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Artes Liberales: Médiatektúra. Az érzékelés érzékelése. 

Korábban elképzelhetetlen szabadsággal játszhatunk ma nagyon különböző jelentéshordozókkal: színekkel, mintázatokkal, készen 

kapott alkotásokkal, melyeket letölthetünk, nagyíthatunk, a legkülönfélébb hordozókra nyomtathatunk. Közben átalakítjuk, belakjuk 

a teret. Belépünk a képbe. Visszhangossá alakítjuk a csendet. Elmerülünk olyan VR tapasztalásokban, melyek új önismeretet és 

önmagunkból való kinézés új lehetőségeit egyszerre jelenthetik. A médiatektúra mint elméleti perspektíva virtuális és analóg 

szövegek, képek, háromdimenziós tárgyak, térszerkezetek szinkrón működésére vonatkozik, illetve folyamatosan metázik azon, 

hogy mindezt egészben vagy részben valaki érzékeli önnön érzékelésének megtapasztalása által. […] Az 2023. január 26., 18 órakor, 

az online térben megvalósuló rendezvény előadója Ármeán Otília egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE. Az előadást a KAB 

YouTube csatornáján élőben közvetítjük…” Forrás: KAB.ro: teljes cikk > 

Gyászhír: Deák István történész, az MTA külső tagja 

2023. január 9-én Kaliforniában elhunyt Deák István, a magyar történészek korelnöke. A pályatársak nevében Pók Attila búcsúzik 

tőle. […] Deák István műveiben a 19–20. századi magyar történelem kulcskérdéseit mindig összehasonlító módszerrel, közép-

európai, európai és globális összefüggésekbe ágyazva vizsgálta. Ő vezette be az 1848-as magyar forradalommal foglalkozó 

könyvében a „törvényes forradalom” fogalmát. Nagy szakmai és tágabb visszhangot keltett a Habsburg Monarchia hadseregének 

tisztikarával foglalkozó monográfiája. 2015 óta hat nyelven, több kiadásban jelent meg Európa próbatétele című, a II. világháború 

alatti kollaboráció és ellenállás problémáit elemző könyve…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

 

Pódiumbeszélgetés a magyaroktatásról 

Magyaroktatás Ausztriában címmel szervez pódiumbeszélgetést január 17-én a bécsi egyetem finnugrisztika tanszéke. A meghívott 

vendégek között lesz Pathy Lívia, a Burgenlandi Oktatási Igazgatóság gimnáziumok és szakképző intézmények magyar tanításának 

szakfelügyelője, a felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium tanára, Király Andrea, a Magyar Népcsoporttanács elnökhelyettese, a 

Bécsi Magyar Iskolaegyesület vezetője, Nick Ildikó, a bécsi Bunte Schule magyar−német kétnyelvű tagozatának pedagógusa, 

Wirker−Dobány Katalin, a Finnugrisztika tanszéken szakdidaktikát tanít a magyar tanárképzésben. […] Az esemény nyilvános, így 

a szervezők várják az ausztriai magyar oktatásban érdekelt pedagógusokat, szülőket, de akár azokat is, akik jelenleg épp az egyetem 

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

Gyászhír: Smuk András, a bécsi „Europa“-Club elnöke 

75 éves korában január 12-én elhunyt Smuk András geológus, a bécsi „Europa“-Club elnöke. A gyermekként családjával Ausztriába 

menekült Smuk András közel fél évszázadon át dolgozott az ausztriai magyar közösségért, az ’56-os forradalom emléke és a 

magyarság megőrzéséért. […] Smuk András tanulmányait az innsbrucki és a Burg Kastl-i magyar gimnáziumban végezte, majd a 

Bécsi Egyetemen geológiai és kőzettani diplomát és doktorátust szerzett…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Podcast: 250 éves a felsőőri református templom 

1773. január 10-én tartották az első istentisztelet a felsőőri református templomban. A három éven át épült istenháza Ausztria 

területén a legrégebbi protestáns templom. Az évfordulóról január 10-én ünnepi áhítaton, január 15-én pedig a kétnyelvű 

istentiszteleten emlékeztek meg. A két alkalom csak az első a számos program sorában, amit a jubileumi évben tervez a gyülekezet. 

Kádas Richárd László, református lelkész a templom jubileumához…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

 

 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 

 2023. január 16. 

 

 

20 

20 

 

https://kab.ro/hirek/hir/mediatektura-az-erzekeles-erzekelese-1460
https://mta.hu/mta_hirei/elhunyt-deak-istvan-tortenesz-az-mta-kulso-tagja-112660
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3189952/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3190237/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3190475/


       

HORVÁTORSZÁG 

SZLOVÉNIA/MURAVIDÉK 

 

 

Podcast: A muravidéki magyar közösség megválasztotta új elnökét 

A muravidéki magyar közösség megválasztotta új elnökét: a következő négyéves mandátumban Orban Dušan, a Sal községi 

nemzetiségi tanács elnöke, az eddigi alelnök vezeti a közösséget. A csúcsszervezet (MMÖNK) új összetételű tanácsa ellenjelölt 

nélkül, egyhangúlag szavazott neki bizalmat a hétfői alakuló ülésen. A Tanács két alelnöke Varga Teodor (Dobronak) és Vugrinec 

Alen (Marác) lett. […] Horváth Ferenc leköszönő elnök, aki 12 évig állt a közösség élén, sajtótájékoztatón számolt be az elmúlt bő 

évtized eredményeiről. […] A korábbi elnök elmondta, a legnagyobb személyes sikerének azt tartja, hogy sikerült a nemzetiségi 

közösséget összekovácsolnia és a tanáccsal összhangban működni…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 

3 > 

Beszélgetés: Kovács Attila történész 

Noha a Muravidéken nincsen egyetemi központ, léteznek kutatók, akiket a Muravidéki Akadémiai Tudományos Unió tömörít egybe. 

A két évtizede működő szervezet ugyan még küzd a társadalmi státusának megerősítéséért, ettől függetlenül megannyi kiadvánnyal 

igazolja létjogosultságát. Tagjai közé tartozik Kovács Attila történész, az MTA külső köztestületének tagja, akivel mai adásunkban 

ennek a szerveződésnek, a kölcsönös érdeklődésnek a jelentőségéről beszélgetünk, valamint saját publikációiról, amelyek között 

választ keresett arra is, befolyásolták-e a kisebbségben élő magyarok a 2022-es magyarországi választást…” Forrás: Rtvslo.si: teljes 

cikk > 

Varga József olvasási akció a muraszombati könyvtárban 

A felnőtteknek szóló szlovén nyelvű olvasójelvény mellett – amelyekkel a közkönyvtárak az olvasást és az olvasási kultúrát 

szeretnék népszerűsíteni és ösztönözni a felnőttek körében – a Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár tavaly októberben 

magyar nyelvű olvasási akciót is indított. A kezdeményezésről Kardoš Lucija könyvtáros nyilatkozott lapunknak. [...] Az olvasási 

akciót Varga József göntérházi író és költő emlékére, az ő neve alatt javasoltam elindítani – mondta Kardoš Lucija, aki a magyar 

olvasójelvény-akció koordinátora. A kezdeményezés célja a muraszombati könyvtár promóciója, a magyar nyelvű könyvállomány 

megismertetése, új felhasználók toborzása, az olvasás szeretetének terjesztése, ösztönzése…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Kötet: Megbékélve a sárkánnyal, visszatalálni önmagunkhoz 

Nemrégiben jelent meg Žagar Erika általános orvos gyermekeknek szóló regénye, az „Itaia és a tüzes sárkány”. A magyarajkú 

doktornővel ennek kapcsán találkoztunk muraszombati rendelőjében, ahol főleg biorezonanciás terápiával foglalkozik. A könyv egy 

igényes és mély mondanivalóval bíró olvasmány gyerekeknek és felnőtteknek. Egy betegeskedő, gyenge kislányról szól, aki arról 

álmodik, hogy egy nap erős lesz és legyőzi a vulkánban lakó sárkányt. [...] A biorezonanciának az elektromágneses rezgés az alapja. 

A doktornő elmondta, mennyi pozitív hatása van és miként hozza működésbe, illetve fokozza a szervezet öngyógyító képességét. 

Megtudtuk, hogy a terápia sikere 80 százalékos, amelyhez hozzájárul a páciens együttműködése, az életmódváltás és az őszinte 

kommunikáció is…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

  

Évértékelő: Jankovics Róbert, a HMDK elnöke, parlamenti képviselő 

A kultúra, a hagyományok, az oktatás és a gazdaság területén 2022-ben is sikerült komoly eredményeket elérnie a horvátországi 

magyarságnak – számolt be lapunknak évértékelő interjújában Jankovics Róbert, a zágrábi parlament magyar képviselője, a HMDK 

elnöke. […] Nekünk a horvátországi magyar oktatás az egyik prioritásunk, amit hathatós ösztöndíj politikánkkal folyamatosan 

támogatunk. Mi azt szeretnénk, hogy minden magyar származású gyereknek lehetősége legyen magyarul tanulni. […] A Drávatáj 

első adásában – szokásunkhoz híven – az elmúlt év jelentősebb eseményeit és érdekességeit foglaljuk össze. Nézzük mi minden 

történt velünk a 2022-es esztendőben…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Szabadtéri könyvszekrénnyel népszerűsítik az olvasást Szentlászlón 

Az Ernestinovói járás Szentlászlóra is telepített szabadtéri könyvszekrényt, amit a Petőfi Sándor Kultúregyesület 

könyvállományából töltenek fel bárki számára ingyen és egyszerűen hozzáférhető olvasnivalóval. […] A szabadpolc tartalmát két-

három havonta cserélik, Facebook-oldalt is létrehoztak, hogy hirdessék az aktuális kínálatot…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk 

> 

 

 

https://nepujsag.net/nemzetiseg/13601-%C3%BAj-eln%C3%B6kkel-az-%C3%A9len%20.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/kisebbsegben/teljesen-uj-felallasban-az-mmoenk-vezetosege/654066
https://nepujsag.net/nemzetiseg/13602-nagyon-sz%C3%A9p-%C3%A9s-meghat%C3%A1roz%C3%B3-id%C5%91szak-volt.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/13602-nagyon-sz%C3%A9p-%C3%A9s-meghat%C3%A1roz%C3%B3-id%C5%91szak-volt.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/horizont/a-tudomanyos-kutatomunkarol/653795
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/horizont/a-tudomanyos-kutatomunkarol/653795
https://nepujsag.net/kultura/13606-varga-j%C3%B3zsef-olvas%C3%A1si-akci%C3%B3-a-muraszombati-k%C3%B6nyvt%C3%A1rban.html
https://nepujsag.net/horizont/13609-megb%C3%A9k%C3%A9lve-a-s%C3%A1rk%C3%A1nnyal,-visszatal%C3%A1lni-%C3%B6nmagunkhoz.html
https://kepesujsag.com/minden-eddiginel-nagyobb-elorelepesekre-szamithatunk-2023-ban/
https://kepesujsag.com/2022-ev-osszefoglalo/
https://kepesujsag.com/szabadteri-konyvszekrennyel-nepszerusitik-az-olvasast-szentlaszlon/
https://kepesujsag.com/szabadteri-konyvszekrennyel-nepszerusitik-az-olvasast-szentlaszlon/


       

ROMÁNIA/ERDÉLY  

Statisztika: Nem véletlen, hogy magasabb az átlagfizetés Romániában, mint Magyarországon 

Románia nem most, hanem már 2019-ben megelőzte Magyarországot az éves bruttó átlagbérek tekintetében – közölték a Krónika 

megkeresésére a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem közgazdászai, akiket egy első ránézésre meglepő új Eurostat-rangsor 

kapcsán faggattunk. […] Konkrétan nálunk kereken 13 ezer euróra rúgott az egy évi átlagbér, míg az anyaországban 12 600 eurót 

számoltak. Egyébként a két összeghez képest csupán Bulgária produkált kevesebbet az EU-ban (10 300 euró). A hír azért lehet 

sokak számára megdöbbentő, mert az erdélyi köztudatban még élénken élnek azok az idők, amikor – főleg a rendszerváltást követő 

első két évtizedben – Magyarországon dolgozó romániai magyarokkal voltak tele az innen induló, a szomszédos országba tartó 

autóbuszok. […] Szintén árnyalja a képet az a tény, hogy a két országban jegyzett átlagkereseteket az eltérő adórendszerek miatt is 

nehéz összehasonlítani. […] A medián kereset megmutatja annak az állampolgárnak a fizetését, akinél pontosan annyian keresnek 

rosszabbul, mint ahányan jobban. Ebből a szempontból viszont rossz hír, hogy a régióban messze Romániában a legalacsonyabb a 

medián kereset…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Interjú: Salat Levente, az MTA külső tagja 

Salat Levente, az MTA külső tagja a 89-es fordulatot követően a Soros Alapítvány kolozsvári fiókjának vezetője, a Babeș-Bolyai 

Tudományegyetem rektorhelyettese volt. Kisebbségpolitikával foglalkozó politológusként mindig a román−magyar kapcsolatok 

megerősítését tartotta fontosnak, még akkor is, amikor a 80-as években a Securitate rendszeresen átkutatta sepsiszentgyörgyi lakását 

a Limes körben vállalt disszidens tevékenysége miatt. […] Sok barátunk volt Magyarországon, de amit én az Erdélyből 

Magyarországra kiköltözött barátaim, ismerőseim összefüggésében láttam, tapasztaltam, az, ahogyan többen közülük a kitelepedést 

követően nem tudtak ellenállni annak a kísértésnek, hogy megélhetési magyarokká váljanak, engem rendkívül taszított. […] Azokról 

én úgy gondolkodom, hogy ők tulajdonképpen elbukták a kisebbségi helyzetben való érvényesülésnek a próbáját. […] Ennek alapján 

nem igen lehet csodálkozni azon, hogy szinte senkit nem foglalkoztat az a kérdés, hogy mire volna szükség annak érdekében, hogy 

az oktatáspolitikai irányelvek, az erdélyi magyar oktatás tartalma, módszertana, eszközei hozzáidomuljanak ahhoz, amit a helyzet 

tulajdonképpen megkövetelne…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Gyászhír: Tamás Gáspár Miklós filozófus, közíró  

Meghalt Tamás Gáspár Miklós – közölte Facebook-oldalán vasárnap a Litera – Az irodalmi portál. A filozófust, közírót január 15-

én, vasárnap hosszú betegség után, 74 éves korában érte a halál.  Tamás Gáspár Miklós 1948. november 28-án született Kolozsváron. 

A kincses városban, a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen szerzett filozófiai diplomát 1972-ben. 1978-ig az Utunk című kolozsvári 

hetilap szerkesztőjeként dolgozott, majd Magyarországra települt. […] Ezt követően az Egyesült Államokban, a Yale Egyetemen 

volt vendégprofesszor, majd angol és francia egyetemeken tanított. 1989-től az ELTE Jogtudományi Kara filozófiai tanszékén 

docens, majd a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének főmunkatársa…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Seres András néprajzkutatóra emlékeztek 

Dél-Kelet-Erdély, Barcaság és Moldva népi kultúrájának kutatójára, az Erdővidéktől Fogarasföldig, Gyimestől Homorodmentéig 

és azon túl is gyűjtő, krizbai születésű, 1992-ben elhunyt Seres Andrásra emlékeztek múlt csütörtökön a sepsiszentgyörgyi 

evangélikus templom zsúfolásig megtelt imatermében. Zelenák József evangélikus lelkész esperes ószövetségi és újszövetségi 

bibliai útmutatásokkal indította a megemlékezést. […] Seres Bálint röviden ismertette édesapja gyűjtőmunkáját, kiemelve, hogy 

Barcaság népművészetének utolsó morzsáit tárta fel, százéves varrottasok mintáit mentette meg az utókornak, de kutatta a fafaragást, 

a fazekasságot, a népi szokásokat is, szenvedélyesen gyűjtött, sajnos sok fényképnegatívja feldolgozatlan…” Forrás: 3szek.ro: teljes 

cikk > 

Januárban újraindult A szem folyóirat 

Január 8-án újraindult A szem folyóirat. A kolozsvári-pécsi szerkesztőségi gárda tavaly szeptemberben jelentette be a lap Új szem 

nevű második folyamát. A folyóirat négy rovatával a kultúra, a társadalom és az aktivizmus lehetőségeit keresné olvasóival, 

szerzőivel és szövetségeivel együtt, terveik szerint úgy online, mint élőben. […] A szem irodalmi és társadalmi portálként alakult 

2015 őszén, a kolozsvári BBTE bölcsészhallgatóinak kezdeményezésére…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Lapszemle: Megjelent a Székelyföld folyóirat idei első száma 

A Székelyföld folyóirat idei első számában verssel jelentkezik Cseh Katalin, Csizmadia Bodza Réka, Ficsku Pál, Harcos Bálint, 

Maros Márk, Nagy Dóra-Anna, Soós Amália, Szondy-Adorján György és Török Ábel. Prózát publikál Bangha Mónika, Drubina 

Karolina, Magyary Ágnes, Miklóssi Szabó István és Murányi Sándor Olivér. Simona Popescu versei Szonda Szabolcs 

tolmácsolásában olvashatók. […] Nyisztor Tinka néprajzkutatóval Mirk Szidónia-Kata beszélget, a folytatásban az interjúalany 

https://transtelex.ro/kozelet/2023/01/11/nepszamlalas-kerekasztal-kisebbsegkutato-intezet
https://transtelex.ro/kozelet/2023/01/14/salat-levente-politologus-eletut-kisebbsegpolitika-nagyinterju-elso-resz
https://kronikaonline.ro/kulfold/meghalt-tamas-gaspar-miklos-filozofus-koziro
https://www.3szek.ro/load/cikk/155406/a-gyujtes-volt-a-szenvedelye-seres-andras-neprajzkutatora-emlekeztek
https://www.3szek.ro/load/cikk/155406/a-gyujtes-volt-a-szenvedelye-seres-andras-neprajzkutatora-emlekeztek
https://transtelex.ro/kozelet/2023/01/13/ujraindult-a-szem-folyoirat


       

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

tanulmánya következik A levesétel szerepe és jellege Pusztina táplálkozáskultúrájában címmel. A Ködoszlás című rovatban 

Magyarosi Sándor beszélgetése olvasható Fehér János művészettörténésszel…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Kitüntették a temesvári magyar színházat a román kultúra napja alkalmából 

A Kulturális Érdemrend tiszti fokozatával tüntette ki Klaus Iohannis államfő a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színházat 

pénteken, a román kultúra napja alkalmából. A kitüntetést professzionalizmusának és odaadásának elismeréseként, a romániai 

kulturális értékek belföldi és külföldi népszerűsítéséért kapta meg a közönségét és a színházművészetet hét évtizede 

szolgáló teátrum. […] Méltatásában Iohannis úgy fogalmazott: Románia a művészi szabadság és alkotás hazája, a 

színházművészetnek és a román kultúra egészének gazdagításához pedig a nemzeti kisebbségek is jelentősen hozzájárulnak. A 

temesvári magyar színháznak adományozott állami kitüntetést az intézményt másfél évtizede vezető Balázs Attila igazgató vette 

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

 

Új kiadvány jelent meg a szlovákiai népszámlálás eredményeiről 

Az egyre bővülő Pro Civis-es kiadványok sorát ezúttal a 2021-es szlovákiai népszámlálás magyar vonatkozású eredményeit 

tartalmazó kiadvány gyarapítja. A mintegy 40 oldalas, praktikus formátumú füzet nemcsak a cenzus alapvető adatait tekinti át, de 

részletekbe menően ismerteti és elemzi a magyarlakta járások nemzetiségi eredményeit is. [...] A kiadvány ingyenesen 

megrendelhető a Pro Civis irodájától, vagy letölthető digitálisan az önkormányzás.sk oldalon keresztül…” Forrás: Ma7.sk: teljes 

cikk > 

Interjú: Takács András, néptánckutató 

Az önálló Szlovákia megalakulásának 30. évfordulója alkalmából 28 közéleti személyiség, köztük két felvidéki magyar is állami 

kitüntetésben részesült. Az egyikük, a napokban a 92. életévét betöltött Takács András néptánckutató, koreográfus, aki a Pribina-

kereszt I. fokozatát vehette át a köztársasági elnöktől a Szlovák Köztársaság kulturális fejlődéséhez való kiemelkedő 

hozzájárulásáért, különösen a folklór területén. Ennek kapcsán beszélgettünk vele az élet megpróbáltatásairól, a néptánc iránti örök 

vonzalmáról, a közösség iránti kötelességről és alázatról. [...] Milyen érzések, gondolatok kavarogtak a fejében a kitüntetés 

átvételekor? Örülök annak, hogy Szlovákiában végre figyelembe veszik, hogy az államalkotó szlovák nemzeten kívül élnek itt más 

nemzeti közösséghez tartozó személyek is. [...] A Csemadokban aztán elkezdődött a néptáncgyűjtés, a magyarság 

néptánchagyományának a dokumentálása, illetve az öntevékeny szlovákiai magyar táncházmozgalomnak is az egyik megalapítója 

lett…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Előadás: 1943 - a doni katasztrófa 

A hétvégén a Csemadok szervezésében Szakály Sándor történészprofesszor, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár 

főigazgatója látogatott el Udvardra, a doni katasztrófa 80. évfordulóján. Ismertette a tragédia előzményeit, lefolyását, az ebből való 

eszmélést…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

A Vihorlát mártírjai – dokumentumfilm a II. világháború végén lemészárolt felvidéki honvédfoglyokról 

A felvidéki Vihorlát hegységben 1944 őszén partizánok lőttek agyon fogságba került 150 honvédet. A mészárlásról évtizedekig 

hallgattak a csehszlovák hatóságok, és csupán a rendszerváltás után engedett fel a dermedségbe szorult emlékezet. Havasi János 

dokumentumfilmje a tényfeltáró igyekezeten túl a magyar-szlovák sorsközösség tettemre hívása is egyben. [...] A történetet egy 

1946. március hatodikán keltezett, Rozsnyóról Kiskemence lelkészének Bruck Gyula által írott levél nyitja meg, amelyben 

tájékoztatást kér testvére sorsáról, aki a partizánok fogságába került…” Forrás: Erdelyinaplo.ro: teljes cikk > 

Lánya élettörténetének szösszeneteiből adta ki második önálló könyvét Rácz Noémi 

Élet Zsófival címen jelent meg a napokban Rácz Noémi kassai illusztrátor és pedagógus második önálló könyve, melyben 

állatkedvelő lányuk eddigi élettörténetének szösszenetei elevenednek meg egy-egy rövid képes-szöveges történetben.Az 56 oldalas 

mesekönyv ugyanis Ráczék egyetlen lányának, Zsófinak az élet mutatja be aranyos, egy-egy mondatba szorított, két nyelven leírt 

történetekkel. S bár a szerző már számtalan könyvet illusztrált már saját rajzaival és grafikáival, önálló kötetből ez a második, amit 

ezidáig kiadott…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

https://maszol.ro/kultura/Megjelent-a-Szekelyfold-folyoirat-idei-elso-szama
http://szabadsag.ro/-/kituntettek-a-temesvari-magyar-szinhazat-a-roman-kultura-napja-alkalmabol
https://ma7.sk/aktualis/uj-kiadvany-jelent-meg-a-szlovakiai-nepszamlalas-eredmenyeirol
https://ma7.sk/aktualis/uj-kiadvany-jelent-meg-a-szlovakiai-nepszamlalas-eredmenyeirol
https://ma7.sk/kavezo/vajon-mikor-erjuk-meg-hogy-a-magyarsagunk-ertek-legyen-nagyinterju-takacs-andrassal
https://ma7.sk/tajaink/udvardi-klubest-1943-a-doni-katasztrofa
https://erdelyinaplo.ro/elo-emlekezet/a-vihorlat-martirjai-n-dokumentumfilm-a-ii-vilaghaboru-vegen-lemeszarolt-felvideki-honvedfoglyokrol
https://ujszo.com/regio/lanya-elettortenetenek-szosszeneteibol-adta-ki-masodik-onallo-konyvet-racz-noemi


       

SZERBIA/VAJDASÁG 

 

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

Felvételi felhívás az eperjesi egyetem magyar szakirányú képzéseire 

Az Eperjesi Egyetem – mely Szlovákia harmadik legnagyobb intézménye – december 5-én ünnepelte alapításának 25. évfordulóját. 

[...] A képzések egyediségét többek között a Nemzeti Kisebbségek és Kultúrák Intézetében folyó oktatási, tudományos−kutatási, 

illetve alkotói tevékenység adja. A kelet−szlovákiai régió etnikai és társadalmi vonatkozásaira összpontosító intézet a Ruszin Nyelv 

és Kultúra Intézete, a Roma Nyelv és Kultúra Intézete, valamint a Magyar Nyelv és Kultúra Intézete egyesülésével jött létre. A 

Magyar Nyelv és Kultúra Intézete a 2011/2012-es akadémiai évben kezdte meg működését. Az intézmény jelenleg két alapszakot, 

két mesterszakot és egy kiegészítő képzést (magyar nyelv és irodalom, tanári szak) kínál az érdeklődőknek. A tanárképzési 

tanulmányi programban a magyar nyelv és irodalom az egyetem kínálatában szereplő bármely tanári szakkal kombinálható. A 

fordító és tolmácsképzési tanulmányi programon belül a magyar nyelv és kultúra az angol, az orosz, a német, a francia és az ukrán 

nyelvvel kombinálható…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

 

Könyvbemutató az Európa-Magyar Házban 

 
Rendhagyó könyvbemutatóra került sor az elmúlt héten a beregszászi Európa–Magyar Házban. Rendhagyó, egyrészt mert a szerző 

nem tollforgató ember, eddig nem publikált, másrészt a könyv műfaja, témája sem szokványos. Az Élet-Út-Hagyaték. Részletek a 

kárpátaljai magyarság és Tiszacsoma XX–XXI. századi történéseiből című memoárkötetben Bakancsos László saját élettörténetén 

keresztül igyekszik bemutatni a közelmúlt és a jelen eseményeit, amelyek a kárpátaljai magyarság mindennapjait érintik, számos 

korabeli dokumentummal, újságcikkel, fényképpel alátámasztva állításait. A könyvbemutatón a kötet szerzőjével Zubánics László, 

az MTA külső köztestületének tagja, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) elnöke beszélgetett…” Forrás: 

Karpatinfo.net: teljes cikk > 

 

Évértékelő: Mintegy 34 ezer befogadott pályázattal eredményes évet zárt a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány 

 
A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány elmúlt évi munkáját értékelte lapunknak Gulácsy Géza, az Alapítvány igazgatója, aki kitért 

az idei tervekre is. […] Az Alapítvány 2010 végén kezdte meg tevékenységét, amely az évek során egyre bővült. Kezdetben három 

programot bonyolítottunk, míg 2022-ben – az azt megelőző évhez hasonlóan – 13 különböző támogatási kategóriában folytattuk 

tevékenységünket. Az elmúlt évben a háború okozta bizonytalanság is rányomta bélyegét a tevékenységünkre. Egyrészt 2021-hez 

képest mintegy 15%-kal csökkent a beadott pályázatok száma…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

 

Beszélgetés: Akik már átéltek egy háborút 

 
Tíz hónap után sem látni az orosz–ukrán háború végét. Bár Kárpátalja továbbra is a béke szigete, a háborútól való rettegés rányomja 

bélyegét az itt élők hétköznapjaira is. Vannak közöttünk olyanok, igaz, egyre kevesebben, akik már átéltek, megszenvedtek egy 

háborút. A 80 év feletti generáció megtapasztalta, mivel jár a menekülés, és milyen az, amikor lebombázzák a házukat, elhurcolják 

a családtagjukat, tudják, milyen a nélkülözés. A nagydobronyi Badó Erzsébet 92. életévét tölti be áprilisban, 13 éves volt 1944 

őszén, amikor a szovjet front elérte Kárpátalját. Mély nyomokat hagytak benne az akkori történések…” Forrás: Karpatinfo.net: 

teljes cikk > 

 

 

Publicisztika: Lassan halad a vagyon-visszaszármaztatás Szerbiában 

Hosszú ideig tartó utánajárással sikerül csak az örökösöknek visszakapni azt, amit az állam jogtalanul elvett elődeiktől. Legnehezebb 

a termőföldet visszakapni. Egyrészt, mert azt már évtizedek óta mások művelik, de a kataszteri dokumentumok beszerzése is 

körülményes. A négy évvel ezelőtti kormányrendelet valamennyire meggyorsította a termőföld visszaszármaztatását. Szerbiában 

eddig mintegy 90 ezer hektár termőföldet adtak vissza az örökösöknek vagy kártalanították őket. […] Ügyvédet is megkérdeztünk 

annak kapcsán, hogy mi az oka, hogy a vagyon-visszaszármaztatás üteme lassan halad Szerbiában. Mindez társadalompolitikai 

háttérre vezethető vissza − mondta Józsa László…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Beszélgetés: Csík Mónika legújabb verseskötete 

Csík Mónika az egyik legtermékenyebb költőnk, a gyermekekhez szóló könyvei, versei pedig mindig hordoznak magukban meglepő 

alakokat, vicces szituációkat, de hőseiben magunkra is ismerhetünk. Legújabb kötetét „állati állatsorolóként” jellemzi – s hogy miért 

nincs rajta gatya? […] Mindig több kéziraton dolgozom párhuzamosan, a fejem kész ötletraktár, csak legtöbbször a kivitelezéshez 

https://ma7.sk/oktatas/korszeru-gyakorlatorientalt-es-hallgatokozpontu-kepzes-eperjesen
https://www.karpatinfo.net/2023/1/15/konyvbemutato-az-europa-magyar-hazban-sajatos-korrajz-bakancsos-laszlo-szemevel-200068741
https://karpataljalap.net/2023/01/15/mintegy-34-ezer-befogadott-palyazattal-eredmenyes-evet-zart-kmksz-jotekonysagi-alapitvany
https://kiszo.net/2023/01/15/akik-mar-ateltek-egy-haborut-%e2%94%82-kiszo-interju/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/vagyon-visszaszarmaztatas-buktatoi


       

szükséges időnek vagyok híján, mert a túlvállalásban világbajnok lehetnék. […] Akár útikönyvként is felfogható a kötet, hiszen 

minden vers más helyszínre kalauzol…” Forrás: Szmsz.press: teljes cikk > 

Videó: Idén már kilencedik alkalommal szervezték meg a Vajdasági népzenész-találkozót 

Két napon át többnyire zenétől volt hangos a Kátai vendégház a kishegyesi Nyár utcában. Juhász Gábor, a Juhász zenekar vezetője, 

a találkozó szervezője elmondta, hogy ez egy olyan ritka alkalom, amikor eljön népzenészeink „énideje”, amikor nem másokat 

szolgálnak, hanem saját magukra szánhatnak egy kis időt. […] Úgy gondoltuk már akkor, kilenc évvel ezelőtt is, hogy kell egy 

olyan rendezvény, ahol a zenészek a saját maguknak az urai. Mert igazából egész évben mi szolgáltatunk. […] Azt is elmondta, 

hogy meghívásos alapon működik a dolog, a meghívottak számát folyamatosan bővítik. Idén már mintegy hetvenen fordultak meg 

a Kátai vendégházban a két nap alatt…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >  teljes cikk 2 > 

Köszönő oklevél Csanádi Jánosnak 

A Szerb Kémiai Társaság a közelmúltban köszönő oklevéllel tüntette ki a csókai származású Csanádi Jánost, az Újvidéki Egyetem 

Természettudományi–Matematikai Karának nyugalmazott egyetemi tanárát és a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi 

tagját, a társaság munkájához való többéves hozzájárulásának elismeréséül. Az oklevelet prof. Dušan Sladić, a Szerb Kémiai 

Társaság elnöke adta át Belgrádban, a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia székházában, a társaság fennállásának jubiláris 

125. évfordulója alkalmából szervezet díszülésén. […] Munkássága alkalmával már számos tanári továbbképzést tartott, valamint 

zsűritagként is szerepelt megannyi diákversenyen. A Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciára is több hallgatót 

mentorált, kiemelkedő eredményekkel. Az újvidéki Európa Kollégiumban is tevékenykedett mentorként, ahol kémiai csoportokat 

vezetett. Hogy mit jelent számára a köszönő oklevél, arról a következőket mondta…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László  

https://szmsz.press/2023/01/15/nincs-rajta-gatya/
https://www.vajma.info/cikk/kultura/15576/Kishegyes-Nepzeneszek-enideje.html
https://pannonrtv.com/rovatok/szines/sarkozi-es-szeki-nepzenerol-nepdalokrol-kishegyesen
https://www.magyarszo.rs/hu/5123/kultura/278360/Elhivatott-kutat%C3%B3-%C3%A9s-pedag%C3%B3gus-oklev%C3%A9l.htm

