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Megjelentek a 2023. évi Domus tavaszi magyarországi, Domus szülőföldi, illetve Domus alkotói 

ösztöndíjpályázatok, valamint Domus intézményi működési és kiadvány támogatási pályázati felhívások 

Az MTA meghirdette a 2023. évi Domus tavaszi magyarországi, Domus szülőföldi, illetve Domus alkotói ösztöndíjpályázatait, 

valamint Domus intézményi működési és kiadvány támogatási pályázatát. A Magyar Tudományos Akadémia kapcsolatot tart a 

külföldön élő, magyar nyelvű és tárgyú tudományos kutatások művelőivel, támogatja a határon túli magyar tudományosságot. […] 

A pályázatok benyújtási határideje 2023. március 13-a, 14 óra (magyarországi idő szerint). A pályázati felhívások és a pályázati 

felületek az alábbi linken érhetőek el…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

Az Erdély Öröksége Alapítvány pályázati felhívása 

A Magyar Tudományos Akadémia Köpeczi Béla akadémikus és felesége mint örökhagyók rendelkezése értelmében létrehozta az 

Erdély Öröksége Alapítványt. Az Alapítvány Kuratóriuma az örökhagyók szándéka szerint pályázatot hirdet Erdély történelmével, 

Erdélynek a magyarság történetében betöltött szerepével, történeti hagyományainak feltárásával foglalkozó, Magyarországon vagy 

Romániában élő, elsődlegesen magyar vagy magyar állampolgársággal is rendelkező, továbbá a magukat állampolgárságtól 

függetlenül magyarnak valló kutatók számára. […] A pályázat benyújtási határideje: 2023. március 17. 14 óra (magyarországi idő 

szerint)…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

Meghirdette az idei Bolyai János Kutatási Ösztöndíj-pályázatát a Magyar Tudományos Akadémia 

A Magyar Tudományos Akadémia 1997-ben alapított, teljesítmény-központú, magas presztízsű, országos ösztöndíja a Bolyai János 

Kutatási Ösztöndíj, amelynek célja a kiemelkedő kutatás-fejlesztési teljesítmény ösztönzése és elismerése a fiatal kutatók körében, 

valamint az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülés elősegítése. […] Az ösztöndíjra pályázhat az a felsőfokú végzettséggel 

és PhD rendelkező, a 45. életévét még be nem töltő személy, aki – magyar állampolgár, vagy határon túli magyar kutató… […] 

2023-ban várhatóan 155 kiváló kutató nyerheti el a Bolyai-ösztöndíjat. […] A pályázat elektronikus beadási határideje 2023. március 

10. déli 12.00 óra…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

Tíz kiváló csapat az MTA középiskolai tanulmányi versenyének döntőjében 

Kilenc magyarországi – ebből négy budapesti – és egy határon túli csapat (Rozmárok – Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed) 

jutott be a Magyar Tudományos Akadémia által szervezett tanulmányi verseny döntőjébe. A háromfős középiskolás csapatok a 

klímaváltozás és fenntarthatóság témakörében mérik össze tudásukat március 4-én az Akadémia budapesti székházában. Az 

eseményt élőben közvetíti az MTA YouTube-csatornája. […] A Középiskolai MTA Alumni Program keretében szervezett 

tanulmányi versenyen (verseny.mta.hu) 686 hazai és határon túli csapat indult, ebből 152 jutott a második fordulóba, ahol a 

tesztkérdések mellett már egy esszét és egy saját gyártású rövid videót is be kellett küldeniük a diákoknak. Az esszében egy 

projekttervet kellett kidolgozniuk részletes indoklással és költségvetéssel arra, hogyan költenének el 20 millió forintot annak 

érdekében, hogy iskolájuk működése környezetbarátabb, fenntarthatóbb legyen. […] A győztes csapat tagjai és felkészítő tanáruk 

európai tanulmányúton vehetnek részt, amelynek során magyar kutatók vezetésével meglátogatják a CERN-t és a Franciaországban 

épülő kísérleti fúziós erőművet, az ITER-t…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

A REGIO legfrissebb száma 

Megjelent a REGIO 2022. évi 4. száma, a negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat, az összehasonlító régió-, társadalom- 

és kultúrakutatás orgánuma, amelyet a nemzeti és a kisebbségi kérdés tanulmányozásán keresztül jelenít meg. […] A tanulmányok 

között olvasható az MTA külső tagjának, Pál Judit Az erdélyi főszolgabírói kar átalakulása 1918 és 1925 között című, az 1918-as 

fordulat adminisztráció és közigazgatásra gyakorolt hatásairól. […] Roginer Oszkár, az MTA külső köztestületi tagjának 

Nemzetiségi magyar szépirodalmi ízlés- és kánonteremtés a korai jugoszláv szocializmusban (1944–1960) címmel megjelent 

tanulmánya a második világháború után kisebbségi magyar irodalom útkeresését írja le. […] Kovács Eszter Identitásváltozatok az 

új magyar kivándorlók körében című kutatásában többek között arra a kérdésre keresi a választ, hogy mi a relevanciája az identitás 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://mta.hu/domus-osztondij/a-domus-osztondij-105505
https://mta.hu/erdely-oroksege-alapitvany-palyazat/palyazati-felhivas-106582
https://mta.hu/mta_hirei/meghirdette-az-idei-bolyai-janos-kutatasi-osztondij-palyazatat-a-magyar-tudomanyos-akademia-112715
https://mta.hu/alumni/tiz-kivalo-csapat-az-mta-kozepiskolai-tanulmanyi-versenyenek-dontojeben-112725
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kérdésének a jelenkorban kivándorlást választó magyarok körében. […] Magunkról másoknak (is): etnikai kisebbségek és 

társadalmi nem a szerbiai felsőoktatásban címmel írt recenziót Rácz Krisztina, Lendák-Kabók Karolna könyvéről, mindkét kutató 

az MTA külső köztestületének tagja…” Forrás: RegioTk.hu: teljes cikk > 

Csernicskó István székfoglaló előadása az MTA Székházában. Hogyan kreáljunk nyelveket?  

Tájékoztatjuk a tisztelt nagyközönséget, hogy a KMAT elnöke, Csernicskó István Hogyan kreáljunk nyelveket? A nyelvpolitika 

mint a nemzetépítés és identitáskonstrukció eszköze című székfoglaló előadására 2023. március 13. (hétfő) 11.00 órai kezdettel 

kerül sor az MTA Székház, Nagyteremében (Budapest, Széchenyi István tér 9. II. emelet). […] Nyelv és nyelvjárás (nyelvváltozat) 

elkülönítése nem könnyű feladat. Az ugyanis, amit laikusként homogénnek érzékelünk, és „nyelv”-nek nevezünk, valójában 

egymással szoros kapcsolatban lévő, ugyanakkor folyton változó és változatos egységek bonyolult összessége. „A NYELV” tehát 

nem létezik, csak nyelvváltozatok vannak, amelyek maguk is változatosak, és változnak: nyelvi elemek olyan halmazai, amelyek 

összességét valamilyen általánosítás, absztrakció és kategorizálás alapján nyelvként azonosítunk…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

Pályázati felhívás: AMAT Fiatal Kutatói Díj 

Az Amerikai Magyar Akadémikusok Társasága (AMAT) pályázatot hirdet az AMAT Fiatal Kutatói Díjra. A díj a Magyarországon 

vagy a Kárpát-medencében élő magyar tudósok egyesült államokbeli tudományos konferencián való részvételét támogatja. […]A 

pályázatra a matematika, a fizika és az élettudományok területén 35 év alatti doktorandusz hallgatók vagy PhD-fokozattal 

rendelkező tudósok jelentkezhetnek 2023. április 1-ig…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

 

Népcsoporti témák a Parlament előtt 

Négy, az ausztriai népcsoportokat érintő téma került a Parlament Alkotmányügyi Bizottsága elé. Egyhangúlag megszavazták a 

romák és szintik nemzeti emléknapjának bevezetését. A koalíciós pártok másik állásfoglalását, nevezetesen a kisebbségi 

iskolatörvények végrehajtásának értékelését és az erről szóló jelentés benyújtását a Nemzeti Tanácshoz, a képviselők szintén 

egyhangúlag támogatták. […] A nagy nyomás alatt álló nyelvi kompetencia megőrzése és továbbfejlesztése áll a megfontolások 

középpontjában, amint azt Eva Blimlinger és Nikolaus Berlakovich kifejtette. Meg kell vizsgálni például a többnyelvű tanítást, hogy 

le lehessen vezetni a változtatás szükségességét…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Előadás: Innovatív oktatás az új technológiák által 

Február 9-én a felsőpulyai Liszt Ferenc Szövetségi Gimnáziumban egy előadással egybekötött sajtókonferenciára került sor az 

„Innovatív tanítás az új technológiákban való jártasság révén“ címmel. Az iskola vezetősége mellett további előadók az oktatási és 

a munkaerőpiacon is fontos kompetenciák erősítésével foglalkoztak. […] Benkő Anikó jogász, Burgenlandi Iparszövetség 

munkatársa elmondta, hogy az Iparszövetség számos olyan rendezvényen vesz részt, amelyen támogatják, hogy a gyerekek akár 

már óvodás korban elkezdjenek foglalkozni a természettel, a tudománnyal és technikai kérdésekkel, hiszen nagy szakmunkás-hiány 

van Burgenlandban is. A felsőpulyai „Liszt Ferenc“ gimnázium új alsó tagozatos „természet és technika“ ággal erősíti profilját a 

„MINT“ tantárgyak – matematika, informatika, természettudomány és technika terén…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Kötetbemutató: Titkos futár, rongyos gárdista, tűzoltó gróf Erdődy Tamás élete 1886-tól 1931-ig 

Az alsóőri Öreg iskolában kerül sor február 10-én, pénteken a Burgenlandi Tartományi Kutatóintézet idei kötetének bemutatására. 

A „Titkos futár, rongyos gárdista, tűzoltó gróf Erdődy Tamás élete 1886-tól 1931-ig“ című kötet német nyelven jelent meg, de már 

tervezik a magyar változatot is. […] Kelemen László, UMIZ-intézményvezető beszél a kötetről. Gróf Erdődy Tamás szorosan 

kötődött Károly herceghez, titkos futáraként működött közre a császár titkos tárgyalásaiban. Majd nagy szerepet játszott „rongyos 

gárdistaként“ az úgynevezett Lajtabánságban. El is kellett hagynia az országot, Kőszegen telepedett le, ott volt tűzoltó…” Forrás: 

Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Podcast: Helytörténeti kuriózum az Őrség hasábjain 

„Felsőeőr leírása" címmel jelent meg az Őrség legújabb száma. A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület kiadványa Topler János 

helytörténész eredeti írásait jelenteti meg „Felsőeőr alakulása, története és tényállása. A felsőeőri nép számára" címmel. A kiadvány 

megjelenését valóságos nyomozás előzte meg, már az 1994-es Őrség füzetben (25 évvel Topler János halála után) is közzétettek 

egy felhívást, keresve Topler feljegyzéseit, de sokáig nem történt semmi. Végül aztán 2021-ben „besétáltak" a könyvek a 

Burgenlandi Magyar Kultúregyesület irodájába. […] Két kézzel írott füzetről van szó, az első az 1940-es években íródott, a második 

https://regio.tk.hu/issue/30-evf-2022-4-szam/
https://mta.hu/esemenynaptar/2023-03-13-csernicsko-istvan-hogyan-krealjunk-nyelveket-a-nyelvpolitika-mint-a-nemzetepites-es-identitaskonstrukcio-eszkoze-szekfoglalo-eloadas-4767
https://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/palyazati-felhivas-amat-fiatal-kutatoi-dij-112721
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3192254/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3194248/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3193942/
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egy átjavított változat, melyet az 1960-as végén fejezhetett be Topler János. Az írásos örökséget Molnár Barbara, a BMKE 

munkatársa, az Őrség 2022 felelős szerkesztője dolgozta fel…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Beszélgetés: Baumgartner Gerhard történész volt az ORF vendége 

Szombaton az ORF kismartoni tartományi stúdió vendége volt Baumgartner Gerhard, burgenlandi magyar származású történész. 

Látogatása során beszámolt az aktuális projektjeiről, melyekkel nyugdíjba vonulását követően fog foglalkozni. […] A történész 

2014 óta látta el az Osztrák Ellenállás Dokumentációs Levéltárának tudományos igazgatói tisztjét. Baumgartner Gerhard történész 

Nagy Alexandrának mesélt legújabb projektjeiről, köztük a romák és szintik történelmének kutatása a nemzetiszocializmus idején 

Burgenlandban. Legutóbbi munkája Herbert Brettl történésszel közösen az Einfach weg című átfogó könyv a burgenlandi eltűnt 

roma településekről. Ez a könyv az alapja annak az új TV sorozatnak is…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

„Burgenlandi Magyar Tájszavak“ 

Az elmúlt évben indította el a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület a közösségi média felületén azt a rovatot, amelyben olyan 

tájszavakat mutatnak be időről időre, amik szinte már kikoptak az itt élő magyarok napi szóhasználatából. Molnár Barbara a 

Burgenlandi Magyar Kultúregyesület munkatársa elmondta, az egyes bejegyzések alatt pedig diskurzus alakul ki arról, hogy vajon 

miként hatott az adott „magyar“ szónak a kialakulásában a német nyelvterület…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Megjelent a Bécsi Napló 2023/1. száma 

Új gondolatokkal, új irányokkal kezdi 2023-at a Bécsi Napló. Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi 

Szövetségének lapja egyben a nyugat-európai magyar diaszpóra egyetlen nyomtatott újságja, a 44. évfolyamát kezdi meg. […] 

Katona András tanulmányában a Bécsi Napló jövőjének esélyeit, kilátásait és a megmaradás lehetőségeit vázolja fel. […] A 6. 

oldalon ugyancsak aktuális témák kerülnek terítékre, így […] az Ausztriában dolgozó magyarok egészségügyi ellátása. A 7. oldalon 

az ukrajnai és kárpátaljai helyzetet, illetve a romániai népszámlálás eredményeit ismertetik, különös tekintettel az erdélyi magyarság 

lélekszámának csökkenésére. A 8. oldalon tanulságos interjút közölnek Krausz Csilla Firenzében élő és dolgozó sikeres orvossal. 

A 9. oldalon Palágyi István György Telkes Mária életútjáról ír, aki magyar származású Amerikában működő tudósként, feltalálóként 

szerzett hírnevet…” Forrás: Becsinaplo.eu: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

Podcast: Az RTV lendvai stúdiói 2023-ban 

A gazdasági válság helyreállítása és az energiahordozók drágulása nagy hatással van a társadalomra, az állami szervek, a vállalatok 

és mindenféle intézmény működésére. A nehéz pénzügyi helyzet a nemzetiségi intézményeket sem kíméli. Mai adásunkban arról 

lesz szó, hogy ebből a szempontból mi vár házunk tájára, tehát a Szlovén RTV Lendvai Nemzetiségi Stúdióira. Zver Ilona 

igazgatóval, valamint Végi Józseffel, a Muravidéki Magyar Rádió és Magyar Lovrić Mirjanával, a Lendvai TV Stúdió felelős 

szerkesztőjével beszélgetünk…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 

Megjelent a Harmatfogók című irodalmi antológia kilencedik kötete 

A Kultúregyesületek Községi Szövetségének (ZKD) kiadásában megjelent a Harmatfogók című irodalmi antológia immár 

kilencedik kötete. Az új gyűjteményt, amely nem kötődik meghatározott témához, a szlovén kultúrünnep tiszteletére a 

Kultúregyesületek Községi Szövetségének székhelyén, a „Kettesben” mutatták be február 7-én. Az antológiáról, amely 19 – 

zömében muravidéki – műkedvelő író és költő írásait tartalmazza szlovén, magyar, szerb, illetve tájnyelven, Göncz Vaupotič Elvira 

és Paušič Olga szerkesztők szóltak röviden. […] A kötet hozzáadott értéke Petőfi Sándor öt verse Zágorec-Csuka Judit, az MTA 

külső köztestületének tagja és Paušič Olga szlovén fordításában…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Beszélgetés: Zágorec-Csuka Judit a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ (LKKK) igazgatója 

Zágorec-Csuka Judit a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ (LKKK) vezetését július 26-án megbízott igazgatóként, november 

16-án pedig teljes munkakörben vette át. A már közel 23 éves könyvtári tapasztalattal rendelkező új intézetigazgatóval a könyvtár 

jövőképéről, már megvalósított programjairól, valamint a funkcióval kapcsolatos kezdeti nehézségekről beszélgettünk. […] 

Elmondhatjuk, hogy a lendvai könyvtár több évtizede helyiséghiányban szenved, könyvtári bútorzata elavult, és ennek tükrében 

nehezen fogad be célzott olvasói csoportokat, inkább csak könyv- és dokumentumkölcsönzést szolgáltat. […] Új programként 

vezettük be a fiatal diplomások előadásait, akik hazai, muravidéki témát választottak a szakdolgozatukhoz. Ezzel a fiatal 

szakembereket szeretnénk megszólítani, hogy mutatkozzanak be, a dolgozataikat pedig a honismereti gyűjteményünkbe várjuk. 

Újraindítottuk a felolvasásokat az idősek otthonában Lendván és a kihelyezett egységükben Radencin is, ezek is szlovén és magyar 

nyelven folynak. […] A kétnyelvű területről a 2022/2023-as tanévben 114 általános iskolás, valamint 51 középiskolás vett részt a 

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3193806/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3194459/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3192584/
https://www.becsinaplo.eu/megjelent-a-becsi-naplo-20231-szama
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3193815/
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/kisebbsegben/az-rtv-lendvai-studioi-2023-ban/656617
https://www.nepujsag.net/kultura/13779-sz%C3%ADnes-alkot%C3%A1sok-sz%C3%B6vegben-%C3%A9s-k%C3%A9pben.html
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HORVÁTORSZÁG 

Könyvmoly olvasási versenyben. A Lendvai Könyvtár által szervezett olvasási akció a múlt héten ünnepi eseménnyel zárult…” 

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

Irodalmi est Csesztregen a muravidéki irodalomról 

Január végén a helyi Korhatártalan Klub szervezésében a csesztregi művelődési házban a magyar kultúra napja alkalmából irodalmi 

estet tartottak, melynek vendége Zágorec-Csuka Judit muravidéki Jókai-díjas író, költő, műfordító volt. Király Edit klubvezető 

ünnepi köszöntője után Molnár Ferencné nyugalmazott magyar- és zenetanár beszélgetett Zágorec-Csuka Judittal irodalmi 

tevékenységéről, költészetéről és műfordításairól, a Maribori Egyetemen végzett munkájáról, valamint a muravidéki magyar 

nemzetiségi kultúráról…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Együtt a 2023-as muravidéki Zala György kulturális díjazottak 

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szervezésében a lendvai Színház- és Hangversenyteremben az ünnep előestéjén került 

sor a magyar kultúra napja muravidéki központi ünnepségére, melyen már hagyományosan átadták a Zala György kulturális díjakat. 

A 2023-as díjazottak: Car Anna, Bacsi László, Šooš Peter, Bokor Béla, Anduska Jánosné és Orbán Lajosné. [...] A díjkiosztók több 

évtizedes történetében a kép szinte egyedi kordokumentum, hiszen nem (volt) hagyományos, hogy a kitüntetettek közösen objektív 

elé álljanak. A megszervezett gesztus is arra utal – mint a díjazottak méltatásában is kivétel nélkül elhangzott –, hogy ők a közösség 

elkötelezettjei, a közösségért, nyelvünk és kultúránk megőrzésért a legtágabb értelemben tesz ki-ki a saját területén …” Forrás: 

Nepujsag.net: teljes cikk > 

  

Interjú: Kovács Lea, műfordító 

Sokan abban a tévhitben élnek, hogy egy fordító mindent szolgai módon átültet egy másik nyelvre. Ez persze nem így van, főleg  

nem a műfordító munkájában, ugyanis ő újraalkotja a művészi szöveget. Ezen a területen dolgozik a zágrábi Kovács Lea is, aki 

számos magyar és francia szépirodalmi szöveget fordított már le horvátra. Leával a szakmájáról beszélgettünk. […] A műfordítói 

pályám pedig úgy kezdődött, hogy a Horvát Írószövetség felkért, ültessek át az anyanyelvükre néhány kortárs magyar verset. […] 

Nagyon sokan megkérdezik, hogy mi az első lépés. Az ideális állapot az lenne, hogyha először én olvasnám el azt a 300-600 oldalt, 

majd ezután kezdeném el fordítani, de általában csak annyi időm marad, hogy belelapozok és próbálok megismerkedni a stílussal, 

a szerzővel és a történettel. Átlag öt olvasás, ötszöri „letisztázás” után lesz végleges egy szöveg…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes 

cikk > 

 

A népszerű középiskolai tanítóképzés megszüntetését tervezik 

Ezúttal a közismerten jól működő és népszerű óvodapedagógus- és tanítóképző középiskolákat akarják megszüntetni, és európai 

uniós mintára (?) a hároméves egyetemi képzéssel helyettesíteni. […] Az illetékesek és az érintettek megcáfolhatatlan véleménye 

szerint a kettő együtt működik hatékonyan, és bocsát útra olyan pedagógusokat, akik az óvodákban, az alsó tagozatos osztályokban, 

vidéken vagy városon is elismerésnek örvendenek. Felkészültségüket bizonyítja, hogy az oktatásügyben meghirdetett üres katedrák 

betöltésére kiírt versenyvizsgán a legmagasabb átlagot érik el. […] A bevezetés előtt álló új oktatásügyi törvénytervezetnek a 

tanítóképző középiskolák és országos főgimnáziumok átalakítására vonatkozó előírása ellen az ország 29 tanintézménye tiltakozott 

nyílt levélben, Galactól Máramaros-szigetig. […] A törvénytervezet készítői azzal magyarázták, hogy a jelenlegi felépítés nem felel 

meg az európai normáknak, mert az európai országokban ez a képzés az egyetemi oktatás hatáskörébe tartozik…” Forrás: E-

nepujsag.ro: teljes cikk > 

Háborús bűnök miatt visszavonta Ion Antonescu díszdoktori címét a Bukaresti Egyetem 

Ion Antonescu marsall díszdoktori címének visszavonásáról döntött szerdai ülésén a Bukaresti Egyetem – a szenátusi döntés mögött 

az Antonescu által a második világháborúban elkövetett háborús bűnök és a zsidók deportálásában, meggyilkolásában játszott szerep 

áll. […] Amúgy nem ez az első alkalom, hogy a Bukaresti Egyetem hasonló okokból díszdoktori címet von vissza, Nicolae 

Ceaușescu diktátor kitüntetésének visszavonásáról már közvetlenül a rendszerváltás után döntöttek…” Forrás: Kronikaonline.ro: 

teljes cikk > 

Jogerős: Törvénytelenül jegyeztette be saját tulajdonaként az úzvölgyi katonatemetőt Dormánfalva 

Újabb jogerős döntés született az úzvölgyi katonatemető „visszaszerzéséért” indított perek egyikében: a fellebbviteli bíróság 

elutasította a Bákó megyei Dormánfalva fellebbezését, és jóváhagyta az elsőfokú ítéletet, amely szerint a moldvai város 

https://www.nepujsag.net/kultura/13701-sok-kultur%C3%A1lis-ter%C3%BClet-tartozik-hozz%C3%A1nk.html
https://www.nepujsag.net/kultura/13668-olvasni-j%C3%B3.html
https://www.nepujsag.net/kultura/13740-csesztregen-a-muravid%C3%A9ki-irodalomr%C3%B3l.html
https://www.nepujsag.net/kultura/13680-a-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gnek,-a-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g%C3%A9rt.html
https://kepesujsag.com/a-mufordito-gyakorlatilag-ujraalkotja-a-szoveget/
https://kepesujsag.com/a-mufordito-gyakorlatilag-ujraalkotja-a-szoveget/
https://www.e-nepujsag.ro/articles/tiltakoznak-a-pedagogiai-liceumok
https://kronikaonline.ro/belfold/haborus-bunok-es-a-holokausztban-jatszott-szerepe-miatt-visszavonta-ion-antonescu-diszdoktori-cimet-a-bukaresti-egyetem


       

önkormányzata jogtalanul telekkönyveztette saját tulajdonaként a Hargita megyei Csíkszentmártonhoz tartozó magyar 

katonatemetőt. Mint köztudott, Dormánfalva 2019 áprilisában román parcellát alakított ki a Hargita és Bákó megye határán fekvő 

falu katonatemetőjében, s egy román emlékművet és több mint 50 betonkeresztet állított fel az állítólagosan ott nyugvó román 

katonák emlékére (később a román hősi halottakat számon tartó országos bizottság is elismerte, hogy az elesett román katonákat 

másutt hantolták el. […] A betonkeresztek lebontását több román szélsőséges szervezet próbálja megakadályozni, a közösségi 

oldalon is szervezkednek, hogy a jogerős bírósági döntés végrehajtását megakadályozzák…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Politikum: Magyar prefektusi tapasztalat Aradon 

A megyei prefektusi intézménnyel kapcsolatban rossz tapasztalatai vannak az erdélyi magyarságnak. Az utóbbi időszakban azonban 

Hargita és Kovászna mellett Szilágy és Arad megyének is RMDSZ-es magyar prefektusa van, akik megpróbálják jóvá tenni a 

tisztségen esett csorbát. Tóth Csaba, Arad megye kormánymegbízottja a Krónikának elmondta: alkotmányos reform esetén el kell 

gondolkodni a prefektusi intézmény szükségességéről. […] Két éve nevezték ki Arad megyei prefektusnak Tóth Csaba jogászt. Az 

RMDSZ-nek jelenleg Arad, Szilágy, Kovászna és Hargita megyében van helyi kormánymegbízottja, miután tavaly márciusban a 

Kolozs és a Szatmár megyei prefektusi tisztséget elveszítette…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Fellendítenék a magyar kulturális életet Brassóban és környékén 

Egész éven át tartó magyar kulturális rendezvénysorozat indult Brassóban Petőfi Kulturális Szalon címmel, a szervezők remélik, 

hogy a fiatal nemzedék tagjainak érdeklődését is felkeltik az eseményekkel. […] Író-olvasó-találkozók, irodalmi beszélgetések, 

zenés irodalmi estek, versszínházi produkciók helyszíne lesz a Cenk alatti város. Az ingyenes események elsődleges célja, hogy a 

kortárs magyar szépirodalom jelentős, ismert és kevésbé ismert alkotóit mutassa be az egész Kárpát-medencéből. […] A főszervező 

a magyarországi Petőfi Kulturális Ügynökség, a brassói partner pedig az Erdélyi Szórványmagyarok Kulturális Egyesülete – mondta 

el a Krónika megkeresésére az egyik szervező, Veres Emese Gyöngyvér néprajzkutató…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Minimális magyar részvétellel ,,nyit” Európa kulturális fővárosa, Temesvár 

Hétvégén startol Európa kulturális fővárosa, Temesvár rendezvénysorozatának megnyitója. A háromnapos zenei műsorfolyamot 

Lajkó Félix csapatának koncertje zárja. […] A multikulturálisként meghirdetett programokban sajnos alig akad magyar vonatkozású 

esemény. Információink szerint a helyi magyar kulturális szervezetek több temesvári vonatkozású eseményt is javasoltak a 

nyitóünnepségre, amelyek viszont nem kerültek be a programba. […] Az 1877–1934 között élt Székely László munkásságáról szóló 

kiállításra sem tartott igényt a szervező csapat…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Hármas könyvbemutató Élesden 

A Sebes-Körös menti kisvárosban, Élesden is bemutatta legutóbbi köteteit Fábián Tibor. A keddi imaheti istentisztelet keretében a 

nagyváradi szerző először legsikeresebb kötetéről, az irodalmi toplistán is jegyzett Ilyenek voltunk című könyvéről beszélt, 

amelyben elmondása szerint, minden rendszerváltás előtt született olvasó megtalálja a saját életét és történeteit…” Forrás: 

Erdely.ma: teljes cikk > 

Zilahon mutatták be a kommunista cenzúráról írott Finomhangolás című kötetet 

Bakó András zilahi EMKE elnök szavaival élve egy átkos kor, átkos tevékenységét, a cenzúrát mutatja be Kiss Ágnes politológus, 

az MTA külső köztestületi tagjának nemrég megjelent könyve, a Finomhangolás. Koordináció és kontroll a szovjet típusú cenzúra 

rendszerekben. Romániai példák 1949-1989 között. A helyi születésű szerzővel László László történelem tanár beszélgetett. […] 

Mitől volt eredményes a cenzúra? Amit a bukaresti instruktorok jó példának tartottak, azt összeollózták, feljegyzésekbe, 

dokumentumba gyűjtötték, és kiküldték a helyi hivataloknak. A bukaresti instruktoroktól tanácsot lehetett kérni, és évente 

találkozókat szerveztek a cenzorok számára. […] Megtörtént, hogy a szerzők vagy a szerkesztők keresték fel az általuk 

megbízhatónak vélt cenzort, és átbeszélték a művet. Ha valamilyen javaslatot tett a cenzor, azt kivágta a szerző…” Forrás: 

Maszol.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Matei Linda kolozsvári tornatanár a gyerekek mozgásszegény életmódjáról 

A test és a szellem közötti harmónia kialakítása talán a legnagyobb kihívás a mai ember számára – fejtette ki a Krónika 

megkeresésére Matei Linda kolozsvári testneveléstanár, akit a gyerekek mozgásra való neveléséről kérdeztünk. A pedagógus 

rámutatott, a diákok több mint fele unja az iskolai tanórák többségét, aminek az az oka, hogy a virtuális világ uralma miatt nincs 

motiváció, nincs figyelem, nincs teljesítmény. Matei Linda szerint szoros kapcsolat áll fenn az iskolai teljesítmény és a mozgás 

között. [...] Mivel sportpszichológiával is foglalkozom, gyakran nagyobb hangsúlyt fektetek a motivációs beszédekre és a gyerekek 

érzelmi fejlődésére, mint arra, hogy mondjuk egy adott talajtorna elemet mennyire helyesen képes elvégezni. „A heti óraszámot 

tekintve a testmozgás mindennapossá tétele semmiképp nem valósítható meg…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

https://maszol.ro/belfold/Jogeros-torvenytelenul-jegyeztette-be-sajat-tulajdonakent-az-uzvolgyi-katonatemetot-Dormanfalva
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/aradi-prefektusi-tapasztalat-a-legnagyobb-gond-a-schengeni-ingazasr
https://kronikaonline.ro/kultura/fellenditenek-a-magyar-kulturalis-eletet-brassoban-es-kornyeken
https://kronikaonline.ro/kultura/minimalis-magyar-reszvetellel-nyitr-europa-kulturalis-fovarosa
https://www.erdely.ma/ilyenek-voltunk-harmas-konyvbemutato-elesden
https://maszol.ro/kultura/Finomhangolas-Zilahon-mutattak-be-a-kommunista-cenzurarol-irott-kotetet
https://kronikaonline.ro/oktatas/legalabb-heti-5-testneveles-orara-lenne-szukseg-n-matei-linda-kolozsvari-tornatar-a-gyerekek-mozgasszegeny-eletmodjarol


       

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

Gyászhír: Kozma Dezső kolozsvári irodalomtörténész 

Elhunyt 87 éves korában Kozma Dezső kolozsvári irodalomtörténész professzor, az MTA külső köztestületének tagja, az erdélyi-

partiumi és egyetemes magyar tudományos élet kiemelkedő alakja – közölte múlt hétfőn honlapján a nagyváradi Partiumi 

Keresztény Egyetem (PKE), amelynek Kozma Dezső oktatója volt. Kozma Dezső 1935. november 6-án született a Szilágy megyei 

Középlakon, 1958-ban végzett a Babeş-Bolyai Tudományegyetem bölcsészettudományi karának magyar nyelv és irodalom szakán. 

A filológiai tudományok doktora lett 1971-ben, a XIX. század második felének magyar irodalmát adta elő a magyar nyelv és 

irodalom tanszéken, doktori értekezése is ezt az időszakot elemezte. Több mint négy évtizeden keresztül volt a kolozsvári 

bölcsészkar oktatója…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Helyzetkép: Bod Péter Megyei Könyvtár 

Úgy tűnik, a világjárvány után helyrezökkent a világ – legalábbis ami a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárat, illetve a 

könytárlátogatók visszatért szokásait illeti. 2022 dinamikus év volt a közintézmény számára, sok mindent hasznosítottak a 

„bezártság” ideje alatt kényszerűségből kitalált megoldásokból, de új, nagy sikernek örvendő programokat is társítottak a régiekhez 

[…] mondta Szonda Szabolcs, a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója. Gyarapodott a beiratkozott olvasók száma, tavaly mintegy 

1150 fővel 8300-ra növekedve, s a tavaly lebonyolított közel 74 ezer könyvtárhasználati művelet azt jelzi, igény és szükség van a 

könyvtárra…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Konferencia: Orvosi tévedések és azok megelőzése 

„A tévedés emberi életünk velejárója, az orvosi szakma gyakorlásában azonban a műhiba életet követelhet. Mit jelent tévedni az 

orvoslásban? Mit tehetünk hibáink kiküszöbölése érdekében? Mit jelent jogilag a malpraxis hazánkban?” Ilyen és hasonló 

kérdésekre keresnek választ a Szent Balázs Alapítvány konferenciáján, amely február 17-én, pénteken 15 órától kezdődik. A 

résztvevők a címben jelzett témát járják körül az előadások és a műhelymunkák során a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. […] A 

megnyitót a téma felvezetése követi a lelkész (Fekete Márton A tévedés mint az emberi élet velejárója), a pszichológus és […] a 

filozófus szemszögéből (Borsos Szabolcs – az MTA külső köztestületének tagja – A tévedések fogalmának filozófiai 

megközelítése)…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Kötetbemutató: Megnőttek a hegyek 

Egy történelmi kor krónikája a nagy emberek tetteiből és a kisemberek élettörténetéből áll össze. Az előbbiek ténykedései mindig 

befolyásolták az utóbbiak sorsát, és fordítva is érvényes az állítás. Ezért fontosak a naplók, a visszaemlékezések, az önéletrajzok, 

amelyeket elődeink hátrahagynak. A marosvásárhelyi Erdélyi Imre Megnőttek a hegyek címmel megjelent naplója is egy ilyen 

különleges krónika. […] Az Erdélyi Imre kötetében leírtak eltérnek mindezektől, hiszen a kiváló íráskészséggel rendelkező szerző 

annyira részletesen, belső érzéseit, gondolatait kivetítve írja le a frontot, majd a fogságot, hogy szinte játékfilmszerűen követhetjük 

az eseményeket. […] A kötetet február 21-én 17 órakor a Bernády Házban mutatja be Berekméri Árpád Róbert történész-

levéltáros…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

 

Tóth Károlyról nevezett el ösztöndíjat a somorjai Fórum intézet 

Tóth Károly Fiatal Kiválósági Program (TKFKP) névvel hirdet pályázatot a Fórum kisebbségkutató Intézet. Az 1 000 €/fő díjjal 

jutalmazott pályázaton 30 éven aluli szlovákiai állampolgárok vehetnek részt a demográfia, filozófia, jogtudomány, kulturális 

antropológia/néprajz, nyelvészet, politológia, szociológia, történettudomány területéhez tartozó, a szlovákiai magyarsággal 

foglalkozó tudományos dolgozattal. […] A pályamunkák leadási határideje 2023. szeptember 15…” Forrás: Parameter.sk: teljes 

cikk > 

Videó: Több százan voltak kíváncsiak a SJE nyílt napjára 

Az egyetem Konferenciaközpontja adta a fő helyszínt az egyes karok, tanszékek és képzések bemutatkozásának. Az érdeklődő 

fiatalokat Juhász György rektor köszöntötte a több mint 1800 hallgatót oktató intézmény részéről. […] A központi épületben egymás 

után mutatkozott be a Gazdaságtudományi Kar, a Református Teológiai Kar és a Tanárképző Kar. Az érdeklődők ezen felül az 

oktatás szempontjából lényeges épületeket is felkereshették, valamint több más kísérő program közül választhattak. A könyvtárban 

például megtekinthették az egyetem oktatóinak publikációiból készült kiállítást…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

 

https://kronikaonline.ro/kultura/elhunyt-kozma-dezso-kolozsvari-irodalomtortenesz
https://www.3szek.ro/load/cikk/155660/dinamikus-ev-utan-gozerovel-tovabb-bod-peter-megyei-konyvtar-
https://www.e-nepujsag.ro/articles/orvosi-tevedesek-es-azok-megelozese
https://www.e-nepujsag.ro/articles/megnottek-a-hegyek
https://parameter.sk/fiatal-kutatok-palyamunkait-varja-forum-kisebbsegkutato-intezet
https://parameter.sk/fiatal-kutatok-palyamunkait-varja-forum-kisebbsegkutato-intezet
https://ujszo.com/regio/tobb-szazan-voltak-kivancsiak-a-sje-nyilt-napjara


       

Podcast: Simon Attila történész, az MTA külső tagja 

Simon Attila neve megkerülhetetlen a szlovákiai magyar tudományosságban. Rimaszombatban született, Bátkában végezte az 

általános iskoláit. Rimaszombatban érettségizett, a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán diplomázott magyar-

történelem szakon. A Pécsi Tudományegyetemen habilitált, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. Emellett Zuzana 

Čaputová államfő tanácsadója nemzetiségi ügyekben. Főbb kutatási területe Szlovákia és a szlovákiai magyarok története. 2014-től 

ő a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója. […] A podcastből többek között kiderül: kell-e közös szlovák-magyar 

történelemkönyv, és hogy vitatkoznak-e a szlovák és a magyar történészek?…” Forrás: Rtvs.sk: teljes cikk > 

Podcast: Csicsay Krisztián, szeizmológus 

A paramédia podcastjában Csicsay Krisztián szeizmológussal, a Szlovák Tudományos Akadémia Földtani Intézete Szeizmológia 

Részlegének vezetőjével beszélgettünk a földrengésekről általában és arról, vajon számíthatunk-e arra, hogy Szlovákia területén a 

törökországihoz hasonló erősségű földrengés pusztítson…” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk > 

Beszélgetés: Pár hónap alatt szétkapkodták Marek Hudec az újvári bombázásokról szóló könyvét 

Az érsekújvári bombatámadások szörnyűségei és a helyi zsidók tragédiája mellett Marek Hudec könyve olyan, a szlovákok számára 

kevésbé ismert eseményeket is bemutat, mint a magyar nemzetiségű lakosok kitelepítése, vagy a 14–15 éves magyar leventék 

Németországba hurcolása. A szerzővel arról is beszélgettünk, hogyan fogadták mindezt az olvasók. […] Vallja, másfajta célt kell 

kitűzni: hogy a fiatalok megtanuljanak a múltról szerzett ismeretekből kiindulva jobb, racionálisabb döntéseket hozni a jelenben, a 

történelmi tragédiákból okulva pedig tudatosítsák, mennyire fontos a kölcsönös tolerancia. Marek Hudec újságíró legújabb, Uzol 

(„csomó”, „csomópont”) című könyve minden fenti kritériumnak megfelel. […] Részletesen megismerhetjük a különféle teóriákat, 

amelyek azzal a máig nyugtalanító kérdéssel foglalkoznak, miért volt szükség pár héttel a háború vége előtt még egy utolsó több 

ezer civil lakos életét követelő, és a város központját is elpusztító bombatámadásra. Az is kiderül, miben különbözött Érsekújvár 

katasztrófája Drezda porig rombolásától…” Forrás: Napunk.sk: teljes cikk > 

Új főszervező viszi tovább a legnagyobb felvidéki magyar rendezvénnyé váló Gombaszögi Nyári Tábort 

Nászaly Gábor, a Sine Metu egyesület tagja vette át a stafétát Orosz Örstől, aki 14 évig felelt a Gombaszögi Nyári Tábor 

szervezéséért. „Kétségkívül Gombaszög volt az eddigi életem legjelentősebb projektje – és az is fog maradni –, melyet kitartó közös 

munkánknak köszönhetően több mint 1000 önkéntes fiatal összefogásában az elmúlt évek alatt a Diákhálózat egyetemista táborából 

a legnagyobb felvidéki magyar rendezvénnyé építettük ki, mondta Orosz Örs, aki utalt arra is, hogy a politikai szerepvállalása és a 

szeptemberi parlamenti választás miatt is időszerűvé vált a váltás. […] A soron levő nyáron 30 programhelyszínen 500 

programponttal várják a látogatókat…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Sas Andor történészre emlékeztek Pozsonyban 

A pozsonyi Comenius Egyetem magyar tanszéke a közelmúltban a 135 éve született és 60 évvel ezelőtt elhunyt Sas Andor 

történészre, irodalomtörténet-íróra, eszme- és gazdaságtörténészre emlékezett, aki a tanszék oktatója és vezetője is volt 1959–1962 

között. A meghívott előadók Sas Andor életművének egy-egy szeletét mutatták be a főként egyetemi hallgatókból álló közönségnek. 

Csehy Zoltán, az MTA külső köztestületének tagja, a (cseh)szlovákiai magyar irodalomtörténet-írásban betöltött szerepéről tartott 

előadást. […] Mészáros András, az MTA külső tagja előadását a filozófiatörténész Sas Andornak szentelte, s arra vállalkozott, hogy 

annak korai, a „boldog békeidőkben” született írásai alapján összefoglalja, melyek voltak azok a témák, amelyek iránt Sas 

érdeklődött, s amelyekből kifejthetők nézetei a kor szellemi irányzatairól. […] Gaucsík István, az MTA külső köztestületének 

tagjának előadása Sas Andor gazdaságtörténeti munkásságába nyújtott betekintést. […] Misad Katalin, szintén külső köztestületi 

tag pedig a középiskolai tanárra, a csehszlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás egyik megalapítójára, az egyetemi oktatóra, a pozsonyi 

magyar tanszék első vezetőjére emlékezett Sas Andor személyében…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

A 10 évvel ezelőtt elhunyt Bereck József Madách-díjas íróra emlékeztek Dunaszerdahelyen 

 „Bármit is mondhatnék, sokkal többet mond az, hogy mennyien összegyűltünk (…). Mindenki látja, tudja, érzi, hogy most is itt 

van közöttünk…” – nyitotta meg az eseményt Tóth László József Attila-díjas író, költő, aki az 1945-ben, Albáron született, később 

Dunaszerdahelyre költözött. Bereckkel 1971 tavaszán ismerkedett meg a Csallóköz hetilap akkori szerkesztőségében. „Egyszer csak 

megjelent egy fiatalember azzal, hogy cukorgyári munkás, ott akarja hagyni a cukorgyárat, és újságíró akar lenni. […] Kocur László 

irodalomtörténész, újságíró ennek kapcsán arra emlékeztetett, hogy ugyan Bereck József rendszerint amatőr íróként beszélt magáról, 

https://patria24.rtvs.sk/2023/02/06/vitatkoznek-de-nincs-kivel-simon-attila-tortenesszel-molnar-norbert-beszelget/?fbclid=IwAR0k1O15Y6SEoqfOvieylGtvRK-H73b570aa-FeMZE88p26jw9n35C7dWAA
https://paramedia.parameter.sk/csicsay-krisztian-szeizmologus-naponta-tobb-ezer-foldrenges-tortenik-vilagon-podcast
https://napunk.dennikn.sk/hu/3233689/par-honap-alatt-szetkapkodtak-az-ujvari-bombazasokrol-szolo-konyvet-mintha-egy-masik-vilagba-csoppentem-volna-mondja-a-szerzo/
https://ujszo.com/regio/uj-foszervezo-viszi-tovabb-a-gombaszogi-nyari-tabort
https://ujszo.com/oktatas/sas-andorra-emlekeztunk
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és tisztelőiként tudjuk, hogy ez nem igaz, ugyanakkor az énképének ez is a része volt. „Ambivalensen viszonyult az íráshoz, 

távolságtartóan az irodalmi élethez, kerülte annak eseményeit – húzta alá…” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk > 

 

Kótyuk István nevét viseli a Rákóczi Főiskola Filológiai Campusa 

 
A kárpátaljai magyartanárok többségével egyetemben abban a szerencsében lehetett részem […] hogy Kótyuk István tanítványának 

mondhatom magamat. Aki magas szakmai tudásával, következetességével, emberségével kivívta a kollégái, hallgatói elismerését. 

Mindezt megköszönve, emléke előtt tisztelegve január 26-ától a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Campusa 

Kótyuk István nevét viseli. […] Gazdag Vilmos, a Filológia Tanszék docense, az MTA külső köztestületének tagja arról szólt, hogy 

amilyen sokrétű volt Pista bácsi tevékenysége, olyan színes a könyvhagyaték is, megtalálhatók abban szépirodalmi, nyelvészeti, 

kultúrtörténeti, fizikai, biológiai könyvek egyaránt…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > 

 

Felvételi a Zrínyi Ilona Szakkollégiumba 

 
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola nem csupán egy felsőfokú oktatási intézmény, ahol anyanyelven szerezhetnek 

tudást, diplomát a fiatalok, de az itteni magyarság kulturális központja, illetve az itt tanulók tudományos munkájának bázisa is. Ez 

utóbbit segíti a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium is. A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány is melynek igazgatója 

Váradi Natália, az MTA külső köztestületének tagjától megtudtuk, a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium […] vezetőit, 

tutorait és infrastrukturális szervezeti hátterét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola biztosítja. A szakkollégium viszont 

az adott intézmények adminisztrációjától függetlenül működik, a lehető legteljesebben kihasználva a korszerű információs, 

távoktatási rendszerek nyújtotta, illetve a magyarországi intézményekkel való együttműködési lehetőségeket. […] A lehetőséggel 

ezúttal 23 fő élt. A felvételi öt szekcióban zajlott: biológiai, filológia, matematika, számvitel és adóügy valamint 

társadalomtudományi szekció…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > 

 

Idén is segíti az MD Felvételi tájékoztató projektje a diákokat 

 
A Momentum Doctorandus (MD) 2013 óta segíti a felvételiző diákokat, és ez idén sincs másként. Az MD Felvételi tájékoztató 

projektjének elsődleges célja, hogy minél több kárpátaljai magyar, érettségi előtt álló fiatalnak nyújtson segítséget a felvételivel 

kapcsolatban, és ösztönözze őket a továbbtanulásra. Céljuk elérése érdekében immár 11 éve állítanak össze felvételi tájékoztatót a 

kárpátaljai végzősök számára, amely egyrészt összefoglaló információkat nyújt a továbbtanulással kapcsolatos követelményekről, 

a gyorsan változó vonatkozó jogszabályi háttérről, másrészt áttekinthető formában mutatja be azokat a felsőoktatási intézményeket, 

amelyekben a kárpátaljai végzős diákok magyar nyelven végezhetik felsőfokú tanulmányaikat…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes 

cikk > 

 

Diplomaátadó ünnepség az ungvári egyetem ukrán‒magyar intézetében 

 
Az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézetében (UMOTI) 19 magyar nyelv és irodalom, 

történelem és ország ismeret, illetve matematika szakos magiszter fokozatú végzős vehette át kedden diplomáját, akik közül ketten 

kitüntetéssel végeztek, egyikük pedig, kitartó munkájának köszönhetően, két oklevéllel is büszkélkedhet. […] Spenik Sándor, az 

intézet igazgatója megjegyezte: A diploma átvételével a kárpátaljai értelmiséget fogják gyarapítani, s a közösségben nagy felelősség 

hárul önökre. […] Zubánics László, az intézet nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó helyettese, a Magyar Történelem és Európai 

Integráció Tanszék vezetője a középkori társadalomépítés példáján magyarázta a magiszteri diploma értékét. Búcsúztak a 

hallgatóktól Zékány Krisztina és Miroszláv Sáfrányos tanszékvezetők is, akik valamennyien az MTA külső köztestületének 

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

 

Sikeresen zárult a határokon átnyúló kulturális művészeti tér elnevezésű európai uniós projekt 

 
Végéhez érkezett a Pro Cultura Subcarpathica Art Space – Határokon átnyúló kulturális művészeti tér elnevezésű európai uniós 

projektje. A közel három év eredményeiről a Pro Cultura Subcarpathica, a felvidéki és anyaországi partnereinkkel együtt, 

sajtótájékoztatón számolt be a beregardói Perényi Kultúrkúriában. A megvalósított programokkal kapcsolatban Pallagi Marianna, a 

PCS igazgatója elmondta, közös tanulmányt készítettek a területek kulturális, történelmi, építészeti örökségeiről, turisztikai 

látványosságairól. Erről egy könyvet is sikerült kiadni, és a tanulmány az interneten teljes terjedelmében elérhető…” Forrás: 

Kiszo.net: teljes cikk > 

 

https://parameter.sk/olyan-ez-mint-egy-alom-nem-gondolod-10-evvel-ezelott-elhunyt-bereck-jozsefre-emlekeztek
https://www.karpatinfo.net/2023/2/3/kotyuk-istvan-nevet-viseli-rakoczi-foiskola-filologiai-campusa-pista-bacsi-hagyateka-200069186
https://www.karpatinfo.net/2023/2/3/felveteli-zrinyi-ilona-szakkollegiumba-tudomanyos-munka-tamogatasa-200069136
https://karpataljalap.net/2023/02/01/tudnivalok-magyarorszagi-egyetemi-felveteli-rendszerrol
https://karpataljalap.net/2023/02/01/tudnivalok-magyarorszagi-egyetemi-felveteli-rendszerrol
https://karpataljalap.net/2023/02/08/diplomaatado-unnepseg-az-ungvari-egyetem-ukran-magyar-intezeteben
https://kiszo.net/2023/02/15/egy-sikeres-projekt-lezarasa/
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Közvélemény kutatás a francia-német viszonyrendezési javaslatról 

A FAKTOR PLUS ügynökség közvélemény-kutatása szerint a polgárok 57 százaléka elfogadná a francia-német viszonyrendezési 

ajánlatot, amennyiben az nem foglalja magába Koszovó függetlenségének elismerését, illetve nemzetközi közösségbe való 

belépését. A megkérdezettek 80 százaléka viszont ellenezné a terv elfogadását, amennyiben annak részét képeznék ezen 

feltételek…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Egyetemi felkészítőt szervez a Magyar Nemzeti Tanács 

A Magyar Nemzeti Tanács egyetemi felkészítőt szervez leendő egyetemi hallgatók részére február 25-e és június 24-e között 14 

tantárgyból: magyar nyelv és irodalomból, német, angol és szerb nyelvből, szociológiából, pszichológiából, történelemből, 

földrajzból, biológiából, matematikából, fizikából, kémiából, közgazdaságtanból, valamint számítástechnika és informatikából. A 

diákok február 15-éig a breki.mnt.org.rs honlapcímen regisztrálhatnak. A képzés ingyenes…” Forrás: Szmsz.press: teljes cikk > 

Videó: Nők és lányok a tudományban 

2015-ben február 11-ét a nők és lányok a tudományban nemzetközi napjává nyilvánította az UNESCO. Ezt a napot Újvidéken a 

Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság a szerbiai kutatónőknek és azok munkáinak szentelte. […] Sörös Zita, 

az MTA külső köztestületének tagja, az Újvidéki Egyetem Technológiai Karának dékán helyettese elmondta: A tudományban 

körülbelül 50 százalékban vannak nők. Kivételt képeznek a mérnöki tantárgyak, illetve a mérnöki irányok, ahol 40 százalék nő van. 

Én is egy olyan karról jövök, úgyhogy ott is szorgalmazzuk a nők részvételének a növelését ezekben a tudományágakban. A világon 

mindössze 30 százalékban vannak jelen a nők a tudományban, Szerbiában viszont ennél jobb a helyzet…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk 

> 

Videó: Bemutatták Ladik Katalin, Bordás Attila és Bordás Győző kétnyelvű köteteit 

Újvidéken a Miloš Crnjanski Művelődési Központban mutatták be Bordás Győző és Bordás Attila Csatorna született című magyar 

és szerb nyelvű könyvét, valamint Ladik Katalin A víz emlékezete című, válogatott verseit tartalmazó kötetét, amelyet Draginja 

Ramadanski fordított le szerb nyelvre. – Hiszem, hogy a víz életünk sok eseményét, érzelmeinket emlékként megőrzi, és magában 

hordozza. A bemutatott két könyvet a víz témája köti össze […] írta Ladik Katalin a kötet előszavában…” Forrás: Magyarszo.rs: 

teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Ismét teljes pompájában tündököl az adai Szentháromság templom 

Az elmúlt 14 hónap alatt a templom teljes belsejét restaurálták, és az egész tetőszerkezetet is felújították. Az adai Szentháromság 

templom legutóbb több mint 50 évvel ezelőtt volt felújítva. Kisebb tatarozási munkálatok zajlottak ugyan, de az idő vasfoga nyomot 

hagyott a templomon…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Pastyik László topolyai bibliográfus, irodalom- és helytörténész Magyar Életfa díjas 

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöksége a beérkezett felterjesztések alapján odaítélte az idei Magyar Életfa, Plakett 

és Arany plakett díjakat. Magyar Életfa díjban részesült Pastyik László topolyai bibliográfus, irodalom- és helytörténész, 

néprajzkutató, a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság alapító tagja, a Kiss Lajos Néprajzi Társaság tagja. Január 27-én Sutus 

Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke mondott ünnepi beszédet, majd kiosztásra került a négy Magyar Életfa díj. 

[…] Pastyik László irodalomtörténész és bibliográfus 1944. január 27-én született Topolyán. Ezt követően az Újvidéki Egyetem 

Bölcsészettudományi Karának Magyar Tanszékére iratkozott, ahol 1967-ben 10-essel diplomázott…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes 

cikk > 

 

 

 

Összeállította: Bóna László  
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