
       

A HTMT HíREI 

    
 

Kötet: A magyar kisebbségek 100 éve 

A kolozsvári Komp-Press Kiadónál jelent meg A magyar kisebbségek 100 éve című kötet, amely az MTA 2022. szeptemberi 

konferenciájának anyagát közli. […] E kötet témája az egyes régiók – Szlovákia, Kárpátalja, Erdély, Délvidék – magyarságának 

1920 és 2020 közötti demográfiai, társadalmi, jogi, politikai és kulturális szempontú története. Szerzői a téma legjobb szakemberei, 

akik nemcsak a magyarországi, hanem a külhoni magyarság kutatóintézeteit és egyetemeit is reprezentálják. Írásaik, amelyek először 

előadás formájában hangzottak el a Magyar Tudományos Akadémia 2022. szeptember 22-23-ai konferenciáján, nemcsak a téma 

kutatóinak, hanem a magyar kisebbségek múltja és jelen iránt érdeklődőknek is bízvást ajánlható…” Forrás: ELKH.hu: teljes cikk 

> 

Artes Liberales: A virtuális nemzetegyesítés hatása az erdélyi magyarok politikai és társadalmi attitűdjeire 

Toró Tibor egyetemi docens, február 23, 18 órától kezdődő online előadása arra keresi a választ, hogy milyen hatással van a magyar 

állam politikája, a kettős állampolgárság bevezetése, valamint a magyar nemzetpolitika az erdélyi magyarok politikai attitűdjeire. 

A vizsgálat kiindulópontját több, az elmúlt éveket meghatározó eseményre (migrációs válság, COVID-19 világjárvány, orosz-ukrán 

háború) fókuszáló nagymintás felmérés, valamint big-data típusú közösségi média-elemzés adja…” Forrás: KAB.ro: teljes cikk > 

Nyilvános vita: Magyar-magyar nemzetközi vándorlás a Kárpát-medencében 

2023. február 28., 10:30 órától, az MTA Székház (Széchenyi István tér 9.), kistermében kerül sor Kincses Áron: Magyar-magyar 

nemzetközi vándorlás a Kárpát-medencében című disszertációjának nyilvános vitájára. A kutatás alapvető célja a szomszédos 

országokból Magyarországra történő vándorlások forrás- és célterületek szerinti, társadalom földrajzi szempontú feltérképezése, 

valamint e mozgások etnikai térszerkezetre gyakorolt hatásának vizsgálata különös tekintettel az elmúlt évtizedre…” Forrás: 

MTA.hu: teljes cikk > 

Videó: KÉSZLETT műhelykonferencia 

Negyedik alkalommal kerül sor a KÉSZLETT online műhelykonferenciára az MTA KAB Színháztudományi Szakbizottságának 

szervezésében, 2023. február 6-án 10 órakor, amelyet a szakbizottság közgyűlése követett. A műhely munkálatait megelőzően két 

plenáris előadásra került sor. Keszeg Vilmos professor emeritus (Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, BBTE): A nevetéskultúra 

változatai Romániában (integrált, ellen-, fogyasztói kultúra) címmel adott elő, Virginás Andrea egyetemi docens, médiakutató 

(Sapientia EMTE, BBTE): (Színész)nők sztárszerepben? Filmpéldák és teatralitás…” Forrás: KAB.ro: teljes cikk > 

Videók: SUMMA Bányai Éva irodalomtörténész; Buzogány Dezső egyháztörténész 

A SUMMA a Román Televízió kolozsvári területi stúdiója és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság együttműködésének eredménye, 

melynek korábbi adásának vendége Bányai Éva irodalomtörténész, egyetemi tanár. […] A legújabb adás vendége pedig Buzogány 

Dezső egyháztörténész, egyetemi tanár volt…” Forrás: KAB.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Podcast: A szlovákiai magyar szervezetek állami támogatása 

A Pátria Rádió szombat reggeli adásában Morauszki András beszélt a pozsonyi székhelyű Kisebbségi Kulturális Alap (Kult Minor) 

támogatásairól és a szlovákiai magyar szervezetek pályázási tevékenységéről. […] Morauszki Andrásnak, a Társadalomtudományi 

Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete kutatójának nemrégiben jelent meg a szakcikke a Fórum Intézet által kiadott 

tanulmánykötetben. A tanulmányában a pozsonyi székhelyű Kisebbségi Kulturális Alap tevékenységét elemzi, amely a szlovákiai 

kisebbségek, így a magyar kisebbség intézeteinek támogatásáért felelős intézet. Az írásban részletesen bemutatja a kulturális 

támogatások rendszerét és az ezekre pályázó szereplők struktúráját…” Forrás: ELKH.hu: teljes cikk > 

 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://kisebbsegkutato.tk.hu/hirek/2023/02/a-magyar-kisebbsegek-100-eve-kotet
https://kisebbsegkutato.tk.hu/hirek/2023/02/a-magyar-kisebbsegek-100-eve-kotet
https://kab.ro/hirek/hir/ha-orban-velunk-a-virtualis-nemzetegyesites-hatasa-az-erdelyi-magyarok-politikai-es-tarsadalmi-attitudjeire-1469
https://mta.hu/esemenynaptar/2023-02-28-kincses-aron-magyar-magyar-nemzetkozi-vandorlas-a-karpat-medenceben-kulonos-tekintettel-az-elmult-evtizedre-4760
https://kab.ro/hirek/hir/keszlett-muhelykonferencia-1481
https://kab.ro/hirek/hir/summa-banyai-eva-irodalomtortenesszel-1479
https://kab.ro/hirek/hir/summa-buzogany-dezso-egyhaztortenesszel-1486
https://kisebbsegkutato.tk.hu/hirek/2023/02/a-szlovakiai-magyar-szervezetek-allami-tamogatasa
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Románia ellenzi, hogy Ukrajna hajóutat építsen a Duna-deltában 

A két ország közötti, csaknem két évtizedes jogvita azt követően került ismét napirendre, hogy Sorin Grindeanu közlekedésügyi 

miniszter szerdán közölte: tudomása szerint az ukrán fél kotrással mélyíti a Duna-delta Ukrajnához tartozó részén lévő úgynevezett 

Bisztroje-csatornát, és ugyanilyen munkálatokkal készül a nagyobb hajók számára is megközelíthetővé tenni a Duna-delta északi 

Chilia-ágát…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Felterjesztették a daciai limest az UNESCO világörökségi listájára 

A Maros, Hargita és Kovászna megyei településeket is érintő római kori határvédelmi rendszer dokumentációját január 31-én 

nyújtották be az UNESCO-hoz a Marosvásárhelyi Rádió szerint. Az öt kötetes tanulmányt az Országos Limeskutató Bizottság, az 

Országos Örökségvédelmi Intézet, az Erdélyi Történeti Múzeum, a Román Nemzeti Múzeum, a Keleti-Kárpátok Nemzeti Múzeum 

és a Maros Megyei Múzeum munkatársai állították össze. […] Erdély római kori emlékeinek leglátványosabb elemei közé tartoznak 

a határvédelem épületei, monda el a rádiónak Pánczél Szilamér, a Maros Megyei Múzeum osztályvezető régésze…” Forrás: 

Transtelex.ro: teljes cikk > 

Növelik az iskolai tanácsadók számát 

Országszerte 1200 iskolai tanácsadói állás meghirdetését hagyta jóvá a tanügy minisztérium javaslatára a kormány december végén, 

a napokban pedig lezajlott ezeknek az állásoknak a megyénkénti elosztása. Ez nem egyenlő arányban történik, hanem a szükség 

szerint: úgy, hogy átlagban minden megyében 800 diák jusson egy iskolai tanácsadóra – jelenleg ezek a számok megyénként 

meglehetősen eltérők. […] A három székelyföldi megyére a közeljövőben több mint ötven iskolai tanácsadói állást hirdethetnek 

meg. […] Az iskolai tanácsadók helyzetét tekintve az is gondot jelent, hogy számos tanintézetben nem tudnak számukra megfelelő 

irodát biztosítani, néha tornatermeket, öltözőket vagy kapusszobákat ajánlanak e célra az iskolaigazgatók – tudtuk meg a Kovászna 

Megyei Nevelési Tanácsadó- és Erőforrás Központ igazgatójától…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Erdélyben nem teljesen osztják a romák összeírásával kapcsolatos aggályokat 

Nem erősítették meg a lapunknak nyilatkozó, erdélyi romaközösségek körében jártas szociális munkások, szakemberek azokat a 

vélekedéseket, miszerint nem valósak a tavalyi népszámlálás cigány nemzetiségű személyekre vonatkozó adatai. […] Az erdélyi, 

székelyföldi cigánytelepeken önkéntesek, civil szervezetek munkatársai segítettek az összeírásban, a kérdőívek kitöltésében. […] A 

cenzus januárban közzétett adatai szerint 569,5 ezren (3,4 százalék) vallották magukat romának. Ez azt mutatja, hogy mintegy 52 

ezerrel csökkent a romák száma az országban a 2011-es népszámlálás adataihoz képest. Nicolae Păun, a Romák Pro Europa Pártja 

Egyesület elnöke egyenesen perrel fenyegette meg az Országos Statisztikai Hivatalt, szerinte ugyanis több mint ezerre rúg azoknak 

a romáknak a száma, akiket nem írtak össze…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

El kell távolítani a magyar feliratot Gyergyóremete polgármesteri hivataláról 

Elutasította a bukaresti fellebbviteli bíróság csütörtökön a gyergyóremetei polgármester fellebbezését, így a polgármesteri hivatal 

homlokzatáról el kell távolítani a magyar nyelvű feliratot. […] Dan Tanasă egyesülete 2020-ban is pert nyert Gyergyóremete 

polgármestere ellen, akkor a tét a polgármesteri hivatal elé kitűzött székely, a magyar, valamint a községi zászló eltávolítása volt…” 

Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Erdei Blanka, a BBTE Karriertanácsadó Központjának pszichológusa 

Az egyre nagyobb munkahelyi nyomás és a fokozott stressz miatt az alkalmazottak már szinte minden szakmában ki vannak téve a 

kimerülés, kiégés veszélyének. Azonban ez nemcsak a munkavállalókra lehet érvényes, hiszen a tanulókat és egyetemistákat is 

veszélyeztetheti. Egy érintett kolozsvári hallgató mesélt nekünk tapasztalatairól és Erdei Blankával, a BBTE Karriertanácsadó 

Központjának pszichológusával beszélgettünk a kiégés kialakulásáról, felismeréséről és kezeléséről az egyetemisták esetében. […] 

Elképzelhető, hogy a szüleik felől is jön egy nagy nyomás és elvárás, és ez a kiégés akkor kezd megjelenni, amikor nem tudnak 

megfelelni ezeknek az követelményeknek. A másik ok lehet, hogy nagyon alacsony az önbizalmuk. Ez a kettő nagy stressz hatáshoz 

vezet, ami hosszú távon előidézi ezt a feszültséget bennük. […] Manapság sokszor találkozom olyan egyetemistákkal, akik azt 

mondják, hogy itt vagyok huszonkét évesen, túl idős vagyok ahhoz, hogy váltsak…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Visky Andrással a Magyar Széppróza Napján 

Kevesebb, mint fél év alatt vált sikerkönyvvé Visky András Kitelepítés című regénye, amely a Jelenkor kiadónál jelent meg 2022 

szeptemberében, a kötet pedig már a negyedik kiadásánál tart. A Magyar Széppróza Napja az Erdélyi Magyar Írók Ligája 

https://kronikaonline.ro/belfold/hatarozott-kiallas-romania-ellenzi-hogy-ukrajna-hajoutat-epitsen-a-duna-deltaban-egy-uj-tengeri-kijarat-megnyitasa-erdekeben
https://transtelex.ro/kultura/2023/02/17/felterjesztettek-a-daciai-limest-az-unesco-vilagoroksegi-listajara
https://szekelyhon.ro/aktualis/elharapodztak-a-problemak-novelik-az-iskolai-tanacsadok-szamat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megszamlaltattak-es-hijaval-talaltattak-n-a-romakra-vonatkozo-nepszamlalasi-adatok-nyomaba-eredtunk
https://transtelex.ro/kozelet/2023/02/17/el-kell-tavolitani-a-magyar-feliratot-gyergyoremete-polgarmesteri-hivatalarol
https://transtelex.ro/eletmod/2023/02/19/kieges-egyetemista-pszichologia-lelki-egyensuly
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szervezésében került sor beszélgetésre Visky Andrással pénteken a kolozsvári a Bulgakov-kávézóban – az író beszélgetőpartnerei 

Mărcuțiu-Rácz Dóra író és Papp Attila Zsolt költő volt. […] A regény több ismertető és recenzió után most ért el arra a pontra, hogy 

komoly szakmai visszhangja lett, legutóbb a szegedi Alföld folyóirat közölt róla hármas kritikát. „Ami nagyon megérint, hogy 

naponta legalább két-három levelet is kapok” mondta Visky András a Kitelepítésről…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Szimpózium: A székely önrendelkezésről Moldovában 

A gagauz autonóm terület különleges státusza elnyerésének 28. évfordulója alkalmából szervezett nemzetközi szimpózium 

meghívottjaként Comrátban ismertette a székelyföldi autonómiatörekvések helyzetét Kulcsár-Terza József. […] A közleményben 

továbbá megjegyzik, hogy a szimpózium kiváló alkalomnak bizonyult közelebbről is megismerni a Moldovai Köztársaságon belül 

1994 óta autonómiával rendelkező régiót…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Tordai irodalomtanár történetéből készít filmet Moldovai Katalin 

Valós események ihlették Moldovai Katalin Elfogy a levegő című filmjét, amelynek főbb szerepeiben Krasznahorkai Ágnes, 

Skovrán Tünde, Dimény Áron, Sándor Soma, Bölönyi Zsolt és Lőrincz Ágnes látható. Egy tordai irodalomtanárt 2017-ben 

meghurcoltak, mert a Teljes napfogyatkozás című, Verlaine és Rimbaud életéről szóló, homoszexualitást ábrázoló filmet ajánlotta 

tanítványainak. Ebből az esetből inspirálódott a Nemzeti Filmintézet Inkubátor Programjában támogatást nyert Moldovai Katalin  

első nagyjátékfilmje, az Elfogy a levegő…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Marton József: Az erdélyi – gyulafehérvári – egyházmegye alakulása 1918 után 

Történelmünk rovatunkban a nemrég megjelent, Zombori István által szerkesztett Trianon és az egyházak című tanulmánykötetből 

(felelős kiadó: Várszegi Asztrik, a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség kiadása, 2022.) Marton József Az erdélyi 

(gyulafehérvári) egyházmegye alakulása az 1918. év után című tanulmányának első részét közöljük, a lábjegyzetek elhagyásával. 

[…] A trianoni döntés következtében az erdélyi egyházmegye területileg egészében Romániához került 241 plébánia kb. 375 325 

hívével, mely nemzetiség szerint így oszlott meg: magyar 347 417, német 15 770, román 3343, egyéb 8795…” Forrás: 3szek.ro: 

teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Lapszemle: Megjelent a Várad folyóirat friss száma 

A Nagyváradon szerkesztett irodalmi, művészeti, kulturális, társadalmi, tudományos folyóirat 22. évfolyamának idei második, 

februári lapszáma az egyik alapítót, Lipcsei Mártát hozza (vissza) az olvasók látókörébe: Költőköszöntő címmel Dénes László írt 

az idén 80. életévét töltő poéta életútjáról, pályájáról, majd Ködöböcz Gábor irodalomtörténésznek egy méltatása olvasható, amelyet 

a váradi költőnő frissen írt verscsokra követ. […] Szereti felfedezni és újraéleszteni a tetszhalott értékeket címmel Tóth Hajnal írt 

portrét Balázs Zoltán adjunktusról, a Partiumi Keresztény Egyetem Művészeti Tanszékének vezetőjéről; a vizuális művész alkotása 

látható a címlapon és a lapszám belső oldalain. Adalékok a nagyváradi színkör történetéhez címmel Farkas László idézi fel a 

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

 

A megbízott oktatási miniszter nem helyesli, hogy az óvónők számára kötelező legyen a bakalár szint megszerzése 

Szlovákia a Megújulási tervben kötelezte magát, hogy az óvónők és az iskolai klubok nevelői számára feltételként szabja a bakalár 

(Bc.) titulus megszerzését. Ján Horecký megbízott oktatási miniszter azonban ezt nem tartja helyesnek, tekintettel arra, hogy az 

országban több pedagógiai középiskola működik, ahol összesen közel 6 ezer diák, többnyire lány tanul. Ezért az Európai 

Bizottsággal folytatott tárgyalások során meg kívánja védeni álláspontját, hogy egyedüli pedagógiai alkalmazottként ne követeljék 

meg tőlük a hároméves bakalári titulust. […] Ugyancsak el akarja érni, hogy ismerjék el az innovatív képzéssel kiegészített 

középiskolai végzettségüket…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Bagoly mondja: A Fórum intézet új tudományos podcastje 

A Bagoly mondja, a Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos podcastje. Egy podcast, amelyben felvidéki magyar tudósok 

beszélnek kutatásaikról, eredményeikről, könyveikről közérthetően és érdekesen. Egy műsor, amelyből kiderül, hogy mivel is 

foglalkoznak a szlovákiai magyar történészek, etnológusok, szociológusok, irodalomárok s más tudományágak képviselői. Az első 

adásban Nagy Ildikó beszélget Gyurgyík László – az MTA külső köztestületének tagja – demográfussal az asszimiláció jelenségéről 

és arról, milyen szerepe van ebben a vegyes házasságoknak. A kéthetente jelentkező podcast elérhető a Fórum intézet podcast 

oldalán…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > 

https://maszol.ro/kultura/Szentseg-tortenes-formajaban-Visky-Andrassal-a-Magyar-Szepproza-Napjan
https://www.3szek.ro/load/cikk/156159/a-szekely-onrendelkezesrol-moldovaban-kulcsar-terza-jozsef-gagauzfoldon
http://szabadsag.ro/-/tordai-irodalomtanar-tortenetebol-keszul-film-moldovai-katalin-rendezeseben
https://www.3szek.ro/load/cikk/155775/marton-jozsef:-az-erdelyi-%E2%80%93-gyulafehervari-%E2%80%93-egyhazmegye-alakulasa-1918-utan
https://www.3szek.ro/load/cikk/155928/az-erdelyi-%E2%80%93-gyulafehervari-%E2%80%93-egyhazmegye-alakulasa-1918-utan-/2/
https://www.e-nepujsag.ro/articles/megjelent-a-varad-folyoirat-friss-szama
https://felvidek.ma/2023/02/horecky-nem-helyesli-hogy-az-ovonok-szamara-kotelezo-legyen-a-bakalar-titulus-megszerzese/
https://www.bumm.sk/percrol-percre/2023/02/16/bagoly-mondja-a-forum-intezet-uj-tudomanyos-podcastje
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Felső-Ipoly mente közösségi emlékezete 

Mátyás király, Krisztus és Szent Péter, a bussai várúr, a kincses kőkecske – csupán néhány azon rengeteg történet szereplői közül, 

melyeket Varga Norbert gyűjtött a Felső-Ipoly mentén. A füleki folklórkutató 2002 és 2010 között végzett terepkutatást az említett 

területen. Munkájának gyümölcse hamarosan nyomtatásban is napvilágot lát majd. […] A Felső-Ipoly mentén gyűjtött folklóranyag 

sokáig a fiókban hevert, a lejegyzésre váró népmondák, mesék és egyéb népi elbeszélések magnókazettákon álltak, mígnem egy 

sikeres ösztöndíj pályázatnak köszönhetően 2022-ben feldolgozták őket. […] Kitért arra is, hogy a kutatott területen gazdag 

folklóranyag mutatkozott Mátyás király alakja kapcsán, köztük több ritka típussal…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Beszélgetés: Lang Tamás legújabb kötete, az 1938 és 1945 közötti Szlovákia zsidókérdés kezelése 

Lang Tamás legújabb kötete az 1938 és 1945 közötti Szlovákiában bevezetett zsidóellenes törvénykezést, a zsidóüldözést és a 

zsidókérdés kezelését tárja fel. Szlovákia hozta meg a legszigorúbb zsidóellenes törvényeket, összesen 270 paragrafussal korlátozta 

a zsidó lakosság mindennapi életét, megélhetését. A könyv egyebek mellett kitér a más országokban kevésbé ismert kivételezések 

és mentesítések bonyolult rendszerére és foglalkozik a felszabadulást követő időszakkal, azzal, hogyan fogadta a többségi 

társadalom azt a kevés túlélőt, akik visszatértek a haláltáborokból. […] Valóban nincs bölcsészkari képesítésem, Prágában 

gépészmérnöki szakon diplomáztam… […] A holokauszt témájával 2004-től foglalkozom, de gyermekkorom óta életem 

kitörölhetetlen része. Szüleim a holokausztban pusztultak el…” Forrás: Napunk.sk: teljes cikk > 

Kettős kötetbemutató Dunaszerdahelyen 

Kettős kötetbemutatóra került sor Dunaszerdahelyen a Csallóközi Könyvtárban, a Csikófogat és a Szélvész című antológiák 

bemutatására, melyek tehetséges határon túli fiatal írók alkotásait gyűjtötték csokorba. A jelenlévő közönséget és a kötetek szerzőit 

Hodossy Gyula, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága elnöke üdvözölte, aki többek közt elmondta, hogy a Társaság hosszú évek óta 

hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, és örömmel fogadja és segíti az írással próbálkozó fiatalokat, s ha közülük valaki esetleg 

nem is lesz jó író, egész biztosan jó olvasóvá válik…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Gyászhír: Koncsol László, irodalomkritikus, hely- és művelődéstörténész  

Elhunyt Koncsol László József Attila-díjas irodalomkritikus, esszéíró, hely- és művelődéstörténész, költő, műfordító, szerkesztő, 

pedagógus, a Pro Probitate – Helytállásért díj 2005-ös évi kitüntetettje. Koncsol László 1936. június 1-jén született Deregnyőn. 

Középiskolai tanulmányait Sárospatakon és Komáromban végezte, majd a pozsonyi Comenius Egyetem hallgatója volt magyar-

szlovák szakon. […] Életművének néhány jelentős mozzanata: 1966–1974 között az Irodalmi Szemle szerkesztője, 2001–2003 

között a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának elnöke, 2002–2006 között a Szlovákiai Református Egyházkerület főgondnoka 

volt…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Kiállítás: Soha többé! 

Soha többé 1945–1948 címmel nyílt kiállítás a kassai MaJel Rovás Központ FiguratiF Galériájában február 14-én, melyet Kovács 

Ágnes, az intézmény igazgatója nyitott meg. A 15 angol nyelvű összetekerhető képen Csehszlovákia egy szégyenteljes korszaka 

elevenedik meg, mellyel a két utódállam sem mer férfiasan szembenézni. Az a korszak volt ez, amikor Sztálin torz gondolata 

érvényesült, mely a nemzetiségi kérdés rendezését csupán vagonkérdésnek tekintette. […] A Never Again 1945–1948 c. kiállítást 

2006-ban az Európai Parlament brüsszeli székházában mutatták be először. Az anyagot Fehér Csaba, a komáromi múzeum volt 

igazgatója állította össze…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

Hogy működik 2023-tól az Ukrajna által bevezetett nyelvi és oktatási kvóta 

 
A törvény – a kárpátaljai magyarságra nézve − 2023-as működéséről, hatásairól Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke a TV21 Ungvárnak adott interjújában beszélt. […] 

A probléma az − amiben megint más a mi meglátásunk és törvényi értelmezésünk, mint az Ukrán Oktatási Minisztérium kisebbségi 

ügyekkel foglalkozó főosztályának −, hogy 2023-tól, hogyan kell bevezetni azt az oktatási törvényt, amely szabályozza, hogy a 

tantárgyak hány százalékát kell ukrán nyelven tanítani. Mi úgy olvassuk, hogy abba a törvénybe az van írva, hogy 2023-tól kell 

bevezetni folyamatosan, azaz felmenő jelleggel. […] a nemzetiségi főosztály úgy nyilatkozott, hogy ők úgy értelmezik a törvényt, 

hogy a 2023/2024-es tanévtől, egyik napról a másikra minden osztályba be kell vezetni a kvótát, vagyis az 5. osztályban a 20%-ost, 

https://ma7.sk/tajaink/felso-ipoly-mente-kozossegi-emlekezete
https://napunk.dennikn.sk/hu/3240600/lang-tamas-esterhazy-janos-kerkedett-antiszemitizmusaval-es-oriasi-simulekonysagot-mutatott-az-akkori-szlovak-kormany-politikaja-fele/
https://felvidek.ma/2023/02/kettos-kotetbemutato-dunaszerdahelyen/
https://felvidek.ma/2023/02/elhunyt-koncsol-laszlo/
https://felvidek.ma/2023/02/soha-tobbe/
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és így felfelé növelni, és már a tantárgyaknak a 40%-át a 9. osztályba ukránul kell tanítani…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk 

> 

 

Veszélyben a kárpátaljai pedagógusok munkabére, a kistérségeknek kell pótolniuk a hiányt 

 
A közigazgatási reform előírásai, valamint az állami oktatási szubvenció összegének 20%-os csökkenése finanszírozási problémákat 

okozott a kárpátaljai oktatási intézmények fenntartását illetően. Mint ismeretes, az állami támogatás kizárólag a pedagógusok 

fizetését biztosítja, az iskolák, óvodák, líceumok és gimnáziumok működtetéséhez szükséges pénzösszeget, az adminisztratív 

személyzet bérét már a kistérségeknek kell kigazdálkodniuk. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke elmondta, hogy az elfogadott 

közoktatási törvény óta az ukrán központi hatalom és költségvetés kezd kivonulni a közoktatásból. „A regionális reform után az 

oktatásnak a költségeit a központi államvezetés a kistérségekre hárítja. […] „Felmértük a helyzetet, s kiderült, hogy elég nagy hiány 

van a költségvetésben, 15 millió hrivnya a deficit a legnagyobb kistérségben, de van, ahol 3 vagy 5 millió ez az összeg. A kistérségek 

vezetői úgy nyilatkoztak, hogy ők ennek a hiánynak a nagy részét saját forrásból pótolni tudják” – tájékoztatott a KMPSZ elnöke…” 

Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

 

Publicisztika: Az ukrán kisebbségi törvény 

A tavaly decemberben elfogadott ukrán kisebbségi törvény meglehetős diplomáciai feszültséget generált egyfelől Románia és 

Magyarország, másfelől pedig Ukrajna között. Bukarest korlátozónak értékelte a jogszabályt és kétoldalú tárgyalások révén szeretné 

elérni a módosítását. Bár az Európa Tanács Kisebbségi Főbiztossága, valamint a Velencei Bizottság megfogalmaztak néhány 

kisebbségvédelmi ajánlást, a törvényt végül ezek figyelembe vétele nélkül fogadták el. […] A nemzeti identitás eufórikus megélése, 

valamint az ezzel járó asszimilációs politika általában jellemző azokra a nemzetekre, amelyek nemrég nyerték el függetlenségüket. 

Az orosz agresszió erre még rátett egy lapáttal. […] Az ukrán asszimilációs politika ugyanakkor kapóra jön az orosz propagandának, 

amelyik ezt a kérdést is felhasználja az Ukrajnát övező szolidaritás és a háborúban álló ország támogatásának aláásására. […] Nem 

azzal van a gond, ami benne van a törvényben, hanem azzal, ami hiányzik belőle…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Videó: A Lembergi Magyar Kulturális Szövetség 

 
A belváros szívében található, az 1989-ben alapított szövetség székházában járunk. A múlt század 50-60-es éveiben sok kárpátaljai 

magyar került a városba, miután Magyarországra és Nyugatra nem mehettek tanulni, ezért itt keresték a boldogulást. A magyar 

szövetség végül ilyen baráti társaságból alakult civil szervezetté. Szarvas Gábor, aki főállású építész és egyetemi oktató is, 2003 óta 

vezeti a szövetséget. Fő feladatának a magyar kultúra megismertetését, népszerűsítését tekinti. A rendezvényeik, az általuk 

szervezett kiállítások, hangversenyek nagyon népszerűek, szép számú közönséget vonzottak. A háború kirobbanását követően egy 

időre azonban teljesen felfüggesztették a szövetség tevékenységét is…” Forrás: Tv21ungvar.tv: teljes cikk > 

Helyzetkép: Kígyós 

 
A Beregszásztól 4 kilométerre fekvő Kígyós nevét a mellette csordogáló patakról kapta. A település manapság a borászatairól, 

illetve a tésztagyáráról ismert. Központját az iskola, a községháza és a kultúrház alkotja. Nagy Attila, Kígyós elöljárójával 

beszélgettünk a település mindennapjairól. […] Kígyós lakossága 960 főt számlált, ám jelenleg körülbelül 700-an lehetünk. 

Településünk vallási tekintetben három felekezetre oszlik, a faluban református és görögkatolikus templom, illetve baptista imaház 

is található. Számos család elköltözött. Megértem őket, és remélem, mihamarabb véget ér ez a szörnyűség…” Forrás: Kiszo.net: 

teljes cikk > 

 

 

Lajčák: Koszovónak teljesítenie kell a szerb községek közösségével kapcsolatban vállalt kötelezettségeit 

Miroslav Lajčák, az Európai Unió Belgrád és Pristina közötti párbeszédért felelős különmegbízottja elmondta, hogy a koszovói 

parlament ratifikálta a brüsszeli megállapodást, „ezzel a megállapodásban foglaltak nemzetközi jogi kötelezettséggé váltak Koszovó 

számára”. […] Elmondta, hogy „először is az a prioritás, hogy mindkét fél megegyezzen a kapcsolatok normalizálására vonatkozó 

uniós javaslatról…” Forrás: Szmsz.press: teljes cikk > 

Átlagosan 34 ezer euróba kerül egy gyermek kiiskoláztatása 

Szerbiában egy gyermek kiiskoláztatása az óvodától az egyetem végéig átlagosan 34 ezer euróba kerül. A Fejlesztési és Innovációs 

Intézet kutatása szerint egy fogorvosi alapszakot végzett hallgató teljes képzése 71 ezer eurójába kerül az államnak – írja az RTS. 

https://karpataljalap.net/2023/02/19/orosz-ildiko-hogy-mukodik-2023-tol-az-ukrajna-altal-bevezetett-nyelvi-es-oktatasi-kvota
https://karpataljalap.net/2023/02/19/orosz-ildiko-hogy-mukodik-2023-tol-az-ukrajna-altal-bevezetett-nyelvi-es-oktatasi-kvota
https://karpataljalap.net/2023/02/19/veszelyben-karpataljai-pedagogusok-munkabere-kistersegeknek-kell-potolniuk-hianyt
https://transtelex.ro/kulfold/2023/02/20/ukran-kisebbsegi-torveny-senkinek-sem-jo-megsem-lehet-megvaltoztatni-4
https://tv21ungvar.tv/hirmusorok/hirek/a-lembergi-magyar-kulturalis-szovetseg.html
https://kiszo.net/2023/02/19/kigyos-egy-kozosseg-amelyik-nem-adta-fel-%e2%94%82kiszo-riport/
https://szmsz.press/2023/02/20/lajcak-koszovonak-teljesitenie-kell-a-szerb-kozsegek-kozossegevel-kapcsolatban-vallalt-kotelezettsegeit/
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Nenad Jevtović, a Fejlesztési és Innovációs Intézet munkatársa elmondta, hogy a tanulmány makrogazdasági adatok alapján készült, 

és a kutatás során a Szerb állam oktatásra fordított keretéből indultak ki…” Forrás: Szmsz.press: teljes cikk > 

Az adai Műszaki Iskolában várhatóan hat elsős osztály nyílik a következő tanévben 

Az adai középiskolában a tervek szerint a 2023/24-es tanévben 180 elsős diák kezdheti meg tanulmányait, akik szeptembertől öt 

szakon tanulhatnak magyar nyelven, illetve egy tagozaton szerb nyelven. Gilice Hilda iskolaigazgató elmondta, hogy már elküldték 

az iratkozási tervjavaslatot az oktatási minisztériumnak, és várják a jóváhagyást. […] A számítógépes vezérlés technikusa, vagyis 

CNC-technikus szakra 30 tanulót várunk magyar nyelven. Ez nagyon népszerű képzés, és mindig teljes létszámmal nyitjuk meg az 

osztályt…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Kiadvány: Copán György művészete 

A Hagyományok Háza egy kétkötetes kiadvánnyal, Nesztor Iván-Lehőcz Alexandra munkájával tiszteleg Copán György, 

bálványosváraljai furulyás-énekes életpályája előtt. A kiadvány az erdélyi nagy furulyások utolsó generációjához tartozó Copán 

György népzenei világát mutatja be monografikus igénnyel. Az első kötetben a szerzők Bálványosváralja bemutatása után, két 

tanulmányban vizsgálják a furulyán játszott és az énekelt dallamok díszítményeit, valamint az előadásmód sajátosságait…” Forrás: 

Magyarszo.rs: teljes cikk > 

 

Beszélgetés: Harminckötetes szerző Rómában 

Bruck Edith gyerekkorát Tiszakarádon töltötte, később ott élt, ahová a sorsa vetette. Csehszlovákiában, különböző lágerekben, 

Izraelben. Gyökeret Olaszországban eresztett, ahol 1954-ben telepedett le. Első regénye, a Ki téged így szeret olaszul jelent meg. 

Ma harminckötetes szerző. Rangos irodalmi díjai mellett az Olasz Köztársaság Nagykeresztjének Lovagja érdemrendet is megkapta. 

[…] Amikor eljöttem Magyarországról, már elkezdtem írni az első könyvemet. Mondták, hogy dobjam el, felejtsem el a magyar 

szöveget, mert utálják a magyarokat…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

90 éves a Montreáli Magyar Iskola 

Az idei rendezvény egy különleges esemény is volt egyben, hiszen ezúttal a magyar iskola fennállásának 90. évfordulóját ünnepelte 

a magyar közösség. Az iskola a századforduló elején a montreáli magyarság összefogásával jött létre és maradt fenn ilyen hosszú 

ideig, és örömmel tapasztaltuk, hogy nincs ez ma sem másként, hiszen ebben az évben is sok lelkes támogató vett részt az 

ünnepségen. [...] Ezután Orbán Mihály S.J. plébános köszöntötte az egybegyűlteket és ismertette a Montreáli Magyar Iskola rövid 

történelmi hátterét…” Forrás: Magyarkronika.com: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László  

https://szmsz.press/2023/02/20/atlagosan-34-ezer-euroba-kerul-egy-gyermek-kiiskolaztatasa/
https://www.magyarszo.rs/hu/5164/vajdasag_ada/281161/A-CNC-szakok-a-legn%C3%A9pszer%C5%B1bbek-Ada-adai-m%C5%B1szaki-k%C3%B6z%C3%A9piskola.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5159/kultura/280851/A-v%C3%ADz-eml%C3%A9kezete-%C3%BAjvid%C3%A9k-k%C3%B6nyvbemutat%C3%B3-Bord%C3%A1s-Gy%C5%91z%C5%91-ladik-katalin.htm
https://ujszo.com/kultura/harminckotetes-szerzo-romaban
http://magyarkronika.com/kanadai-n/n/2023/kh0213.html

