkenésnek a magyarok által lakott önkormányzatokban is „nyoma van”, ez az alábbi táblázatokból is 

látható. […] A nemzeti kisebbségekre, valamint a vallási hovatartozásra vonatkozó adatokat a statisztikai hivatal egy későbbi 

időpontban fogja nyilvánosságra hozni…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

A horvátországi magyarság ügyeiről Budapesten és Zágrábban 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) elnöke, Jankovics Róbert a múlt hét elején Semjén Zsolt magyar 

miniszterelnök-helyettessel tárgyalt a horvátországi magyarsággal kapcsolatos kérdésekről, szerdán pedig Horvátország 

külügyminisztere, Gordan Grlić Radman fogadta Zágrábban. […] A magyarságunkat érintő témákon túl szó volt a regionális 

programokról, új határátkelők megnyitásának szükségességéről, valamint a Szerbiával való rendezetlen államhatárból eredő 

problémák lehetséges megoldásáról is – mondta Jankovics Róbert…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

 

Megemlékezések a Magyar Kultúra Napján 

A Magyar Kultúra Napi-rendezvénysorozat, immár hagyományosan, megemlékezéssel és koszorúzási ünnepséggel kezdődött 

Beregszászban Kölcsey Ferenc emléktáblájánál. […] Szatmárcseke kárpátaljai testvértelepülésén, Badalóban is gyülekezeti 

közösségben méltatták a magyar kultúra napját…” Forrás: Karpathir.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Beszélgetés: Soós Katalin, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának igazgatója 

Idén a főiskola infrastruktúrája újabb épülettel bővült Beregszászban. A felújított épületben kapott helyet a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) Szakgimnáziuma, valamint az Egán Ede Szakképzési Centrum Beregszászi Képzési 

Központja. Az intézmény életében bekövetkezett változásokról és a tanév alakulásáról Soós Katalin, az intézmény igazgatónője 

számolt be hetilapunknak. […] A 2021-es naptári év nagyon változatos volt. A január–júliusi időszakban váltották egymást a táv- 

és jelenléti oktatási formák. […] Soha ennyi felvételiző diák nem nyert még hozzánk felvételt: a 120 meghirdetett helyre 118 diákot 

tudtunk beiskolázni. […] Szakgimnáziumunkban a kilencedik osztályt befejező diákok számára öt szakirányban folyik a képzés. A 

felvételiző diákoknak az óvodapedagógia, szociális munka, számvitel és adóügy, turizmus és alkalmazott matematika szakokat 

tudjuk ajánlani. Továbbra is dolgozunk a tanítói szak elindításán, remélem, a következő tanévben már meghirdethetjük ezt is. 

https://nepujsag.net/muravidek/11684-muravid%C3%A9ki-mond%C3%A1kkal-b%C5%91v%C3%BClt-a-sorozat.html
https://nepujsag.net/muravidek/11682-nepomuki-szent-j%C3%A1nos-m%C3%A9g-v%C3%A1r.html
https://kepesujsag.com/nepszamlalas-2021-tiz-ev-alatt-a-vartnal-is-nagyobb-mertekben-vagyis-925-szazalekkal-csokkent-a-lakossag-szama-horvatorszagban/
https://kepesujsag.com/a-horvatorszagi-magyarsag-ugyeirol-budapesten-es-zagrabban/
https://kiszo.net/2022/01/21/megemlekezes-es-egyuttgondolkodas-a-magyar-kultura-napjan/
https://www.karpatinfo.net/2022/1/24/megemlekezes-szatmarcseken-es-badaloban-200054570


Minden képzésünk négyéves: két év után középiskolai végzettséget ad, amit két év szakmai képzés követ. […] Jelenleg 344 diákunk 

van…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Konferencia és díjátadó a magyar kultúra napja alkalmából 

A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) szervezésében Beregszászon az Európa-Magyar Házban méltatták a magyar 

kultúra napját. […] Ezt követően átadták az Együtt folyóirat Nívódíját, amelyben ezúttal Bartha Gusztáv részesült. Laudációjában 

Vári Fábián László, a lap főszerkesztője, Kossuth-díjas költőnk úgy fogalmazott, hogy a kitüntetett a kárpátaljai magyar próza egyik 

legkiforrottabb képviselője. A másik kitüntetett, Kopriva Nikolett fiatal művész munkásságát Nagy Tamás költő ekképp jellemezte: 

Kopriva Nikolett igencsak sokoldalú alkotó, hisz versei, prózai írásai, grafikái egyaránt figyelemre méltóak. Költészete letisztult, 

rajzai pedig az egyén, a lélek belső rezdüléseinek reflexiói…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > 

Potyók Tamás festőművész kiállítása Beregszászban 

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) ösztöndíjának köszönhetően Potyók Tamás debreceni, Holló László-díjas festőművész a 

Kárpát-medence lélegzetelállítóan szép, monumentális várai és erődített templomai közül idáig 50-et festett meg. A képeket már 

tizenegy helyen mutatták be Kárpát-medence-szerte, legutóbb, novemberben Munkácson. Január 20-án a kárpátaljai magyarság 

központjának számító Beregszászban, Magyarország Beregszászi Konzulátusának Munkácsy Mihály Kiállítótermében nyílt meg a 

12. kiállítás, ahol 20 festményt tekinthetnek meg az érdeklődők…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     

https://karpataljalap.net/2022/01/22/soos-katalin-kimagaslo-eredmenyekkel-es-sikerekkel-teli-evet-tudhat-maga-mogott-ii
https://www.karpatinfo.net/2022/1/24/jovo-remenysegenek-orzoi-vagyunk-konferencia-es-dijatado-magyar-kultura-napja-alkalmabol-200054609
https://karpataljalap.net/2022/01/21/potyok-tamas-festomuvesz-kiallitasa-beregszaszban

