
       

A HTMT HíREI 

ROMÁNIA/ERDÉLY 

    
 

Tizenöt éves a Kolozsvári Akadémiai Bizottság 

Évzáró szimpóziumon ünnepelte meg tizenötödik születésnapját a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB). A december 6-án zajló 

esemény részeként a KAB 2021-es díjazottai, Pozsony Ferenc, Sándor Zsolt, Bencze László Csaba egyetemi oktatók, illetve András 

Orsolya társult oktató tartott előadást a Babeș-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Bölcsészettudományi Karának Popovici 

termében. Az előadásokat követően bemutatták Péntek János, az MTA külső tagjának és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság első 

elnökének A Magyar Tudományos Akadémia Erdélyben. A Kolozsvári Területi Bizottság megszervezése és működésének első 

időszaka című kötetét. […] „Ez a könyv több annál, amit a címe és az alcíme ígér: dokumentáltan leírja a Kolozsvári Akadémiai 

Bizottság megszervezését követő első tizenöt évet, ugyanakkor olyan általános tanulságot is sugall, amelyet bármelyik 

intézményszervező vagy intézményvezető megfogadhat” – fogalmazott Péntek János könyve kapcsán Gábor Csilla, a KAB jelenlegi 

elnöke…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

A SZMAT közgyűlése és szimpóziuma 

A SZMAT 2022. december 2 – 3-án tartotta éves közgyűlését, amely most a korábban elhalasztott szimpóziummal egybekötve 

került megrendezésre Kassán a Rovás polgári társulás MaJel székházában és a Rovás szervezési segítségével. Pénteken délután a 

„Mi a szlovákiai magyar tudományosság” címmel zajlott le a szimpózium, amelynek a helyszínen harmincöt hallgatója volt, az 

online-térben pedig hozzávetőlegesen húszan követtek figyelemmel. A szimpóziumon Mészáros András, Morvai Tünde, Rácz 

Olivér, Albert Sándor, Szabó Pál, Simon Attila és Vančo Ildikó tartott előadást. […] A közgyűlést Mészáros András, a SZMAT 

elnöke nyitotta meg. Őt követte Kocsis Károly és Morvai Tünde felszólalása, majd pedig a „Fiatal kutatók a szlovákiai magyar 

tudományosságért díj” idei kitüntetettjei tartottak előadást. Név szerint Jerábek Róbert (akit Élesztős Pál, az MTA külső tagja 

mutatott be) és Istók Béla (az ő laudációját Török Tamás tartotta). Jerábek Róbert online, Istók Béla pedig a helyszínen tartotta meg 

előadását. […] A vita után Mészáros András tartotta meg beszámolóját a SZMAT 2022-es tevékenységéről és a 2023-as tervekről…” 

Forrás: SZMAT.sk: teljes cikk > 

 

Összefoglaló: A nap, amikor kiderül, hogy milyen messzire van Románia Schengentől 

A schengeni csatlakozásról való szavazás napján már borítékolható, hogy Románia legjobb esetben is csak lépcsőzetes felvételre 

számíthat. Összefoglalónkban a szavazást megelőző, közbeni és azt követő legfontosabb nyilatkozatokat foglaljuk össze. […] 

Gerhard Karner osztrák belügyminiszter megerősítette szerdán országa azon döntését, hogy megvétózza Románia és Bulgária 

schengeni csatlakozását. A bécsi kormány döntését az Ausztria által idén iktatott „több mint 100 ezer menedékkérelem” indokolja 

– szögezte le Gerhard Karner. […] Románia és Bulgária határai nyitva vannak, mint az istállóajtók – az osztrák sajtó a schengeni 

csatlakozásról. […] A romániai lakosság több mint 70 százaléka úgy véli, hogy az ország teljesítette a schengeni csatlakozás 

valamennyi feltételét…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 > 

Öt-tízmillió lakosú országokban is több kutató dolgozik, mint Romániában 

Egy évtized alatt 45,67 százalékkal nőtt az Európai Unióban dolgozó kutatók száma, derül ki az Eurostat adataiból. 2011-ben még 

csak 1,38 millió fő dolgozott a kutatásban, 2021-re azonban a számuk 2 millióra emelkedett. […] „Románia esetében a növekedés 

jóval kisebb léptékű volt, a létszám tekintetében pedig egy sor, jóval kisebb népességű ország megelőz bennünket. Romániában 

jelenleg 20 ezernél kevesebb kutató dolgozik, miközben az 5 millió Írországban és Magyarországon több mint 40 ezer, a kb. 11 

milliós Csehországban közel 50 ezer, a 10 milliós Svédországban pedig 100 ezer. […] Kiütötte a biztosítékot a diákszervezeteknél 

és a tanárok egy részénél is, hogy a megígért költségvetés növelés ellenére, ismét lefaragtak az oktatásra szánt pénzből, amikor 

összeállították Románia 2023-as költségvetés-tervezetét. Úgy tűnik, a „Művelt Románia”-programot pénz nélkül akarják 

működtetni…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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http://szabadsag.ro/-/tizenot-eves-a-kolozsvari-akademiai-bizottsag
http://szmat.sk/kozgyules-es-szimpozium/
https://transtelex.ro/kozelet/2022/12/08/a-nap-amikor-kiderult-hogy-milyen-messzire-van-schengen-romaniatol
https://transtelex.ro/kozelet/2022/12/08/osztrak-belugyminiszter-ausztria-tovabbra-is-ellenzi-romania-csatlakozasat
https://transtelex.ro/kozelet/2022/12/08/az-osztrak-sajto-szerint-nem-lehet-szo-schengeni-csatlakozasrol-amig-romania-es-bulgaria-hatarai-nyitva-vannak-mint-az-istalloajtok
http://szabadsag.ro/-/felmeres-a-lakossag-70-szazaleka-szerint-teljesitettuk-a-schengeni-csatlakozas-felteteleit
https://maszol.ro/gazdasag/Ot-tizmillio-lakosu-orszagokban-is-tobb-kutato-dolgozik-mint-Romaniaban
https://transtelex.ro/kozelet/2022/12/07/muvelt-romania-az-oktatasra-ismet-alig-jut-penz-a-2023-as-koltsegvetes-tervezet-szerint


       

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat jelentése 

Kétezer címzetthez jutott el szerdán a sepsiszentgyörgyi Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat által összeállított jelentés, mely az 

etnikumok közötti békés együttélést szorgalmazó parlamenti felszólalás nyomán kirobbant nacionalista reakciósorozatot tárja a 

nagykövetségek, emberi jogi szervezetek, európai parlamenti képviselők, illetve minden egyes, a kisebbségi ügyekkel foglalkozó 

politikusok elé. Benkő Erika, a szolgálat vezetője úgy véli, fontos felhívni a figyelmet arra, hogy csak az elmúlt évben jelentősen 

romlott a nemzeti kisebbségek megítélése, valamint a hozzájuk való viszonyulás, nem csak Romániában, de Európa-szerte…” 

Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Minden utcanévtáblát kicserélnek Csíkszeredában, a bírósági ítéletnek megfelelően 

Városcímerrel ellátott, zöld-fehér színű, fényvisszaverő tulajdonságokkal rendelkezőkre cserélik a meglévő, jórészt kettévágott, 

egymás fölé helyezett utca névtáblákat Csíkszeredában. A nyelvi sorrendet korábban bírósági ítélet határozta meg, azért is van 

szükség a változtatásra. Miután a bíróság – amely egyébként törvényhozóként lépett fel, mivel ezt semmilyen jogszabály nem rögzíti 

– úgy határozott, hogy az utcanevek román változatait a magyar megnevezés fölött kell elhelyezni, a korábbi városvezetés utasítására 

a táblákat levették, kettévágták, és úgy helyezték vissza, hogy a román név legyen felül. […] Ezeket a kettévágott táblákat cserélik 

le a város egész területén, összesen 686 táblát kell kicserélni…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Olajszennyezés történt a Dunán, 6 kilométer hosszan húzódnak olajfoltok a Vaskapu környékén 

A hatóságok kőolajfoltokat észleltek a Dunán a 936-os folyamkilométertől a Vaskapu I. vízerőmű zsilipjéig terjedő szakaszon, 

tájékoztatott kedd este a Román Vízügyi Igazgatóság (ANAR) a Facebookon. Az Agerpres híre szerint az olajszennyezés 6 kilométer 

hosszan húzódik…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Sajtóról, könyvekről, jövőről 

Kedd este a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének képviselői voltak a baróti Tortoma önképzőkör vendégei. Az est egyik 

témája a székelyföldi sajtó jelene és jövője volt, így elkerülhetetlenül szóba került a Médiatér Csoporthoz tartozó lapok 

megszüntetésének kérdése is. […] A találkozón bemutatták az egyesület által kiadott Gúnyhatár – Léphaft-karikatúrák körülírva, 

Múltból jövendőt – Történelem hazulról és Kárpátországi téridő – Nagyjaink Szent Istvántól Kányádi Sándorig című könyveket…” 

Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés Petre Străchinaru egykori kultúrvezetővel 

Közel hatvan éve érkezett Háromszékre, és a megye kulturális életének fontos személyiségévé vált. Petre Străchinaruval – 

legismertebb „identitása” a Szakszervezetek Művelődési Házának igazgatója – az elmúlt több mint fél évszázad néhány fontos 

eseményéről, párhuzamos világokról és a nemzeti ünnep ellentétes fogadtatásáról is beszélgettünk. […] „A kihelyezés választáskor 

azonban Brassó tartományban nem volt hely, csak a kisebbségi nyelven oktató iskolákban, azt a listát meg nem nagyon figyelték a 

román kollégák. […] Hogyan fogadta a teljes mértékben magyar falu közössége a magyarul egyáltalán nem beszélő fiatal tanárt? A 

körülményekhez képest kitűnően. Az iskolában két-három gyerek dadogott valamennyire románul, de Caragiale Domnu Goe című 

elbeszélésének tanítását például az is akadályozta, hogy a gyerekek közül senki sem utazott korábban vonaton…” Forrás: 3szek.ro: 

teljes cikk > 

Majdnem lebontották, ma kulturális helyszín és restaurátorok gyakorlóterepe a fületelki szász erődtemplom 

Látogathatóvá vált a fületelki erődtemplom, miután az elmúlt fél évben megerősítették az oldalfalait és a boltozatát. A műemlék 

épületben kiállításokat és koncerteket szerveznének, alkalomadtán istentiszteletet tartanának, fokozatos megújulásához pedig 

továbbra is hozzájárulnának az itt tartott restaurátor-műhelyek. […] „Készült egy dendrokronológiai vizsgálat, és kiderült, hogy a 

templomhajó tetőszerkezetének a faanyagát 1441 és 1448 között vágták ki. […] „Nemrég zajlott egy régészeti ásatás is, amiből meg 

az derült ki, hogy a korai templom visszavezethető egészen a 13. századig, tehát még a szászok betelepülése előtti periódusra, 

valószínűleg még székelyek építhettek ott” – magyarázta mondta el Kiss Lóránd, restaurátor…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Janovics Jenő 150: Kerekasztal-beszélgetés és könyvbemutató a magyar színházban 

Janovics Jenő születésének 150. évfordulója alkalmából december 8-án, csütörtök délután 2 órától a Kolozsvári Állami Magyar 

Színház emeleti előcsarnokában kerekasztal-beszélgetésre kerül sor, amely lehetőséget biztosít megemlékezni Janovics Jenő 

jelentős munkásságáról és életéről. Az eseményen bemutatják a Janovics Jenő – Egy élet a magyar kultúra szolgálatában, a 

színháztól a mozivászonig című könyvet is – derül ki a színház közleményéből. […] „Janovics Jenő a Kolozsvári Magyar Színház 

történetének egyik legmarkánsabb egyénisége volt. Jelentős színészi és kimagasló rendezői tevékenysége mellett 28 évig volt a 

színház vezetője…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

https://www.3szek.ro/load/cikk/154644/aggaszto-a-kisebbsegekhez-valo-viszonyulas-miko-imre-jogvedelmi-szolgalat
https://szekelyhon.ro/aktualis/minden-utcanevtablat-kicserelnek-csikszeredaban-a-birosagi-iteletnek-megfeleloen
https://transtelex.ro/zold/2022/12/07/olajszennyezes-tortent-a-dunan-6-kilometer-hosszan-huzodnak-olajfoltok-a-vaskapu-kornyeken
https://www.3szek.ro/load/cikk/154635/sajtorol-konyvekrol-jovorol-talalkozo-baroton
https://www.3szek.ro/load/cikk/154499/parhuzamos-valosagok-haromszeken-beszelgetes-petre-str%C4%83chinaru-egykori-kulturvezetovel
https://transtelex.ro/kultura/2022/12/06/majdnem-lebontottak-ma-restauratorok-gyakorloterepe-a-megmentett-fuletelki-templom
http://szabadsag.ro/-/janovics-jeno-150-kerekasztal-beszelgetes-es-konyvbemutato-a-szinhazban


       

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

 

Ukrán, magyar, román és roma nyelven az Ökooktatásért projekt Kárpátalján 

 
1 037 kárpátaljai gyermek számára 38 ökológiai és oktatási programot valósított meg a Kelet-európai Vallásközi és Polgári 

Környezetvédelmi Fórum az egyházak, vallási és civil szervezetek a nemzeti kisebbségek ökooktatásáról szóló projekt révén. Az 

eredményeket a Nemzeti Kisebbségek Központjában mutatták be, a NABU–IRCEF együttműködése révén megvalósult konferencia 

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

 

Szikura Józsefre emlékeztek a Rákóczi-főiskolán 

 
Prof. Szikura Józsefről, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola egykori rektoráról emlékeztek meg az intézmény vezetői, 

munkatársai és diákjai december 7-én. A néhai rektor ezen a napon töltötte volna be 90. életévét. A megemlékezésen felszólalt az 

intézmény rektora is, Csernicskó István, az MTA külső tagja, aki beszédében hangsúlyozta, hogy Szikura József azon professzorok 

közé tartozott, akik önzetlenül segítették a főiskola működését még annak kezdetekor. […] Szikora Józsefet tudományos 

munkássága elismeréseként 2001. május 7-én a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választotta…” Forrás: Karpatalja.ma: 

teljes cikk > 

Interjú: Kacsó Géza lelkipásztorral 

 
Kacsó Gézával, a Bátyúi Református Gyülekezet lelkipásztorával, a 2022-es kárpátaljai református egyházkerületi választások 

püspökjelöltjével beszélgettünk többek között a megmaradásról, a háborúról, a kárpátaljai magyar közösségek és gyülekezetek 

jelenlegi helyzetéről. […] 2012-től a Bátyúi Református Gyülekezet lelkipásztoraként tevékenykedik, 2017-től pedig a 

Nagydobronyi Református Líceum lelkész-igazgatója is. […] Háborús időket élünk, megváltoztak a mindennapjaink. Egy 

lelkésznek megváltozik-e ilyen körülmények között a feladata? Nagyon büszke vagyok a kárpátaljai református lelkésztársadalomra, 

mert a háború kitörése után, az elmúlt a kilenc hónapban senki nem ment el Kárpátaljáról. […] Isten nem véletlenül teremtett minket 

Kárpátaljára, és a kárpátaljai identitás semmivel össze nem téveszthető és össze nem keverhető identitás. Mi külföldön is 

megpróbáltuk, de a szívünk hazahúzott…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

 

 

Most lehet véleményezni az Állami Pedagógiai Programot 

December 16-ig véleményezheti a nyilvánosság az alapiskolák tartalmi reformjának első dokumentumait, melyet mintegy 300, 

köztük több magyar szakember bevonásával dolgoztak ki. Több, a reformmal kapcsolatos kérdésben még nem született végleges 

döntés, ezért lenne fontos, hogy minél több releváns visszajelzést kapjon a minisztérium. […] A vzdelavanie21.sk oldalon közzétett 

anyag egy munkaverzió... […] A magolás és az elszigetelt tények memorizálása helyett a funkcionális műveltség elsajátítását 

helyeznék a középpontba. […] A kurrikuláris reformmal kapcsolatban két fontos kérdés rezonált a pedagógustársadalomban. Az 

egyik a háromciklusú rendszerre való áttérés, a másik pedig a tantárgyközpontúság megtartása vagy a tudományterületekre való 

áttérés. Szőköl István, az MTA külső köztestületének tagja: December végéig a pedagógusok 70 százaléka elvégzi az oktatási 

reformmal kapcsolatos első képzéseket. […] A NIVAM komáromi munkatársai azt tapasztalják, hogy a reformtörekvésekkel 

azonosulni tud a pedagógustársadalom nagy része, de a gyakorlati megvalósításától sokan tartanak…” Forrás: Napunk.sk: teljes 

cikk > teljes cikk 2 > 

Beneš-dekrétumok: Újabb pert veszített a Szlovák Földalap 

A bíróság elutasította azt a keresetet, amelyben az állam a Beneš-dekrétumokra hivatkozva akarta a D4-es autópálya alatti értékes 

ingatlanok elkobzását bevégezni. A per során az állam azzal érvelt, a tulajdonosok felmenői magyarok vagy németek voltak. A 

döntés nem jogerős. Eva Bieliková bírónő az ítélethirdetés során elismerte az örökösök érvelését. „A bíróság főként a jogbiztonság 

elvének megőrzésére vonatkozó érvvel azonosul” – jelentette ki, és hozzátette, a földalap indítványa ellentétes ezzel az elvvel. Az 

ügyvéd azt is megemlítette, a földalap mindössze az egykori tulajdonos vezetékneve alapján is próbált azzal érvelni, hogy az illető, 

akit Wenhardt Gyulának hívtak, német volt, így a negyvenes évek második felében biztosan el kellett hogy kobozzák tulajdonát. 

[...] Káčer szlovák külügyminiszter szerint helytelen értelmezés, hogy a szlovák állam alkalmazza a Beneš-dekrétumokat, bár az 

igaz, hogy azok a szlovák jogrend részét képezik. Káčer szerint az állam mindössze felvásárolja a sztráda alatti telkeket, ami miatt 

néhány állampolgár beperelte a Szlovák Földalapot…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

https://karpataljalap.net/2022/12/02/ukran-magyar-roman-es-roma-nyelven-az-okooktatasaert-projekt-karpataljan
https://karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/szikura-jozsefre-emlekeztek-a-rakoczi-foiskolan/
https://karpataljalap.net/2022/12/07/isten-nem-veletlenul-teremtett-minket-karpataljara-es-karpataljai-identitas-semmivel
https://napunk.dennikn.sk/hu/3141994/gyerekeink-jovoje-mulik-az-oktatasi-reformon-most-lehet-velemenyzni-az-allami-pedagogiai-programot/
https://napunk.dennikn.sk/hu/3141994/gyerekeink-jovoje-mulik-az-oktatasi-reformon-most-lehet-velemenyzni-az-allami-pedagogiai-programot/
https://napunk.dennikn.sk/hu/3139930/szokol-istvan-december-vegeig-a-pedagogusok-70-szazaleka-elvegzi-az-oktatasi-reformmal-kapcsolatos-elso-kepzeseket/
https://ujszo.com/kozelet/benes-dekretumok-ujabb-pert-veszitett-a-szlovak-foldalap
https://napunk.dennikn.sk/hu/3138310/kacer-szerint-a-szlovak-allam-nem-vesz-el-semmit-a-benes-dekretumok-alapjan-szijjarto-ezt-nem-vitatta/


       

SZERBIA/VAJDASÁG 

 

Riport: Süket fülekre talál a felvidéki magyarok kárpótlása 

Negyedik nyilvános közmeghallgatásra került sor a második világháborút követően a Csehországba deportált felvidékiek ügyében 

az Európai Parlamentben. A Deportálások Áldozatainak és Leszármazottaiknak Szövetsége (DÁLESZ) még az EU-s csatlakozási 

folyamat keretében fogalmazta meg kártérítési igényét, amelyet azóta sem hajlandóak az érintett országok kormányai teljesíteni. 

[...] 2002-ben levélben keresték meg Romano Prodit, az Európai Bizottság elnökét, akinek nevében Günther Verheugen bővítési 

biztos válaszolt kitérve az állásfoglalás elől. Arra hivatkozott, hogy a deportálások az unió megalakulása előtt történtek. [...] A 

meghallgatáson résztvevő Miroslav Radačovský szlovák EP-képviselő helytelenítette a kényszermunkát, azonban úgy vélte, a 

kárpótlást a nyugati hatalmaknak kéne rendezniük. Nehezményezte, hogy a meghívón egy marhavagon jeleníti meg a deportálás 

tényét. A szlovák képviselő e szavakkal hárította el országa felelősségét: „Szlovákia 1946–1947-ben államként nem létezett. [...] A 

kialakult eszmecserében Vizi Balázs professzor felhívta a szlovák képviselő figyelmét arra, hogy más ügyekben a szlovák parlament 

öt kárpótlási törvényt szavazott meg. [...] Krivánsky Miklós arra emlékeztetett, hogy a szlovák parlament még 1991-ben megkövette 

a kitoloncolt németeket, bocsánatot kért a zsidóságtól, a magyaroktól viszont nem…” Forrás: Erdelyinaplo.ro: teljes cikk > 

A magyar mellett frissült a jogszabályok roma, német és ukrán fordítása is a slov-lex portálon 

Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos és a portál együttműködésének köszönhetően az ukrán részben is frissült az alkotmány 

szövegének fordítása – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Kovács Zoltán, a kormánybiztosi hivatal titkárságvezetője. „A 

következő évben remélhetőleg a ruszin nyelvű jogszabályok is frissülni fognak" - magyarázta Kovács, és hozzátette, nagy kihívás 

folyamatosan figyelemmel kísérni a jogszabályok változásait, és frissíteni a már közzétett fordításokat…” Forrás: Ma7.sk: teljes 

cikk > 

5. alkalommal tartották meg az Alsó-Garam és Ipoly menti helytörténészek konferenciáját 

A szakmai műhelymunkát ezúttal Barsendréden tartották meg a helytörténet „búvárai” Luky János házigazda meghívására, hogy 

megosszák egymással kutatásaik eredményeit. Juhász Gábor főszervező, a Dudich Ferenc Polgári Társulás az Alsó-Garam és Ipoly 

Menti Turisztikai Egyesülettel közösen szervezte meg a találkozót. „A szakmai konferencia célja, hogy éves szinten összehozza a 

helytörténettel foglalkozókat, legyenek azok akár hivatásos, akár amatőr történészek” – fogalmazta meg Juhász Gábor. Mint 

elmondta: a helytörténet minél széleskörűbb és alaposabb feltárása pedig azért kiemelten fontos, mivel erősíti az itt élőkben a 

lokálpatriotizmust, nem utolsósorban pedig hatalmas idegenforgalmi potenciált hordoz magában, ami egy-egy településnek kitörési 

pontokat kínálhat…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Gyászhír: Gágyor József, tanító, néprajzkutató, helytörténész 

Életének 82. évében elhunyt a legendás tanító, néprajzkutató, helytörténész, Gágyor József. Nevéhez szorosan kötődik a mátyusföldi 

néprajzkutatás, gyermekjátékok és népi mondókák gyűjtése. Nagy ismerője és kutatója volt a tallósi Esterházy-kastély és a település 

történetének. [...] Néprajzkutatóként először 1982-ben adott ki két kötetet gyűjtéseiből Megy a gyűrű vándorútra címmel, amelyben 

a Mátyusföld falvainak mondókáit, gyermekjátékait foglalta össze. További kiadványaiban emlékverseket, jóslásokat, csúfolókat, 

szólásokat, közmondásokat és tréfákat gyűjtött össze…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

  

Népszámlálás 

A népszámlálási adatokat december 17 és 20 között teszik közzé, közölte Miladin Kovačević, a Köztársasági Statisztikai Hivatal 

igazgatója. […] Tíz napon keresztül néhány községben újrajárják a háztartásokat az ellenőrző biztosok, hogy ismét összeírják a 

polgárokat. Erre a novemberi népszámlálás pontosságának a leellenőrzése miatt van szükség. 20 ezer háztartás véletlenszerű 

mintáján keresztül történik majd az ellenőrzés. […] November 28-ig 21 szabálysértési eljárás kezdeményezését adták át a 

Köztársasági Statisztikai Intézetnek a helyi bizottságok. Az intézetnél kiemelik, hogy a szám nőni fog, ugyanis sokan hivatalosan 

ugyan nem utasították vissza a népszámláláson való részvételt, hanem egyszerűen elkerülték a számlálóbiztost. Mintegy 200.000 

főről lehet szó, mondta a Novostinak Petar Vasić demográfus…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 >  

Oktatási miniszter: Fontolgatjuk a mobiltelefonok kitiltását a tanóráról 

Branko Ružić oktatási miniszter a napokban bejelentette: azt fontolgatják, hogy megtiltsák-e a gyerekeknek, hogy mobiltelefont 

vigyenek be a tanórára. Az erőszak elleni küzdelemről szólva elmondta, azt reméli, hogy az erre a célra létrehozott munkacsoport 

december 20-ig előáll a javaslataival, számol be a Beta…” Forrás: Szmsz.press: teljes cikk > 

https://erdelyinaplo.ro/aktualis/osszeallitasok/suket-fulekre-talal-a-felvideki-magyarok-karpotlasa-n-uj-meghallgatast-kezdemenyeztek-brusszelben
https://ma7.sk/aktualis/a-magyar-mellett-frissult-a-jogszabalyok-roma-nemet-es-ukran-forditasa-a-slov-lex-portalon
https://ma7.sk/aktualis/a-magyar-mellett-frissult-a-jogszabalyok-roma-nemet-es-ukran-forditasa-a-slov-lex-portalon
https://felvidek.ma/2022/12/5-alkalommal-tartottak-meg-az-also-garam-es-ipoly-menti-helytorteneszek-konferenciajat/
https://ujszo.com/kultura/elhunyt-gagyor-jozsef-tanito-neprajzkutato-helytortenesz
https://rtv.rs/hu/t%C3%A1rsadalom/n%C3%A9psz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%A1s_1397520.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/28108/Nepszamlalasi-pontossagellenorzest-tartanak-tobb-vajdasagi-kozsegben-is.html
https://szmsz.press/2022/12/05/nepszamlalas-eddig-huszonegy-polgart-buntettek-meg-mintegy-200-000-lehet-az-ossze-nem-irottak-szama/
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/32106/Ruzic-Fontolgatjuk-a-mobiltelefonok-kitiltasat-a-tanorarol.html


       

Politikum: Vita nélküli autonómia 

Meglehetősen kevés figyelmet kapott a szlovákiai magyar nyilvánosságban a Vajdaságban csaknem egy hónapja lezajlott nemzeti 

tanácsi választás. A voksoláson mindössze egy lista indult Magyar Összefogás néven, amely voltaképp egy párt, a Vajdasági Magyar 

Szövetség (VMSZ) jelöltjeit tömörítette. Annak rendje és módja szerint nem született meglepetés, mind a 35 képviselői helyet 

elnyerte a párt, s immáron a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) szerveit is kizárólag a saját embereivel tudja feltölteni. A két, még 

megemlíthető ellenfél, a VMDK és a Magyar Mozgalom nem voltak képesek elindulni a közéleti állapotok miatt. Miért fontos 

fejlemény ez? […] Jelen állás szerint csak a vajdasági magyaroknak van autonómiájuk (ez személyi elvű egy 2009 óta hatályos 

szerbiai jogszabály nyomán), amely a nyelvi jogok, a tájékoztatás, az oktatás és a kultúra területén bír bizonyos jogosítványokkal 

(pl. alapítói jogokkal). […] Egyáltalán nem mindegy tehát, hogy mi a helyzet abban az egyedüli esetben, amely során elvileg 

„önnönmagát igazgathatja” a magyar közösség…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Konferencia: A festett üvegablakok varázsa 

Ezzel az elnevezéssel tartanak konferenciát Szabadkán a Városi Múzeumban. A háromnapos szaktanácskozás alatt az érdeklődők 

13 tudományos előadást hallhatnak. Az ENSZ a 2022-es évet az üveg nemzetközi évévé nyilvánította. Ehhez kapcsolódik a 

Szabadkai Városi Múzeum rendezvénye, a Festett üvegablakok varázsa elnevezésű háromnapos nemzetközi konferencia. Stevan 

Mačković, Szabadkai Történelmi Levéltár igazgató, elmondta: „Ezek művészi alkotások voltak, azonban mivel a magyar nemzeti 

történelem jegyeit viselik az új uralkodói államhatalomnak nem feleltek meg. Nem voltak alkalmasak a nyilvános mutogatásra, 

kiállításra, ezért ezeket el kellett tüntetni. Mintegy 60 évbe tellett míg ismét láthatóvá váltak. Szerencsére nem pusztították el őket. 

[…] A tanácskozás célja a Kárpát-medence festett üvegablakainak jobb megismerése, a közös kulturális örökséggel kapcsolatos új 

kutatási eredmények bemutatása, valamint a restaurálási munkák ismertetése, mondta Korhecz Papp Zsuzsanna, az MTA külső 

köztestületének tagja, a szakmai konferencia koordinátora. […] A konferenciáról jövőre egy kétnyelvű tanulmánykötet iskészül…” 

Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Gyászhír: Cservenák Pál, történész, egykori újságíró, főszerkesztő 

Elhunyt Cservenák Pál történész, helytörténész, egykori újságíró, szerkesztő, főszerkesztő. Az általános iskolát Topolyán, a 

gimnáziumot Szabadkán végezte el. 1967-ben az Újvidéki Egyetem BTK Történelem Tanszékén diplomázott. 1979-től 1991-ig a 

Művelődési, Oktatási és Tájékoztatói Központnál fő- és felelős szerkesztő, 1985-től 1991-ig igazgatóhelyettes. […] 1991 és 1995 

között a Munkásegyetem igazgatója volt. 2003-tól 2007-ig a Tájékoztatási Közvállalatnál a magyar nyelvű műsorok főszerkesztője. 

[…] 2004-től a Régió Rádió magyar és szerb nyelvű műsorainak fő- és felelős szerkesztője volt. A Vajdasági Magyar Helytörténeti 

Társaság egyik alapítója, Topolya község Pro Urbe díjasa…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Zentai diáklány nyerte meg az idei Prezilimpiát 

Bíró Leona, a Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola végzős tanulója a zsűri és a közönség szerint is a legjobbnak bizonyult 

a Prezilimpia Szegeden megrendezett országos döntőjén. A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara által 

megrendezett prezentációs verseny döntőjébe az első/másodikos, illetve a harmadikos/negyedikes középiskolások mezőnyében 6-6 

versenyző versenyzett egymással. […] A versenyzőknek gazdasággal, gazdálkodással kapcsolatos témákat kellett feldolgozniuk, 

azzal, hogy a fiataloknak a saját szemszögükből kellett bemutatniuk napjaink egyik legnagyobb gazdasági és politikai kihívásait, a 

zsűri pedig elsősorban a fiatalok előadásmódját értékelte…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Interjú: Kecsenovity Egon, idei Junior Prima díjas 

Kecsenovity Egon a Szegedi Tudományegyetemen szerzett vegyészdiplomát, majd ugyanitt elvégezte a kémiai doktori iskolát is. 

Több kitüntetés tulajdonosa, s az idén elnyerte a Junior Prima díjat is, Magyar tudomány kategóriában. Jelenleg a szén-dioxid 

gázfázisú redukciójával, illetve a szükséges elektrokémiai cellák/rendszerek fejlesztésével foglalkozik, melynek gyakorlati 

jelentősége kettős: egyrészt a légkör szén-dioxid-tartalmának csökkentése és ehhez a pontforrásokon való kibocsátás mérséklése 

elengedhetetlen fontosságú környezetvédelmi szempont, másrészt a szén-dioxid redukciójából fontos ipari alapanyagok, például 

szén-monoxid vagy etilén előállítására adódik lehetőség. [...] A Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban emelt szinten tanultuk a 

matekot és a programozást, és nem akartam, hogy ez a tudás elvesszen…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

Videó: Magyar állami kitüntetés Léphaft Pálnak 

A délvidéki magyar kulturális és művészeti életben folytatott több évtizedes alkotói tevékenységéért kapott Magyar Arany 

Érdemkereszt kitüntetést Léphaft Pál. Csallóközi Eszter, Magyarország szabadkai főkonzulja az átadón kiemelte, a magyar nemzeti 

https://ujszo.com/velemeny/vita-nelkuli-autonomia
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/festett-uvegablakok-varazsa-0
https://www.vajma.info/cikk/kultura/15518/Elhunyt-Cservenak-Pal.html
https://www.vajma.info/cikk/tudomany/7304/Zentai-diaklany-nyerte-meg-az-idei-Prezilimpiat.html
https://hetnap.rs/cikk/A-tudomanyban-nincs-befejezett-kutatas-41922.html


       

DIASZPÓRA 

összetartást jelenti és erősíti az is, hogy a Kárpát-medence minden pontján történik kitüntetés-átadás. [...] Léphaft Pál a kitüntetés 

kapcsán elmondta, a díjak gondba ejtik az embert, szerinte ugyanis nem a bírálat, a dicséret teszi próbára az embert. [...] Léphaft 

Pál dolgozott az Újvidéki Televízió újságírójaként, valamint a Magyar Szó karikaturistájaként, illetve 1994-től a Grimasz 

szerkesztőjeként. Alapító tagja és alelnöke is a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk 

> 

 

Hatvanéves a Müncheni Magyar Intézet Egyesület 

A Müncheni Magyar Intézet Egyesület fennállásának hatvanéves évfordulóját egy szimpózium megrendezésével ünnepelték az 

intézet tagjai és a meghívott szakértők. A Hungarológia a változó időben című szimpóziumot Regensburgban, az egyetemi intézet  

székhelyén szervezték meg november végén azzal a céllal, hogy az intézet munkatársai bemutassák a magyarságkutatás terén végzett 

tevékenységüket. [...] Az intézet 2009-től, két helyszínen működik, 2015-től pedig jogilag megkétszereződve tevékenykedik. [...] A 

Regensburgban őrzött magyar hagyatéktár Németország egyik legértékesebb hungarológiai dokumentumgyűjteménye, [...] A 

változatlanul müncheni székhelyű, korábban intézetfenntartó Egyesület a dél-német térségben jelentős lélekszámú magyar diaszpóra 

nyelvi és kulturális igényeinek kielégítésén fáradozik. [...] A szimpóziumon négy témakörben tartottak két-két előadást a 

szakemberek. Elsőként a Tudományos kutatás témájában az intézet vezetője, K. Lengyel Zsolt, az MTA külső köztestületének tagja 

beszélt az intézet kutatási programjának hagyományáról és aktualitásáról. [...] Az Egyetemi oktatásról Göllner Ralf Thomas, az 

intézet tudományos munkatársa tartott előadást Kisebbségek és kisebbségek védelme. Perspektívák és tapasztalatok a regensburgi 

egyetemi oktatásból címmel...” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk > 

Interjú: Tóth Gergely értékmentő tevékenysége 

A Cleveland State Egyetem nyelvi lektora és a Floridai Atlantis Egyetem vendégoktatója, de a vendéglátóiparban is több mint 

tizenöt éves tapasztalata van. Mindegyik tevékenységéről külön beszélgetést lehetne folytatni, mi ezúttal mégis a fotózás iránti 

szenvedélyére voltunk kíváncsiak. Tóth Gergely vágya megőrizni és bemutatni a magyar múlt tárgyi emlékeit. [...] 2007 óta – 

kistelepülésektől a nagyvárosokig – több mint 90 ezer fényképet készített, amelyek mindegyike magyar emlékeket dokumentál. [...] 

Ezen emlékek legtöbbje vagy a XIX.-XX. sz. fordulója gazdasági kivándorlásának, illetve Trianonnak, majd két nagy emigrációs 

hullámnak (az 1945-ös illetve ’56-os menekülés a kommunizmus elől) az eredménye. [...] Az, hogy milyen számban, milyen 

állapotban maradnak meg ezek az objektumok és tárgyi emlékek, attól függ, van-e még az adott közösségben erő...” Forrás: 

Bocskairadio.org: teljes cikk > 

V. Nyugat-Európai Magyar Néptáncfesztivál 

2022. október 28-29-én került megrendezésre az V. Nyugat-Európai Magyar Néptáncfesztivál, melyet a Fokos Zenekar koncertje 

nyitott meg. Másnap az egész napos program keretein belül minden korosztály találhatott magának érdekes elfoglaltságot. A 

gálaműsoron hat különböző városból érkező táncegyüttes mutatta be produkcióját, amelyet össznépi táncház követett. Az elmúlt 

évek gálaműsorain felléptek nemcsak Németországból, de Svájcból, Angliából, Hollandiából és Franciaországból érkező együttesek 

is...” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

              

            Összeállította: Bóna László  

https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/magyar-allami-kituntetes-lephaft-palnak
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/magyar-allami-kituntetes-lephaft-palnak
https://korosiprogram.hu/hirek/hatvanevesmuncheni-magyar-intezet-egyesulet
https://www.bocskairadio.org/versenyfutas-az-idovel-dr-toth-gergely-ertekmento-tevekenysege/
https://korosiprogram.hu/hirek/magyar-nepzenetol-voltak-hangosak-stuttgart-utcai

