A város magyarsága ma
Újvidék város Szerbiában a Vajdaság Autonóm Tartomány székvárosa és a Dél-bácskai körzet
adminisztratív központja. A város Bácska és Szerémség határán, a Duna bal partján, a Tarcal-hegység
északi lejtőin fekszik. Újvidék község bácskai részének központja Újvidék, és 11 településből áll
(Begecs, Csenej, Futak, Hadikliget, Kabol, Káty, Kiszács, Máriamajor, Piros, Tiszakálmánfalva, Újvidék);
a község szerémségi részének központja Pétervárad, és ehhez a részhez 5 település tartozik (Bakolc,
Kamanc, Ledince, Óledince, Pétervárad). 2009 óta Újvidék és Pétervárad egy önkormányzatnak
számít, és úgy is működik.
Újvidék, Belgrád után, Szerbia második legnagyobb városa. A 2011-es népszámlálás adatai szerint 341
625.en élnek itt: szerbek, magyarok, horvátok, szlovákok, svábok és ruszinok.
A magyarság létszáma Újvidéken manapság nagyjából 9-10 000. A magyarok nagyon elszórtan élnek a
városban. A magyarság zöme, a II. világháború kirobbanásáig Újvidék Telep nevű városrészében élt. A
Telepen lakó magyarok szegénysorsúak voltak, kétkezi munkából, vagy a saját kertjükben megtermelt
termékek eladásából éltek. Manapság már a Telep sem zömmel magyarok által lakott része
Újvidéknek. A Telepen élő magyarság kulturális jelentősége azonban megmaradt. A Telepen működik
az Európai kollégium, a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ (keretein belül magyar nyelvű
könyvtár is), a József Attila Általános Iskola, amelynek jelenleg 67 magyarajkú, magyar nyelven tanuló
diákja van, létezik egy katolikus és egy református, magyar nyelven működő temploma.
A vajdasági magyarok fő szellemi és kulturális központja korábban Újvidék volt, az 1990-es évektől
kezdve azonban ezt a szerepet egyre inkább Szabadka (és Zenta!) vette át, habár sok intézmény
székhelye továbbra is Újvidék maradt (pl. a Magyar Szó napilap). Újvidék egyetemi város – az Újvidéki
Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke is itt működik.
A magyar nyelvű kultúra és a magyarság megmaradásának szempontjából jelentős még a az újvidéki
Forum Könyvkiadó Intézet, az Újvidéki Rádió és Televízió, az Újvidéki Színház, a Vajdasági Pedagógiai
Intézet, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és más intézmények, valamint a Sonja
Marinković, a József Attila és a Petőfi Sándor Általános Iskolákban, és a néhány középiskolában folyó,
magyar tannyelvű oktatás (sajnos, egyre kisebb létszámú osztályokban, ami Vajdaságban az utóbbi
években, mind több helységben jellemző, és ami az elvándorlás, a lecsökkent natalitás és az
asszimiláció következménye).
Sok híres magyar személyiség született Újvidéken, pl.: Tamkó Sirató Károly (1905–1980) költő,
szakíró, Hornyik György (1937–2009) író, műfordító, Ladik Katalin (1942) színésznő, költő, performer,
Balázs Attila (1955) József Attila-díjas író, újságíró, műfordító, Szeles Mónika (1973) volt világelső és
kilencszeres Grand Slam-győztes teniszezőnő.
A városnak nincs magyar nyelvű honlapja. A honlap szerb (cirill, ill. latin betűs), valamint angol
nyelvű.

