
       

SZERBIA/VAJDASÁG 

 

A HTMT HíREI 

    
 

Elérhető a Magyar Tudomány februári száma 

Elérhető a Magyar Tudományos Akadémia folyóiratának legfrissebb száma, amelynek tematikus összeállítása A mai magyar 

tanárképzés helyzetét és problémáit járja körül. […] A tanulmányok között olvasható az MTA doktora, Kecskés D. Gusztávnak 

tanulmánya, amely a Globális humanitárius akció a hidegháború idején. Az 1956-os magyar menekültek nemzetközi befogadása 

címet viseli…” Forrás: Mersz.hu: teljes cikk > 

 

Videó: Készül az MNT művelődési stratégiája 

Megalakult a Magyar Nemzeti Tanács Kulturális Bizottsága. Elnökének Lovas Ildikót választották. Már folyamatban van a 

művelődési stratégia kidolgozása, amely hamarosan közvitára kerülhet – mondta el a Közügyekben az új összetételű bizottság 

elnöke. […] A Pannonrtv Közügyek című műsorában 01:52-től Lovas Ildikó beszél a készülő stratégiáról…” Forrás: 

Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Akkreditált továbbképzés óvodapedagógusoknak Óbecsén 

A Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, a Hagyományok Háza Hálózat Vajdaság szakmai 

támogatásával, Útravaló címmel, három akkreditált továbbképzést szervez óvodapedagógusok részére. Az elsőt Zentán tartották, 

péntek délután pedig Óbecsén elkezdődött a második továbbképzés Népzene és népi hangszerek az oktatásban címmel. […]A 

népzenének és a hangszereknek az oktatásba való bevonásáról erdélyi, magyarországi és vajdasági szakemberek tartanak 

előadást…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Tavaly 101-en honosították külföldi oklevelüket 

A Magyar Nemzeti Tanács 2016-2020-as oktatásfejlesztési stratégiája alapján támogatást nyújt a külföldi felsőoktatási 

intézményekben 2008. január 1-je után szerzett főiskolai és egyetemi oklevelek, továbbá posztgraduális tudományos fokozatok 

szerbiai honosítására vagy elismerésére. […] Amióta az MNT bonyolítja le a folyamatot, több mint 600-an honosították a 

diplomájukat, a tavalyi évben pedig egy nagy emelkedésről volt szó, hisz a korábbi években 40-60-80 pályázó volt, most pedig több 

mint száz, ismertette Fremond Árpád, az MNT elnöke…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Beszélgetés: A 42/44 a Vajdaságban című dokumentumfilm  

A 42/44 a Vajdaságban című dokumentumfilm az 1942-es hideg napokat és az 1944-es partizánterrort igyekszik minél alaposabban 

körüljárni. Nem könnyű feladat, annál is inkább, mivel a két tragikus eseményt egyidejűleg feldolgozó munka eddig még nem 

született, ez az első ilyen jellegű alkotás. […] Az 1942-es és 1944-es események teljesen máshogy épültek be a vajdasági magyarok 

és szerbek történelmi emlékezetébe. Dokumentumfilmünk célja, hogy a hideg napok és a partizánterror pontos, egymás utáni 

feldolgozásával társadalmi párbeszédet indítson el, mondta az újvidéki Lavro Ferenc, a film rendezője. […] Nem tesz jót, ha 

elhallgatjuk az atrocitások megtörténtét. Ráadásul úgy érzem, az elhallgatás veszélyes is lehet. Igyekeztünk teljes, átfogó képet adni 

arról az időszakról, mert nagyon veszélyesnek tartom, ha ezeket a tragédiákat részrehajlóan próbáljuk meg tanulmányozni. […] A 

film egy részében külön foglalkoztam az úgynevezett transzgenerációs traumával…” Forrás: Szmsz.press: teljes cikk > 

Gimnáziumi tanárok tapasztalatcseréjével folytatódik a Magyar Tanszék online beszélgetéssorozata 

Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke Metszéspontok című online 

beszélgetéssorozatának idei első epizódját is a tanári pálya rejtelmeinek szentelik. A Magyar Tanszék olyan volt hallgatóit kérdezik 

a jelenlegi hallgatók, akik a tanári hivatást választották. […] Az esemény a virtuális térben, Január 30-án 19 órakor a Zoom felületén 

valósult meg. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak…” Forrás: Szmsz.presz: teljes cikk > 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://mersz.hu/magyar-tudomany-202302/
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/keszul-az-mnt-muvelodesi-strategiaja
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/akkreditalt-tovabbkepzes-ovodapedagogusoknak-obecsen
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/28235/MNT-Tavaly-101-en-honositottak-kulfoldi-okleveluket.html
https://szmsz.press/2023/01/27/aki-akar-latni-az-lasson/
https://szmsz.press/2023/01/27/metszespontok/


       

ROMÁNIA/ERDÉLY 

 

 

Fellebbeztek a Minority SafePack kezdeményezői az Európai Unió Törvényszékének elutasítása ellen 

Fellebbezett a Minority SafePack (MSPI) kezdeményező bizottsága hétfőn az Európai Bizottság (EB) elleni eljárása keretében - 

tudatta Vincze Loránt RMDSZ-es EP-képviselő, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke.  […] A fellebbezési 

beadvány az intézményi részrehajlás példájaként hozza fel, hogy az EB képviselői hét alkalommal találkoztak a tenyészállatok 

ketrecben tartásának betiltását követelő End the Cage Age kezdeményezés képviselőivel, és csupán a szabályzat által előírt egyetlen 

alkalommal az MSPI képviselőivel…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Magyarország és Románia együtt lép fel az ukrán kisebbségvédelmi törvény ellen 

Magyar-román közös kezdeményezésre az Európa Tanács (ET) parlamenti közgyűlésének monitoring bizottsága egyhangúlag 

döntött arról, hogy felkéri az ET alkotmányjogi tanácsadó szervét, a Velencei Bizottságot, vizsgálja meg, hogy az ukrán 

kisebbségvédelmi törvény összhangban áll-e a nemzetközi normákkal…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Erdélystat: Soha nem tervezi a hazatelepedést a kivándorolt romániai magyarok közel fele 

Nem szándékozik visszaköltözni Romániába a kivándorolt magyarok mintegy 41 százaléka, és csupán 3-4 százalékuk települne 

haza egy éven belül. Az Erdélystat.ro statisztikai portál nem reprezentatív, ám annál tanulságosabb kutatása szerint a többség a 

magasabb életszínvonal, a jobb megélhetés reményében, a romániai gazdasági helyzet kilátástalansága miatt hagyta el az országot. 

[…] A válaszadók valamivel idősebbek, mint a teljes romániai migránsállomány, és abszolút többségük felsőfokú végzettségű és 

városi. A kérdőívet kitöltők 48 százaléka Magyarországon élt a kérdezés időpontjában. A második legnagyobb számú kivándorló 

népesség Németországban élt, a válaszadók 16 százaléka; míg a harmadik legnagyobb számú csoport az Egyesült Királyságban, a 

válaszadók mintegy 10 százaléka…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Publicisztika: 200 Petőfi Klubot akarnak a Kárpát-medencében a bicentenáriumra 

Nincs szükség sajátos erdélyi tartalomra a Petőfi-emlékévben: a lakiteleki Nemzeti Művelődési Intézet által kitalált Petőfi Klubok, 

amelyek gomba módra szaporodnak a Kárpát-medencében, mindenhol ugyanazt a tartalmat kínálnák, mert erre a koncepcióra kaptak 

pénzt. […] A szervezők ugyanis anyagi keret és szabadkéz helyett mindössze egy bannert, könyvcsomagot és könyvespolcot kaptak, 

valamint annak a lehetőségét kínálták fel a főszervezők, hogy erdélyi tartalom helyett a Magyarországról érkező produkciókkal, 

vendégekkel tegyék emlékezetessé a Petőfi-évfordulót…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Februártól nem frissül újabb statisztikákkal az Erdélystat 

Leáll a magyar állami támogatással működtetett Erdélystat erdélyi statisztikákat bemutató oldala, jelentette be pénteken szűkszavú 

közleményében a portál. „2023 februárjától, négy évvel a nyilvános lanszírozása után megszűnik az Erdélystat statisztikai oldalának 

frissítése. […] Barna Gergő projektvezető, szociológus sikerként könyveli el az elmúlt négy és fél évet, de abban nem biztos, hogy 

az erdélyi társadalomnak egyáltalán van-e igénye adatokra. […] Relatív nagyon kevés visszajelzés jött a felhasználók részéről, ami 

jelentősen csökkentette az abba vetett hitemet, hogy a jelenlegi szintű társadalomszervezésnek igénye vagy akár szüksége lenne a 

problémák adatalapú megközelítésre. Legalábbis abban a formában, ahogy azt mi gondoltuk. Attól tartok, ez egy utópia a mai 

Romániában, elég csak a népszámlálás megszervezésére, annak hatékonyságára gondolni”– jegyezte meg…” Forrás: Transtelex.ro: 

teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Megyénként eltérő ütemben zajlanak a hadifogoly leszármazottjainak járó kárpótlási ügyek 

Miközben a Hargita Megyei Törvényszék felfüggesztette a volt hadifoglyok leszármazottjainak járó kárpótlás ügyében indított 

tárgyalásokat, és a Bukaresti Legfelsőbb Bíráságtól várja a törvény értelmezését, a szomszédos Kovászna megyében egyelőre 

zavartalanul zajlik a kárpótlási folyamat. Itt 2020-tól mostanig több mint hatezer kérelmet bíráltak el pozitívan. […] Tudtuk meg 

Támpa Ödön, a Kovászna Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség vezérigazgatójától. A legtöbb, szám szerint 

5059 kérelmet olyanok leszármazottjai nyújtották be, akik 1944. augusztus 23-a után is szovjet hadifogságban voltak. […] Nem 

hivatalos információink szerint a háromszéki ügynökségnél a Magyar Nemzeti Levéltár által kiadott kétnyelvű tanúsítványt is 

elfogadják bizonyíték gyanánt, tehát itt sokkal rugalmasabban értelmezik a törvényt, mint Hargita megyében, ahol több mint 2500 

kérelmet utasítottak vissza, és csak a pitești-i katonai irattár vagy az orosz katonai levéltár által kibocsátott iratokat fogadják el…” 

Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

 

 

http://szabadsag.ro/-/fellebbeztek-a-minority-safepack-kezdemenyezoi-az-europai-unio-torvenyszekenek-elutasitasa-ellen
https://transtelex.ro/kulfold/2023/01/26/magyarorszag-es-romania-egyutt-lep-fel-az-ukran-kisebbsegvedelmi-torveny-ellen
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/soha-nem-tervezi-a-hazatelepedest-a-kivandorolt-romaniai-magyarok-kozel-fele
https://transtelex.ro/kozelet/2023/01/30/petofi-sandor-klub-magyar-kormany-erdely-tartalmi-hiany-rmdsz
https://transtelex.ro/kozelet/2023/01/28/erdelystat-statisztika-leallas
https://transtelex.ro/kozelet/2023/01/28/erdelystat-megszunes-barna-gergo
https://szekelyhon.ro/aktualis/ilyen-is-van-egylejes-karpotlas-hadifogsagert


       

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

Beszélgetés: Gyila Sándor, kovásznai fizikus 

Azt tartják róla, ő az, aki mindent tud mindarról, ami Kovászna igencsak nyugtalan altalajában végbemegy. Etikai kérdéseket is 

felvető rövid séta következik ebben a „háborgó” világban Gyila Sándor, a Dr. Benedek Géza Szívkórház nyugalmazott fizikusa 

idegenvezetésével. […] Szakértői konszenzus van abban, hogy az utóbbi időben „berobbantak” a globális tektonika folyamatai. A 

kovásznai vizek vegyi spektrumai összevissza imbolyognak, a friss analízisek eredményei ritkán találnak az előzőkkel. A város 

határában épült Pepsi-platformon palackozott ásványvízről például mindennap más értékeket hozott ki a vegyi elemzés. A szén-

dioxid exhaláció hozama is ingadozik, összefüggést sejtetve a szeizmikus folyamatokkal…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Egy erdélyi fiatal képviselte Magyarországot a stockholmi Nobel-héten 

A Stockholmi Nemzetközi Ifjúsági Tudományos Szeminárium (SIYSS) 1976 óta arra törekszik, hogy a Nobel-hét során évente 

exkluzív tudományos programot szervezzen, és elősegítse a nemzetközi együttműködést. Decemberben az egyhetes szemináriumon 

összesen 23 tehetséges fiatal vett részt a világ minden pontjáról, köztük Magyarországot képviselve a szilágycsehi elsőéves 

mesterszakos hallgató, Mészáros Botond, akire méltán büszke szülővárosa és a Szilágyság. […] Tanulmányait szülővárosában 

végezte, a helyi középiskola matematika-informatika szakán érettségizett, majd a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Természettudományi Karán folytatta…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Recenzió: Salamon András tanulmánykötete 

Olvasom Salamon András kötetét Attila életéről, azaz a munkáiról, rendezéseiről, hiszen Seprődi Kiss Attilának a színház volt az 

élete. A szerző ezt vizsgálja, mint akit tehetsége erre predesztinált. Az okokat, amiért nem úgy sikerült alkotói pályafutása, ahogy 

megérdemelte volna, ha a képességeihez mérjük és nem a lehetőségeihez a megvalósításokat. […] Salamon András könyvéből 

megismerhetjük Seprődi Kiss Attila egész munkásságát. A szerző arra is rámutat – ha hajlandók vagyunk végigkísérni őt életútján 

és végiggondolni a mindenkori színház feladatát –, hogy mivel jár(hat) a helyváltoztatás ezen a pályán. Rendezőnk a román 

színházművészet és az erdélyi magyar színjátszás mellein nőtt fel, kicsit mostohagyerekként…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Vélemény: Népszámlálás után 

A népszámlálásról a szociológusok már sok mindent elmondtak, ugyanakkor a közéletben mintha nem váltott volna ki akkora 

érdeklődést, mint az előző cenzusok. […] Elszoktunk a közéleti dolgok nyilvános megvitatásától. A közösségi médiában még volt 

egy-két hozzászólás, viszont ott nem lehet közéleti vitát folytatni, hiszen mindenki a saját ismerőseiből álló kis buborékában van, 

amiből aligha törhet ki. […] Ahhoz, hogy a romániai magyarság erős és jelentős közösségként hosszú távon megmaradhasson, 

változtatni kellene a közösségi mentalitáson, értékrendeken. […] Kisebbségi létünkből fakadóan a politikai érdekképviselet nem 

tudja ellenőrizni és a kívánatos mértékben befolyásolni az országos folyamatokat. De önkormányzati vezetőink tehetnek azért, hogy 

kistelepüléseink rendezettebbek és civilizáltabbak legyenek, mert sokan az itthoni igénytelenség elől menekülnek. […] És még egy 

fontos tényező, hogy ne csak az erdélyiséget adjuk át gyermekeinknek, hanem a romániaiságot is…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes 

cikk > 

Dutka Ákos költőre, publicistára emlékeznek Nagyváradon 

Dutka Ákos költőre, publicistára, szerkesztőre, a Holnap Irodalmi Társaság egykori titkárára emlékeztek pénteken Nagyváradon – 

közölte honlapján a Szigligeti Színház. A költő halálának 50. évfordulója alkalmából az Újvárad folyóirat és kiadója, a Holnap 

Kulturális Egyesület, valamint szakmai partnere, a Szigligeti Tanoda Egyesület ünnepi estet szervez Boka László irodalomtörténész 

kezdeményezésére. A Szigligeti Színház páholyelőcsarnokában két, vetítéssel kísért előadás és kerekasztal-beszélgetés is volt…” 

Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

 

Értéket adna a Duna menti nemzeti park 

Ha meglesz a politikai akarat, Szlovákia 10. nemzeti parkja a Duna mentén jöhetne létre, melynek része volna Európa egyedülálló 

szárazföldi deltája, a Csallóköz jelentős területe is. A védendő terület nagysága 18 ezer hektár. A napokban több parlamenti 

képviselő a természet- és tájvédelmi törvény módosításáról szóló javaslatot nyújtott be. […] „Ez a nemzeti park, legalább részben 

kompenzálná a bősi vízi erőmű megépítésével okozott természeti pusztítást, valamint az ezáltal érintett községek lakosainak okozott 

károkat, mondta Deraj Mihály, a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal elöljárója. […] A fővárosban a fénykorában hétezer embert 

foglalkoztató vegyi üzem ma már korántsem csak Pozsony lakóit fenyegeti. A bezárt Istrochem, korábban Juraj Dimitrov Vegyi 

Művek után csaknem öthektáros hulladéklerakó maradt, tele veszélyes vegyi anyagokkal. A belőle származó csurgalékok a 

talajvízbe kerülnek, és veszélyeztetik a Csallóköz ivóvizét is…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

https://www.3szek.ro/load/cikk/155643/%E2%80%9Ealruhas%E2%80%9D-forrasok-birodalma-beszelgetes-gyila-sandor-kovasznai-fizikussal
https://maszol.ro/belfold/Egy-erdelyi-fiatal-kepviselte-Magyarorszagot-a-stockholmi-Nobel-heten-beszelgetes-Meszaros-Botonddal
https://www.3szek.ro/load/cikk/155642/seprodi-kiss-attila-racsai-salamon-andras-tanulmanykotete
http://szabadsag.ro/-/nepszamlalas-utan
http://szabadsag.ro/-/nepszamlalas-utan
https://maszol.ro/kultura/Dutka-Akos-koltore-publicistara-emlekeznek-Nagyvaradon
https://ujszo.com/regio/erteket-adna-a-duna-menti-nemzeti-park
https://ma7.sk/aktualis/az-egesz-csallokoz-megfertozodhet-ha-meg-sokaig-varunk-evtizedek-ota-megoldatlan-a


       

Tanulmány: A nyelvi különbség gátolja a mélyebb bizalmat a szlovákiai magyarok és a szlovákok között 

 A szlovákiai magyarok és a szlovák többség közötti kapcsolatokat viszonylag keveset vizsgálják, de egy új tanulmány most fontos 

eredményeket hozott. A szerzők szerint a szlovákiai magyarok és szlovákok együttélése jelenleg meglehetősen pozitív, bár még 

mindig vannak olyan területek, ahol feszültségek és bizalmatlanság tapasztalható. A Magyar Tudományos Akadémia Intersections 

című szociológiai folyóiratában decemberben megjelent tanulmány, amelynek szerzői Kanyicska Belán Dóra és Miroslav Popper. 

[…] A Szlovák Tudományos Akadémia kutatói szerint ebből az következik, hogy a szlovákiai magyarok többsége erős kulturális 

identitása ellenére is inkább Dél-Szlovákiát vagy Szlovákiát és nem Magyarországot tekinti hazájának…” Forrás: Napunk.sk: teljes 

cikk > 

Juhász György rektor: A Selye János Egyetemet egyre jobban elfogadják a szlovák felsőoktatási közegben 

Juhász György második ciklusát tölti a komáromi Selye János Egyetem élén, mely időszak a koronavírus-járvánnyal indult és a 

minőségbiztosítási rendszer kialakításával folytatódott, melynek köszönhetően letisztult a képzési paletta. Elmondása szerint a 

törvény egyik fontos célja, hogy az egyetemek felkészült végzőseket képezzenek a munkaerőpiacra. A törvény előírja, hogy minden 

egyetemnek létre kell hoznia egy saját minőségbiztosítási szervet, ez nálunk az Egyetemi Minőségbiztosítási Tanács. […] Lassan 

húsz éves lesz az egyetem, az évek alatt a képzési paletta változott, bővült, mely szakokat kellett megszüntetni, illetve terveznek-e 

bővítést?…” Forrás: Napunk.sk: teljes cikk > 

Videó: A pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Tanszékének nyílt napján jártunk 

A Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kara az utolsó januári hétvégére hirdette meg a nyílt napot.  A Magyar Nyelv és 

Irodalom Tanszék tanulmányi programjairól magyar nyelven tájékoztatták a népes érdeklődők táborát, akik információkat kaptak a 

2023/24-es tanévben induló tanulmányi szakokról, találkozhattak az egyes tanszékek oktatóival és diákjaival. A tanszékvezető, 

Misad Katalin, az MTA külső köztestületének tagja a portálunknak elmondta, a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken sohasem volt 

cél a tömegképzés. Jelenleg is 65 diák látogatja a tanszéket, bár elbírnának többet is, akár kilencven tanulót…” Forrás: Ma7.sk: 

teljes cikk > 

Videó: Mit kap egy magyar hallgató a nyitrai egyetemen? 

A nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán napjainkban több mint ötszáz nappali tagozatos 

hallgató tanul. A kar elsődleges célja az olyan szakmák számára történő szakemberképzés, ahol a többnyelvűség előnyt jelent. Bárczi 

Zsófia, az MTA külső köztestületének tagja, a Közép-európai Tanulmányok Karának dékánja hangsúlyozta, hogy magas színvonalú 

oktatás és egy lelkes oktatói gárda várja a hallgatókat, sőt egy nagyon élénk magyar vonatkozású diákélet is folyik a városban…” 

Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Szükséges megváltoztatni a választási rendszert Szlovákiában? Öllös László politológust kérdeztük 

A parlament szerdán 92 szavazattal fogadta el azt az alkotmánymódosító törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi a parlamenti ciklus 

lerövidítését. Öllös László, az MTA köztestületének külső tagja elmondta, ha bármiféle változás történne, ajánlatos volna, ha az 

alkotmányos többséggel történne meg, hogy a kormányon lévő pártok ne tudják gyakran megváltoztatni a választási rendszert, ahogy 

az éppen nekik kedvező lenne. […] A magyarok feltételezhetően rosszul járnának, és nagy valószínűséggel úgy alakítanák ki a 

választási körzeteket, hogy az a magyaroknak nem lenne előnyös…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Dokumentumfilm: Kassa és az 1918/19-es impériumváltás 

Miképp élték meg a korabeli emberek a trianoni fordulatot? Hogy zajlott az impériumváltás? Milyen volt az átmenet, melynek során 

Magyarország lakóiból csehszlovákiai polgárok váltak? Többek között ezekre a kérdésekre is keresi a választ Laczkó Sándor új 

ismeretterjesztő dokumentumfilmje, a „Ha elmentem a dóm kapuja előtt”. […]A trianoni fordulat kapcsán viszonylag sokat tudunk 

arról, hogy mi történt Versailles-ban, viszont arról kevés szó esik, hogy miképp élték meg ezeket a napokat a korabeli emberek. A 

megszólalók közt van Simon Attila, az MTA külső tagja és Szeghy-Gayer Veronika valamint Kedves Gyula hadtörténész…” Forrás: 

Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

 

https://napunk.dennikn.sk/hu/3212611/hiaba-nincs-feszultseg-de-a-nyelvi-kulonbseg-gatolja-a-melyebb-bizalmat-a-szlovakiai-magyarok-es-a-szlovakok-kozott-allitja-egy-uj-kutatas/
https://napunk.dennikn.sk/hu/3212611/hiaba-nincs-feszultseg-de-a-nyelvi-kulonbseg-gatolja-a-melyebb-bizalmat-a-szlovakiai-magyarok-es-a-szlovakok-kozott-allitja-egy-uj-kutatas/
https://napunk.dennikn.sk/hu/3206871/juhasz-gyorgy-rektor-a-selye-janos-egyetemet-egyre-jobban-elfogadjak-a-szlovak-felsooktatasi-kozegben/
https://ma7.sk/video/kommentar-nelkul/a-comenius-egyetem-magyar-tanszekenek-nyilt-napjan-jartunk-videokkal
https://ma7.sk/video/kommentar-nelkul/mit-kap-egy-magyar-hallgato-a-nyitrai-egyetemen-videokkal
https://ma7.sk/aktualis/szukseges-megvaltoztatni-a-valasztasi-rendszert-szlovakiaban-ollos-laszlot-kerdeztuk
https://felvidek.ma/2023/01/filmbemutato-az-m5-on-kassa-es-az-1918-19-es-imperiumvaltas/


       

DIASZPÓRA 

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

Népmesékkel a pénzügyi tudatosság fejlesztéséért 

Az OTP Fáy András Alapítványa és a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem két éven át dolgozott közösen a Digital and Interactive 

Financial Literacy Tales nevű Interreg projekt keretében. Az együttműködés célja egy pénzügyi és gazdálkodási ismereteket átadó, 

ingyenes, mobilis, digitális és interaktív előadás-sorozat megtervezése és megvalósítása volt. […] A projekt első szakaszában került 

sor a tartalomfejlesztésre, vagyis a kiválasztott magyar és szlovák népmesék feldolgozására, illetve a financiális készségek 

fejlesztését segítő játékos feladatok összeállítására. […] A projekt második felében a trénerek – a Nyitrai Konstantin Filozófus 

Egyetem Közép-európai Karának diákjai – 45 perces órákon interaktív foglalkozásokat tartottak a pénzügyi és gazdálkodási 

fogalmak élményszerű elsajátíttatása céljából magyar és szlovák tannyelvű iskolákban…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

 

Kárpátalja kormányzója szerint provokáció, amit az Andrij Baloga vezette kistérség művel 

 
A Munkácsi kistérségben történt magyarellenes inzultusok, valamint a magyarországi sajtóban megjelenő, a kárpátaljai magyarság 

aggasztó helyzetét leíró cikkek miatt nyilvános találkozóra hívta az itteni magyarságszervezetek képviselőit Viktor Mikita katonai 

kormányzó és Volodimir Csubirko, a megyei tanács elnöke. A megbeszélésen Petei Judit, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) megyei képviselője felolvasta azt a nyilatkozatot, amit a két helyi magyarságszervezet és a Beregszászi járási, valamint 

kistérségi önkormányzatok fogalmaztak meg Volodimir Zelenszkij államfőnek címezve. […] Viktor Mikita megyevezető a 

Munkácsi kistérségben történteket szándékos provokációnak nevezte, elismerve, hogy az alkalmas a megye destabilizálására…” 

Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

Jogi lépéseket tesz a magyarellenes akciók miatt a KMKSZ 

 
A jelenleg hatályos nemzetiségi törvény biztosítja a kisebbségek nemzeti szimbólumai, így a zászló szabad használatát, a 

nyelvtörvény rendelkezései pedig lehetővé teszik a közfeliratoknak az államnyelv mellett a nemzetiségi nyelveken történő 

kihelyezését a kisebbség által lakott településeken – áll a Kárpátaljai Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökségének január 24-én 

kelt nyilatkozatában. […] A közösségi médiában egyre több munkácsi, közöttük ukrán értelmiségiek is védelmükbe vették a leváltott 

vezetőket – Schink Istvánt, a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola igazgatóját és Korolovics Valériát, a Derceni Kultúrház 

igazgatóját –, akiket magyarázat nélkül menesztettek állásukból…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

Ungváron utcát neveztek el Szemán Ferencről és Habda Lászlóról 

 
Az ungvári önkormányzat legutóbb öt utca átnevezéséről döntött, aminek magyar érdekeltsége is van. Az eddig Ivan Szecsenov 

nevét viselő utca ezentúl Szemán Ferenc festőművész nevét viseli majd. Egy másik kortársa, Habda László művész munkássága 

előtt is utcanévadással tisztelegnek. […] Szemán Ferenc – vagy ahogy sokan ismerték, “Öcsi” – 1937. március 27-én született a 

kárpátaljai székvárosban. 1953-ban az ungvári magyar középiskolában érettségizett. 1991-ben egyik alapítója lett a Kárpátaljai 

Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának. […] Habda László 1925-ben látta meg a napvilágot. Az Ungvári 

Drugeth Gimnáziumban képezte magát Endrédy György irányításával. Tájképeket festett a posztnagybányaiak, majd Erdélyi Béla 

és Boksay József hatására…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

 

Vélemény: A magyar kultúra napjára, Moldvából 

A magyar kultúra napja alkalmából osztotta meg gondolatait a Krónikával Kádár Elemér néptáncpedagógus, a Moldvai 

Csángómagyarok Szövetsége hagyományőrző programjának szakmai referense, aki évek óta életvitelszerűen a moldvai 

Csángóföldön él és dolgozik. […] Aztán eszünkbe jut, hogy a kultúra szavunk tulajdonképpen nem csak magas művészetet és 

tudományt, hanem valójában életmódot jelent, s ami ezzel még képbe kerül, az már nem is fér el az asztalon. És most képzeljük el, 

hogy mindaz, ami a magyar kultúra kapcsán nekünk, Kárpát-medencei magyaroknak azonnal eszünkbe jut, Moldvában szinte 

teljesen ismeretlen. […] És nem segít rajtuk az sem, hogy amikor velünk, Kárpát-medenceiekkel találkoznak – akik valljuk be: pár 

sablonos, akár pozitív, akár negatív módon elfogult mítoszon kívül, ami a moldvai csángómagyarokat a mi elménkben körüllengi, 

nem nagyon tudunk a mindennapi valóságukról semmit – azonnal az irreális elvárásainkkal szembesülnek: tudsz magyarul?...” 

Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

 

https://ujszo.com/oktatas/nepmesekkel-a-penzugyi-tudatossag-fejleszteseert
https://kiszo.net/2023/01/26/karpatalja-kormanyzoja-szerint-provokacio-amit-balogaek-muvelnek/
https://karpataljalap.net/2023/01/27/volodimir-zelenszkij-ukran-elnokhoz-fordult-karpataljai-magyar-kozosseg
https://kiszo.net/2023/01/25/jogi-lepeseket-tesz-a-magyarellenes-akciok-miatt-a-kmksz/
https://karpataljalap.net/2023/01/24/all-bal-menesztett-intezmenyvezetok-korul
https://kiszo.net/2023/01/27/ungvaron-utcat-neveztek-el-szeman-ferencrol-es-habda-laszlorol/
https://kronikaonline.ro/kultura/a-magyar-kultura-napjara-moldvabol-szeretettel-1


       

Helyzetkép: Az utolsó magyarok a Nagy-tavak partján 

Pittsburgh-től Clevelandig terjed Amerika egykori magyaros vidéke: a több nemzedéknyi kivándorolt honfitársunk emlékeit és a 

magyarságot őrzőkkel találkoztak az utazók. […] Pittsburgh és – mondjuk – Erie városa közt legalább két tucat településnek van 

még a mai napig nyomokban valamilyen magyar eredete, legyen az egy hentes, templom, klubház, szobor, utcanév, stb.. […] Ha 

csak abba gondolunk bele, hogy sok százezer ember érkezett ide nem egészen 100 év alatt, többnyire háborúk, diktatúrák elől 

menekülve. Hat évadnyi kutatás után is fáj látni ezt a rengeteg embert, akiket a mindenkori Magyarország nem tudott megtartani…” 

Forrás: Bocskairadio.org: teljes cikk > 

20 éves a Macedóniai Magyarok Teleház Szervezete 

A Macedón Köztársaság függetlenségének kikiáltása után […] megalakult a „Macedóniai Magyarok Teleház Szervezete”. Az 

alapító közgyűlést 2003. január 31.-én tartották, összesen 27 alapító taggal. A szervezet első elnökévé Joteva Zsuzsannát 

választották. […] A Macedóniai Magyarok Teleház Szervezetének tagságát ma már nem kizárólag az itt élő magyarok alkotják. 

[…] A Szervezet éves munkatervében rendszeresen szerepelnek előadások, rendezvények, műveltségi vetélkedők, az itt született 

második, sőt harmadik generáció számára alap és középszintű magyar nyelvoktatás és történelmi megemlékezések. […] Külön ki 

kell emelni Pascal Gilevsk műfordítót, aki több mint 50 éves tevékenységéért több magas rangú állami és művészeti kitüntetésben 

is részesült, és a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagja címet is elnyerte. Az ifjú generációs Czinege-Panzov házaspár 

pedig az utóbbi években több mint 15 magyar művet fordított le macedón nyelvre...” Forrás: Becsinaplo.eu: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László  

https://www.bocskairadio.org/az-utolso-magyarok-a-nagy-tavak-partjan-hungarikumokkal-a-vilag-korul-6-4/
https://www.becsinaplo.eu/20-eves-a-macedoniai-magyarok-telehaz-szervezete

