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Közös felelősségünkről: az Akadémia vezetőinek nyilatkozata 

Hosszú ideje meg-megújulóan folyik az a sajátos licitálás, amely egyik mélypontjára ért el a minap egy közhivatalokat is betöltő 

kulturális intézményvezető írásában. Az emlékgyalázása és gyűlöletkeltése nagy vihart kavart. Azokra tekintettel szólalunk meg, 

akiket félelemmel és fájdalommal töltött el az írás, de hangjuk nem jut el a nyilvánosságig…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

Freund Tamás MTA elnök felhívása a Köztestület tagjaihoz 

Az Akadémia megújulásának kulcsa, hogy sikerül-e köztestületünk tagjait hatékonyan bevonni küldetése megvalósításába, és a több 

mint 18 ezer tudományos munkát végző minősített szakemberre, köztük az elcsatolt kutatóhálózat mint- egy 3000 kutatójára 

támaszkodva elindítani új programjainkat, a meglévőket pedig magasabb szintre emelni. Ehhez az eddigieknél szorosabb 

együttműködésre van szükség. Az Alumni Program elindulásának és sikerességének első feltétele, hogy minél többen töltsük ki az 

alábbi webcímen elérhető online kérdőívet: https://forms.gle/ACBoGNkTB5N9DPUV7 …” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

Interjú az egyik legfontosabb idegtudományi díjjal kitüntetett Buzsáki Györggyel 

Buzsáki György agykutatót, a New York-i Egyetem Biggs-professzorát, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagját tüntették ki 

idén az amerikai Idegtudományi Társaság legrangosabb, a kiemelkedő kutatói életpályát elismerő Ralph W. Gerard-díjával. A tudós 

október végén készített interjúnkban elmondta, hogy az agyi ritmusok kutatása olyan biztos alapot adott egész pályájához, amelyet 

a következő nemzedék biztosan folytathat. […] Ha rajtam múlna, én minden díjat eltörölnék, nem hiszem, hogy sok értelmük van. 

Én a legnagyobb „díjat” tavaly kaptam, amikor Chicagóban az Idegtudományi Társaság 50. konferenciáján hétezren hallgatták meg 

az előadásomat, ami rekordnak számít. Ez számomra maga volt a közönségdíj, amit nem lehet felülmúlni…” Forrás: MTA.hu: teljes 

cikk > 

Elérhető a Magyar Tudomány decemberi száma  

Elérhető a Magyar Tudomány legfrissebb, decemberi száma, melynek aktuális tematikus összeállítása „Egy hazai tudományos 

nagyprojekt: a lézeres transzmutáció több szempontból.” Köszöntőt írt Vizi E. Szilveszter 1985–1990, A változás évei az akadémián 

Berend T. Iván, Akadémiánk 15. elnöke 90 éves címmel…” Forrás: Mersz.hu: teljes cikk > 

 

Emlékérméket bocsátott ki a jegybank az Ifjú Szivek Táncszínház jubileumára 

Az Ifjú Szivek Táncszínház 20. évfordulója alkalmából érmesorozatot adott ki a Szlovák Nemzeti Bank. A pénzérmék egyik oldalán 

a társulat pozsonyi székháza, a másik oldalán pedig a táncszínház logója látható. Az érmesorozat díszcsomagolása háromnyelvű 

ismertetőt is tartalmaz, mely összefoglalja a társulattal kapcsolatos fontosabb információkat, valamint az elmúlt húsz év kiemelkedő 

sikereit – fogalmaz a táncszínház az érmesorozat megjelentetésével kapcsolatban kiadott sajtóhírében…” Forrás: Ujszo.com: teljes 

cikk > 

A népszámlálás tétje nyelvünk és kultúránk jövője – új videóval jelentkezik a közös kampány 

A magyar nemzetiség vállalására biztató kampány új kisfilmmel jelentkezik „Népszámlálás 2021 – Ezért fontos a magyaroknak” 

címmel. A videó narrátora, Hostomský Fanni színésznő arról mesél, miért is fontos, hogy a lehető legtöbb magyar regisztrálja a 

nemzetiségét a népszámláláson: ezen múlnak például a magyar nyelv lehetőségei, illetve a kultúra támogatása. […]A Kisebbségi 

Kulturális Alap (KKA) közzétette a 2021-re vonatkozó második pályázati felhívását. Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos 

felhívta a figyelmet: mindkét, 2021-re hirdetett felhívás keretében főleg a közelgő népszámlálásra és a kisebbségek ezzel kapcsolatos 

tájékoztatására összpontosító projektek esélyesek a támogatás elnyerésére…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >  teljes cikk 2 > 
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Várhatóan utcát neveznek el Grendel Lajosról Léván 

A közeljövőben hat utcanévvel gazdagodik Léva városa. Mint Vincze László, helytörténész, a Nyitrai Levéltár lévai részlegének 

levéltárosa, az utcanév szakbizottság tagja a Felvidék.ma-nak elmondta: „újonnan kialakított utcák elnevezésére tettünk 

javaslatokat. Így javasoltuk a Jesenský utcában lévő Juhász Gyula Alapiskola melletti új utcának a Grendel Lajos nevet.” A 

szakbizottság javaslatát a városi tanács is elfogadta, de a végső döntést a képviselő-testület hozza meg a december 10-ei ülésén – 

hangsúlyozta Vincze László. A képviselők várhatóan minden gond nélkül elfogadják az új utcaneveket. Grendel Lajos esetében 

elmondható, hogy a várhatóan róla elnevezett utcától nem oly messze lévő Šoltés téren született…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk 

>  

Hat európai országgal közös nemzetközi projektben vesz részt a Selye János Egyetem  

„Tükrözött osztályterem módszer a tanításban“ címmel indult el nemrégiben egy nemzetközi Erasmus+ projekt. „Javul a diákok 

elkötelezettsége, fejlődik az önbizalmuk, a kezdeményezőképességük, és a kommunikációs stratégiáik. Az életre való felkészítésben 

ez egy igazán hatékony segítség lehet, ha ezt a módszert jól kidolgozva helyesen alkalmazzuk az oktatásban“ – vélekedik a módszer 

hozadékairól Tóth-Bakos Anita, a Selye János Egyetem (SJE) oktatója. A kétéves nemzetközi, angol nyelvű projekt összesen közel 

138 ezer euróból valósul meg.  A projekt vezetőpartnere, a kecskeméti Neumann János Tanárképző Kar mellett további felsőoktatási 

intézmények dolgoznak össze Romániából, Bulgáriából, Portugáliából, Ciprusról, valamint Szlovákiából. Az elképzelés szerint a 

gyerekek még a tanóra előtt megismerkednek a tananyaggal és gyakorlatilag a tanítási órán belül, az órai tevékenység során ezt a 

megtanult anyagot dolgozzák fel különböző aktivitások, feladatok, beszélgetések, viták által. Előnye, hogy a tanítási óra a gyerekek 

számára túlnyomórészt aktív tevékenységről szól. Együtt vitáznak, érvelnek, feladatokat és problémákat oldanak meg, ezzel 

bevonják magukat a tanulási-tanítási folyamatba…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Selye János Egyetem: Központban a gyakorló oktatás 

Két olyan projektben is részt vesz a Selye János Egyetem Tanárképző Kara (SJE-TK), amelyek célja a gyakorló oktatás minőségének 

emelése. A tervekből nem maradnak ki a kis- és hátrányos helyzetű iskolák sem. A Mentra elnevezésű nemzetközi programban 

összesen hat intézmény vesz részt Szlovákiából, Magyarországról, Szerbiából és Csehországból, köztük a SJE is. A Európai Unió 

által támogatott és három évig tartó projekt összértéke több mint 260 ezer euró, megvalósításához az Erasmus+ program keretén 

belül zajlik. A projekt lényege a gyakorló iskolákban a mentorpedagógusok szakmai felkészítése, akik számára az igényeik 

felmérését követően kidolgoznak egy képzési programot. A másik, nem egész hároméves, több mint 280 ezer eurós projekt a 

„Tanuljunk meg jobban tanítani” címet viseli, s a szlovák oktatásügyi minisztérium támogatását élvezi, illetve szintén uniós hátterű. 

A fókusz az előző projekttel összhangban áll, hiszen részben ez is a mentortanárokra irányul, s kompetenciaépítő képzés 

kialakításával fog járni. Ugyanakkor itt nagyobb hangsúly esik a hallgatókra, akiknél emelnék a pedagógiai gyakorlatok óraszámát 

és azok minőségét. „A célok között szerepel a gyakorló iskolahálózat bővítése. Főleg a kisiskolákat szeretnénk bevonni a 

partnerintézményeink körébe, mivel tudatosítjuk azt is, hogy minél tovább megyünk Komáromtól egészen az ország keleti vége 

felé, annál kisebb mértékben fordulnak elő a teljes szervezettségű általános iskolák, ismerteti mondta Horváth Kinga, a jelenleg 936 

hallgatóval rendelkező TK dékánja, az MTA külső köztestületének tagja…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

II. Kárpát-medencei interdiszciplináris konferencia az NSKI szervezésében  

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet „Interdiszciplináris konferencia a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági 

helyzetéről” című konferenciát idén is fontosnak tartotta megszervezni. Mivel a járványhelyzet a tömegrendezvények megtartását 

nem tette lehetővé, ezért a szervező az online térben tartotta meg a tudományos műhelymunkát november 26-27-én. A tanácskozáson 

közel 80 – az anyaországból és külhonból érkező – kutató mutatta be és vitatta meg a témában végzett kutatásai eredményeit, 

melyeket a két nap alatt 8 országból – az anyaországból és a hét külhoni nemzetrészből – közel 200 résztvevő követett. Akárcsak 

tavaly, a nívós konferenciának idén is voltak felvidéki résztvevői, előadást pedig Gyurgyík László, a Fórum Kisebbségkutató Intézet 

szociológusa, az MTA külső köztestületének tagja tartott, aki a felvidéki magyarság demográfiai helyzetét mutatta be. Rajta kívül a 

szekciókban felvidékiként Farkas György adott elő A dél-szlovákiai magyar etnikai tömbkutatás módszertani tanulságai 

témakörében; Balizs Dániel: Az etnicitás szerepe a lakóhelyi mobilitás és a lakhatási preferenciák terén Szlovákia szuburbán 

térségeiben címmel; A szlovákiai magyar digitális oktatás kihívásait pedig Hack László vázolta fel…” Forrás: Felvidek.ma: teljes 

cikk > 

Egy meg nem tartott nógrádi helytörténeti találkozó és megjelent kiadványa 

Hagyománnyá vált, hogy ilyenkor, november végén rendezik meg a Nógrád történelmének barátai polgári társulás tagjainak és a 

helytörténelem iránt érdeklődőknek a találkozóját. Mišo Šesták és munkatársai az első találkozótól fogva fontosnak érezték, hogy 

az előadások anyagát ill. az adott év alatt elkészült további tanulmányokat egy-egy kötetben is megjelentessék. Ugyanis olvashatók 

benne a salgótarjáni Nógrádi Levéltár munkatársainak tanulmányai is. Ezeket Böszörményi István fordította szlovák nyelvre. […] 

Így olvasható pl. Hausel Sándor (Balassagyarmat) írása az első nógrádi gyógyszertárról. Szepessyné Judik Dorottya a főiskolai 
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nógrádi intézményekről. Toronyi Judit a dualizmus (1886-1914) időszakának losonci társadalmát mutatja be. Galcsik Zsolt a losonci 

polgárok gyászjelentéseit tekinti át. A már említett Böszörményi István Lehár Ferenc losonci éveiről írt összefoglalót. Titton 

Viktória (a Füleki Vármúzeum igazgatója) és Vladimír Mitáš tanulmányukban arra a kérdésre keresték a választ, hogy mi mindent 

árulnak el a Füleki Várban megtalált kerámia pipák. Adamová Mária a Losonchoz (Losoncszalatnához) szorosan kötődő magyar 

művész, Hubay Jenő hegedűművész, zeneszerző losonci és szalatnai életét mutatta be. Egy másik neves losonci zenésszel, Serly 

Lajossal (1855-1939) Iveta Gajdočová foglalkozott. Radomír Hrvivňák egy galsi (Holiša, község Losonc közelében) elfelejtett 

személyiséget, Magyar Ferenc életét mutatja be…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Interjú: Juhász Györggyel, a Selye János Egyetem rektorával 

Juhász György (1969) gyakorlatilag folytathatja a munkát a komáromi Selye János Egyetem (SJE) rektoraként, hiszen november 

26-án bizalmat szavazott neki az egyetem szenátusa. A régi-új rektort jövőbeni terveiről faggattuk. A rektori feladatok ellátása 

mellett van ideje tudományos munkára és egyáltalán a magánéletre? A rektori munka egész embert kíván a hét minden napján, 24 

órában. Viszont az ember igyekszik foglalkozni azokkal a témákkal is, amelyek korábban is érdekelték. […] Az SJE egyik deklarált 

célja a szlovákiai magyar értelmiség utánpótlása. A rektorjelölti előadásában azt mondta, az egyetemnek valahogyan lassítania 

kellene a demográfiai fogyást. Én azért is nevezem ezt küldetésnek, mert nagyon fontos, hogy az alap- és középiskolások is lássák: 

ha valaki magyar iskolába jár Szlovákiában, az nem hátrány. Érzékelniük kell, hogy ha jól tanulnak, és ezt anyanyelven akarják 

végezni, akkor az itt, Szlovákiában lehetséges. És nemcsak magiszteri, hanem doktori szinten is, ami azt jelenti, hogy később akár 

egyetemi oktatókként is meg tudják találni a számításukat. […] Meghallgatásomkor nem mutattam be, de egyetemünkön is elég 

nagymértékű a lemorzsolódás. Vannak olyan szakok, ahol csak a hallgatók 30-40%-a jut el az alapszintű diplomáig…” Forrás: 

Ujszo.com: teljes cikk >  

Gyászhír: Molnár János, a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara volt dékánja 

Életének 83. esztendejében, november 27-én elhunyt Molnár János professor emeritus, református lelkipásztor, az MTA külső 

köztestületének tagja, a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara volt dékánja és a Calvin János Teológiai Akadémia volt 

igazgatója. Molnár János 1938. január 16-án született Garammikolán. A teológiát a prágai Comenius Evangélikus Teológiai 

Fakultáson (ma a Károly Egyetem Evangélikus Teológiai Kara) végezte 1958 és 1963 között. 1973-ban doktorált a prágai Károly 

Egyetemen. Pozsonyban 1965-1968-ig segédlelkész, majd 1968-ban a pozsonyi Egyetemi Könyvtár munkatársa lesz, ahol eleinte a 

nyelvészet és irodalom, valamint a teológia szakelőadója, később tudományos munkatársa. Feldolgozta a judaista irodalmat, egy 

arab-török és perzsa nyomtatványgyűjteményt, amelyet 1980-ban publikált. 2004-től a Selye János Egyetem Református Teológiai 

Karának tanára és dékánja…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >  

Kárpát-medencei kérdőíves felmérés készül Petőfi örökségéről 

A Nemzeti Művelődési Intézet külhoni partnereivel közösen útjára indította a Petőfi öröksége 2020 elnevezésű Kárpát-medencei 

kérdőíves felmérést. A kezdeményezés már a 2023-as Petőfi-emlékévhez kapcsolódik, melynek célja a Petőfihez köthető 

emlékhelyek, emléktáblák és közterületek összegyűjtése. […] A felmérés külhoni lebonyolítását az a Kárpát-medencei 

Közművelődési Kerekasztal végzi, melynek a mi intézményünk is tagja. – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Huszár László, a Felvidéki 

Értéktár Bizottság elnöke, a Szlovákiai Magyar Közművelődési Intézet vezetője. Két nap alatt kedd délutánig közel 150 kitöltött 

válasz érkezett vissza. A nagyon rövid kérdőív többek között arra kérdez rá, hogy az adatközlő lakhelyén van-e Petőfiről elnevezett 

közterület, emléktábla, köthető-e az adott településhez a költőhöz kapcsolódó történet, legenda, avagy felvette-e a nevét intézmény, 

illetve szervezet…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Megjelent a Regnum Marianum Kalendárium 2021 

A Pázmaneum Társulás immár 15. alkalommal adja ki a felvidéki magyar katolikusoknak készített naptárát. A Regnum Marianum 

Kalendárium több értékes teológiai, vallásos lelkületű, nemzeti érzelmű és egyéb hasznos olvasnivalót tartogat minden korosztály 

számára. A kalendárium naptár része, amely a felvidéki és a magyarországi egyházi ünnepeket is tartalmazza, a 120 éve született 

Isten szolgája, Esterházy János gondolataival olvasható. […]Dr. Karaffa János lelkiatya ismét több írást megjelentett, amelyek a 

felvidéki magyar papképzésről, az 1956-os helytállásról, Boldog Károly királyról szólnak, de visszaemlékezik a nemrégiben elhunyt 

dr. Bolberitz Pál teológus professzorra is…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

Ukrajna legnagyobb hitelezője az EU 

Az Európai Unió, pénzintézményein (Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, Európai Befektetési Bank) keresztül 2014 óta – 

garanciavállalás és hitel formájában – tervezettnél több mint 5 milliárddal több, összesen 16,5 milliárd euró összegű támogatásban 

https://korkep.sk/cikkek/kultura/2020/12/01/egy-meg-nem-tartott-nogradi-helytorteneti-talalkozo-es-megjelent-kiadvanya/
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https://felvidek.ma/2020/11/elhunyt-molnar-janos-a-selye-janos-egyetem-reformatus-teologiai-kara-volt-dekanja/
https://felvidek.ma/2020/12/karpat-medencei-kerdoives-felmeres-keszul-petofi-oroksegerol/
https://felvidek.ma/2020/12/megjelent-a-regnum-marianum-kalendarium-2021/


részesítette Ukrajnát. Az Egyesült Államok az elmúlt hat évben 4,1 milliárd dollárt folyósított Kijevnek. 2020-ban az USA közel 

700 millió dollárt biztosított elsősorban fejlesztési, humanitárius ás védelmi célokra…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Az év elejétől csak ukránul szolgálhatják ki az ügyfeleket 

Tarasz Kremen, nyelvi ombudsman emlékeztetett arra, hogy 2021. január 16-tól a szolgáltató szektornak kizárólag az ukrán nyelvre 

kell áttérnie. Az ügyfél más nyelven történő kiszolgálása csak az ő kérésére lesz lehetséges. Így mindazok, akik szolgáltatásokat 

nyújtanak, a tulajdonjoguktól függetlenül, kötelesek a fogyasztókat az ukrán nyelvtörvény értelmében ukrán nyelven kiszolgálni. 

“A szupermarketben és az online áruházban, egy kávézóban, bankban, benzinkúton, gyógyszertárban vagy könyvtárban, bárhol is 

legyen - a szolgáltatásnak ukrán nyelven kell működnie”- írta Kremen…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > 

Magyar származású ukránoknak nevezett minket a belügyminiszter 

Arszen Avakov a Belügyminisztérium hivatalos honlapján védelmet ígért a kárpátaljai magyaroknak, vagy ahogy ő fogalmazott a 

“magyar származású ukránoknak”. “Az állam kíméletlenül leszámol a neonáci, szélsőséges nézeteket valló, magukat patriótának 

nevező egyénekkel, akik nyíltan megfenyegetik az ukrán állampolgárokat” – reagált a tárcavezető arra a videóra, amelyen egy 

katonai egyenruhát viselő, arcát eltakaró férfi nyíltan megfenyegette a kárpátaljai magyarságot Beregszászban. Avakov még tovább 

megy, és az ukrán állam ellenségeinek nevezi a „magyar származású ukrán állampolgárokat” fenyegető provokátorokat…” Forrás: 

Kiszo.net: teljes cikk > 

Ukrán sajtóértesülés: Az Igazságügyi Minisztérium meg akarja szüntetni a KMKSZ-UMP-t 

Ukrajna Igazságügyi Minisztériuma vissza akarja vonni a KMKSZ-Ukrajnai Magyar Párt bejegyzését Ukrajna jogszabályainak 

megsértése okán. A szaktárca bírósághoz fordul, hogy törölje a KMKSZ-UMP bejegyzését, közölte Vitalij Glagola újságíró 

Telegram – csatornáján. A kereset regisztrációja során az „Ukrajna politikai pártjairól” szóló ukrán törvény 24. cikkelyének 

követelményeire hivatkoznak, amely előírja, hogy abban az esetben, ha egy politikai párt tíz éven belül az ukrajnai választásokon 

nem jelöl elnökjelöltet és parlamenti képviselőt, akkor a politikai pártot regisztráló hatóságnak a bejegyzést igazoló dokumentum 

visszavonásáról szóló kérelemmel bírósághoz kell fordulnia. Az ügy február óta tart, és most ért a célegyenesbe… […] A KMKSZ 

nyilatkozata a „KMKSZ” – Ukrajnai Magyar Párt bejegyzésének megszüntetéséről szóló média megnyilvánulásokkal kapcsolatban. 

[…] Tekintettel arra, hogy az országban a 0,3%-ot sem elérő magyar közösségnek nem volt esélye elérni a parlamentbe való 

bejutáshoz szükséges 5%-os küszöböt, a párt országos listát nem állított, azonban az egyéni körzetekben indított jelölteket. […] 

Következésképpen, amennyiben az igazságügy-minisztérium a törvény rendelkezései szerint jár el, ezt a kérdést csak két év múlva 

vetheti fel. Így a bejegyzés megszüntetésének kezdeményezéséről szóló, több médiumban tényként kezelt hír remélhetőleg csupán 

a magyarok ellen folyó médiahadjárat egy újabb állomásának tekinthető…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Kárpátalján a magyar himnusz éneklése miatt vizsgálatot indított az Ukrán Biztonsági Szolgálat  

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogy jogszabályba ütköző volt-e az, amikor a 

kárpátaljai Szürte településen a helyi képviselők beiktatásukkor elénekelték a magyar himnuszt - adta hírül kedden az Ukrajinszka 

Pravda hírportál. "A biztonsági szolgálat dokumentumokat kapott az eseményről, és most gondosan ellenőrzi őket. Az ellenőrzés  

eredményei alapján megteszik a megfelelő válaszintézkedéseket"- közölte az SZBU. A Volodimir Zelenszkij mögött álló Nép 

Szolgája parlamenti frakciójának két tagja, Vitalij Bezhin és a párt frakcióvezetője, Olekszandr Kornyijenko közölte, hogy ők 

fordultak ez ügyben az SZBU-hoz. Az államnak határozottan és sürgősen reagálnia kell az ilyen esetekre!" - idézte az Ukrajinszka 

Pravda Vitalij Bezhin képviselőt. Sajtónyilatkozatot jelentetett meg Magyarország kijevi nagykövetsége, amit szerkesztőségünkhöz 

is eljuttattak: Időközben kiderült, hogy a felvételt készítő és nyilvánvalóan rosszindulattal közzé tevő személy – aki mellesleg a 

választáson vereséget szenvedett politikus hozzátartozója – szándékosan elmulasztotta megörökíteni azt, hogy az ülés végén 

felcsendült Ukrajna nemzeti himnusza, majd csak ezt követően énekelték el a magyarok több évszázados nemzeti imádságát, amely 

történetesen valóban Magyarország nemzeti himnusza is lett idővel…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Olekszij Petrov kormányzó elhatárolódott a KMKSZ elleni SZBU-s akciótól  

Olekszij Petrov, a Kárpátalja Megyei Állami Adminisztráció vezetője elhatárolódott azoktól a házkutatásoktól, amelyeket az Ukrán 

Biztonsági Szolgálat (SZBU) kommandósai hétfőn tartottak a magyar szervezet intézményeiben, sértőnek nevezve, hogy neki 

tulajdonítják a titkosszolgálati akció kezdeményezését. „Mind a régióban élő valamennyi kisebbség képviselőihez való 

viszonyomból, mind az életrajzomból kiviláglik, és egykori elhárítótisztként is pontosan tudom, hogy az alaptalanul alkalmazott 

primitív, durva erő nem lehet érv, pláne a politikában” – fogalmazott. Ezért úgy vélem, hogy egy demokratikus európai országban 

a megyei állami adminisztráció elnöke nem avatkozhat bele a rendvédelmi szervek munkájába, bármennyire is elvárnák ezt.” 

https://kiszo.net/2020/12/02/ukrajna-legnagyobb-hitelezoje-az-eu/
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Hozzátette: van nyomozás, vannak gyanúsított személyek, van házkutatási bírósági engedély. Petrov felszólította a rendvédelmi 

szervek munkatársait, hogy tartsanak sajtótájékoztatót, és tárják a közvélemény elé a bizonyítékaikat az esetleges politikai 

gyanúsítgatások megelőzése végett. […] Amit minap még puszta lehetőségként mérlegeltünk, az mára valósággá lett: a miniszteri 

kabinet jóváhagyta Olekszij Petrov kárpátaljai kormányzó menesztését hivatalából. Utódja nagy valószínűséggel Anatolij 

Poloszkov, a Chateau Chizay igazgatója lesz, akinek kinevezésére szintén rábólintott a kormány. Zelenszkij ugyancsak az elmúlt 

héten nevezett ki új kormányzót Odessza és Harkiv megyék élére, október vége óta pedig Petrov már az ötödik az ország kéttucat 

kormányzója közül, akinek útilaput kötöttek a talpára…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

További reakciók a KMKSZ elleni titkosszolgálati akcióra 

Az Ukrán Biztonsági Szolgálatnak (SZBU) a magyar érdekvédelmi szervezet ellen hétfőn megindított akciója így vagy úgy, de 

állásfoglalásra késztette a helyi politikusokat, a megyei sajtót. Könnyű dolga volt a szemlekészítőnek a magyarellenes írásairól, 

rágalmairól hírhedt madyar.infóval, amely ezúttal azt állítja, hazaárulással vádolták meg Brenzovics Lászlót, a KMKSZ elnökét. 

Szerintük ez logikus, mivel a volt parlamenti képviselő az utóbbi tíz évben a kárpátaljai magyar autonómia megteremtésének 

eszméjén munkálkodott. Visszafogottabban és óvatosabban reagált a nacionalista Zakarpattya Online. […]A legnagyobb 

terjedelemben azonban a „szeparatista” variánst boncolgatja a portál, kiemelve, hogy folyamatosan nő Magyarország „jelenléte” 

Kárpátalján. A szerzők még egy videót is csatolnak a cikkhez, amelyen látható és hallható, amint a szürtei kistérségi önkormányzat 

alakuló ülésén a jelenlévők eléneklik a magyar himnuszt. Azt már nem teszi hozzá a szerző, hogy a magyar himnuszt az ukrán után 

énekelték el a jelenlévők, s nemcsak Szürtében gyakorlat a „kettős” himnuszéneklés, hanem például Beregszászban is, ám ezzel 

mostanáig nem volt semmi gond…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Az EBESZ-megfigyelők már a helyszínen tájékozódnak az Ukrajnában történtekről 

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) megfigyelői már a helyszínen tájékozódnak a hétfőn Ukrajnában a 

magyar közösséggel szemben elkövetett "inzultusok" ügyében - közölte a külgazdasági és külügyminiszter kedd este a Facebook-

oldalán.   Szijjártó Péter azt írta: albán kollégája intézkedett is, aEBESZ ukrajnai különleges megfigyelő missziója már a helyszínen 

tájékozódik a történtekről, és kapcsolatba lépnek a kárpátaljai magyarok képviselőivel…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > 

Idén online formában rendezték meg a Kutatók Éjszakája c. programot a Rákóczi-főiskolán 

Hatodik alkalommal rendezte meg a Kutatók Éjszakáját november 26-án a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF 

KMF) Biológia és Kémia Tanszéke idén rendhagyó módon, online formában. A szervezők a Google Meet online felület segítségével 

tartották meg az érdekesebbnél érdekesebb előadásokat. Az esemény kezdetén dr. Kohut Erzsébet, a főiskola Biológia és Kémia 

Tanszékének vezetője, az MTA külső köztestületének tagja köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően Molnár Attila, a II. RF KMF 

Biológia és Kémia Tanszékének munkatársa ismertette az est programját. […] A folytatásban a gombák érdekes és rejtelmekkel teli 

világát ismerhettük meg Kepics Andreával egy kötetlen beszélgetés keretein belül. Többek között megtudhattuk, hogy a gombák 

spóráit olyan kitintartalmú réteg borítja, mint a rákok vagy a bogarak páncélját, valamint azt is, hogy ideális körülmények között 

ezek a spórák akár több száz éven keresztül fenn tudnak maradni, míg látható gomba fejlődik ki belőlük…” Forrás: 

Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Balogh Oszkár, Fakász Valéria és Korolovics Valéria kapott magas magyar állami kitüntetést 

Dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke októberben Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozott Balogh 

Oszkár, a Csapi Városi Tanács képviselője, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) gazdasági felelőse, a „KMKSZ” 

Jótékonysági Alapítvány főkönyvelője, Fakász Valéria nyugalmazott pedagógus, a KMKSZ Barkaszói Alapszervezetének alapító 

tagja részére, valamint Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesítette Korolovics Valériát, a Derceni Művelődési Ház 

igazgatóját, a Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes vezetőjét. A kitüntetések ünnepélyes átadására november 26-án, csütörtökön 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusán került sor…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

 

Szerbia több mint 300.000 külföldön dolgozó vendégmunkással fizettetné meg a jövedelemadót 

Több mint 300.000 külföldön dolgozó szerbiai állampolgár számíthat egy újabb költségre, amennyiben az adóhatóság úgy dönt, 

hogy szigorúan betartja a személyi jövedelemadóról szóló törvényt. A jogszabály 7. cikkelye szerint a szerbiai rezidens köteles 

személyi jövedelemadót fizetni a Szerbiában és a más országban megvalósított jövedelem után egyaránt. […] A legutóbbi 

népszámlálás adatai szerint 313.411 szerb állampolgár tartózkodik munka jelleggel külföldön. Egyébként, ami a Szerbiából 

https://www.karpatinfo.net/belfold/2020/12/01/olekszij-petrov-kormanyzo-elhatarolodott-kmksz-elleni-szbu-s-akciotol
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Európába elszármazottak teljes számát illeti, Németországban 450.000, Ausztriában 300.000, Svájcban mintegy 200.000, az 

Egyesült Királyságban pedig 80.000 szerbiai származású vendégmunkás tartózkodik. A tengerentúlra és Ázsiába mintegy 120.000 

szerbiai polgár költözött, jelentős számban Ausztráliába. A törvényben definiált „rezidens” az olyan személyre vonatkozik, aki 

Szerbia területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik, vagy üzleti és hétköznapi tevékenysége túlnyomó részt Szerbiához 

kötődik…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

Csupán 10 jutott a szabadkai és a zentai kórházba a 100 lélegeztető gépből? 

Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere csütörtökön bejelentette, hogy a kormány száz lélegeztető gépet 

küld a délvidéki magyaroknak. Sajnos ezt látszik igazolni az is, hogy a délvidéki magyarok számára kiemelt fontosságú korházakba, 

csak az adomány 10 százaléka jutott el. Hiszen a “legmagyarabb” szerbiai kórházba, Zentára 5 gépet küldtek. Míg Szabadkára, az 

egy településen belül legnagyobb számban élő magyar közösséghez szintén csak 5 gép került eddig…” Forrás: Delhir.info: teljes 

cikk > 

Újabb magyar nyelvű helységnévtáblát rongáltak meg 

A mélyszerbségüket csupán az éjszaka leple alatt festékszórókkal megélni tudó vandálok újabb délvidéki, magyar nyelvű 

helységnévtáblát rongáltak meg. Így a ma főképp montenegrói “dobrovoljacok” álltál lakott Szikics vagy Szeghegy néven is ismert 

település helységnévtábláját festették le, mind Kishegyes, mind pedig Bácsfeketehegy irányából…” Forrás: Delhir.info: teljes cikk 

> 

Fiatal politikai vezetőket képeztek 

A Robert Schuman Intézet szervezésében került sor arra az ötnapos rendezvényre, amelyen Kiss Nándor köztársasági képviselő és 

Turza Szabolcs, a VMSZ kúlai ifjúsági fórumának elnöke is részt vett. A fiatal vezetők képzésén az Európai Néppárt testvér- és 

partnerszervezetei, illetve ifjúsági tagozatai vehettek részt – mondta lapunknak Kiss Nándor, hozzátéve, hogy elsősorban a nyugat-

balkáni országokból érkeztek résztvevők. Szerbia mellett Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Albánia és Koszovó is 

képviseltette magát. Először bemutatták az elméleti alapokat, később ezek alkalmazását is begyakoroltuk. A képzés fő témája a 

demokrácia, a joguralom, a kisebbségi csoportok és a többség egymáshoz való viszonya volt. Hallhattunk előadást a politikai 

szervezetek civil szervezetekkel, illetve médiával való viszonyáról is. Hangsúlyt kapott még a politikai iránytű fogalma és 

alkalmazhatósága, illetve egy kérdéssorra adott válaszaink alapján saját magunkat is elhelyezhettük a politikai iránytűn – részletezte 

kérésünkre Kiss Nándor…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Sajtóügy: Két volt munkatárs is pert nyert a Magyar Szó ellen; Képviselő lett a Magyar Szó igazgatója 

A Magyar Szó hat munkavállalója indított pert a cég ellen 2016-ban, mivel az átszervezés címszó alatt a munkahelyüket az adott 

szerkesztőségben megszüntették, […] közülük ketten meg is nyerték a pert a Semmitőszék döntése alapján, amely azt is jelenti, 

hogy a döntés ellen Szerbiában már nem lehet fellebbezést benyújtani. A két munkavállaló közül az egyik Bajtai Kornél volt, aki a 

Magyar Szóban szakszervezeti képviselő is volt. Bajtai ügyvédje, Maglai Jenő elmondta, mindkét ítélet annak a bizonyítéka, hogy 

„semmilyen törvényes alapja nem volt annak, hogy a védencének felmondjanak, s hogy ez a döntés is bizonyítja, egy pártlapról van 

szó, amely a Vajdasági Magyar Szövetséget szolgálja.“ […] A Magyar Szóból önként vagy kikényszerítve az elmúlt néhány évben 

a következő újságírók és szerkesztők távoztak (a teljesség igény nélkül): Kontra Ferenc, Kókai Péter, Laskovity Ervin, Mihájlovits 

Klára, Pressburger Csaba, Tápai Renáta, Tómó Margaréta, Török Arnold, Tőke János, Vígi Zoltán, Vígi Zsoldos Zsaklina. […] 

Mint ismeretes, a Független Vajdasági Újságírók Egyesülete (NDNV) 2016 júliusában figyelmeztette a nyilvánosságot, hogy a 

Magyar Szó vezetősége elkezdte a politikailag nemkívánatos újságírók és szerkesztők eltávolítását a napilapból.  […] A vajdasági 

magyarság egyetlen napilapjának az igazgatója, a temerini Ökrész Rozália a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági képviselői 

csoportjának a tagja lett. Ökrész Rozália 2012-ben került a Magyar Szó élére, s azóta ő az igazgatója a cégnek. Az ő ideje alatt 

távolították el vagy mondtak fel önként azok a munkavállalók, akik nem értettek egyet a lap szerkesztéspolitikájával, amely Varjú 

Márta főszerkesztői posztra történő érkezésével abban merült ki, hogy a VMSZ-ről egyetlen kritikai hang se jelenhet meg…” Forrás: 

Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Interjú: Horváth Futó Hargita egyetemi tanárral 

Horváth Futó Hargita, az újvidéki Bölcsészettudományi Kar rendkívüli egyetemi tanára, Az MTA külső köztestületének tagja, Gion-

kutató kapta az idén Szenttamás Község Október Díját, melyre a Gion Nándor Kulturális Központ terjesztette fel. Az elismerést a 

több mint két évtizedes kultúraszervezési és értékmegőrzési munkájával, illetve Szenttamás kulturális értékeinek népszerűsítésével 

érdemelte ki… Szenttamáson kezdte a pedagógusi pályát. […] Első módszertani órájukon el szoktam mondani a negyedéves 

https://szabadmagyarszo.com/2020/12/02/szerbia-tobb-mint-300-000-kulfoldon-dolgozo-vendegmunkassal-fizettetne-meg-a-jovedelemadot/
https://delhir.info/2020/11/29/csupan-10-jutott-szabadkai-es-zentai-korhazba-a-100-lelegeztetogepbol-amit-a-delvideki-magyaroknak-kuldtek/
https://delhir.info/2020/11/29/csupan-10-jutott-szabadkai-es-zentai-korhazba-a-100-lelegeztetogepbol-amit-a-delvideki-magyaroknak-kuldtek/
https://delhir.info/2020/12/02/ujabb-magyarnyelvu-helysegnevtablat-rongaltak-meg/
https://delhir.info/2020/12/02/ujabb-magyarnyelvu-helysegnevtablat-rongaltak-meg/
https://www.magyarszo.rs/hu/4473/kozelet/230946/Fiatal-politikai-vezet%C5%91ket-k%C3%A9peztek.htm
https://szabadmagyarszo.com/2020/07/30/ketten-pert-nyertek-a-magyar-szo-ellen/
https://szabadmagyarszo.com/2020/12/01/koztarsasagi-kepviselo-lett-a-magyar-szo-igazgatoja/
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hallgatóimnak, hogy az egyetemre való belépésük előtt már 14 000 órát „hospitáltak”. Ez a felvetés alkalmat ad a beszélgetésre, a 

vitára, a többi közt a tanár-diák viszonyról, a tanári pályaalkalmasságról, a pedagógusszerepek kérdésköréről, hiszen iskoláztatásuk 

folyamán sokféle tanártípussal, nevelői személyiséggel találkoztak… […] Több szálon is kapcsolódik Gion Nándorhoz. Miért fontos 

az ő személye, munkássága? Miért lett Gion-kutató? A mentorom, dr. Hózsa Éva, MTA külső köztestületének tagja is arra biztatott, 

hogy Gion Nándor műveiből doktoráljak, hiszen annak ellenére, hogy már írtak e témában monográfiákat, szenttamásiként más 

aspektusból interpretálhatnám a műveket. Megfogadtam a tanácsát. Megírtam a disszertációmat, melyben lokális kontextusba is 

helyeztem a szenttamási helyszíneken játszódó műveket, rámutattam a szövegekbe beépült helyi elemekre, a szereplők, helyszínek 

modelljeire…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

Interjú: Papp László helytörténésszel  

A közelmúltban megtartott topolyai városnapi ünnepségen Papp László bácskossuthfalvi helytörténész írói tevékenységéért, 

helytörténeti és közösségi értékmegőrző munkájáért Pro Urbe díjban részesült. 1952-ben született Bácskossuthfalván. […] A 

Települési Értéktár alapító tagja és aktív résztvevője, helytörténeti gyűjtése felbecsülhetetlen. Meglepődtem, és nagyon jó érzés, 

hogy elismerik a munkám. Sosem készítettem számadást arról, mennyire vagyok aktív. […] Legújabb kötete, A Fehérre meszelt 

élet — Pacséri szállások a XIX. és a XX. században című könyv a közelmúltban hagyta el a nyomdát. A magyar - szerb kiadvány 

egy mára már eltűnt időszaknak állít emléket. […] Eddig hány könyve jelent meg? - Tizenegy, ötnek társszerzője vagyok, hat pedig 

önálló kötet. […] Hogyan lett önből helytörténész? — Rendszeresen vásároltam a Bácsországot. Egyszer Szabó József, a Magyar 

Szó egykori lektora eljött a topolyai aranyműves üzletembe, és azt mondta: Topolyán tizenketten veszik a Bácsországot, ebből 

tizenegyet ismerek, és állítólag ön az, akit még nem…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

Múltidéző cikksorozat: Aki muraközi tájnyelven szólt a népéhez – Margitai József a tanár és a lapszerkesztő 

A felettébb termékeny két évtized után 1898-ban a nagykanizsa-i Fischel Fülöp kiadásában megjelent Margitai József Értekezések 

a tanügy köréből című gyűjteményes kötete. Könyve bevezetőjéből kiderül, a közoktatási minisztérium a millennium alkalmával 

arra kérte a népoktatás terén működő jeles tanférfiakat, hogy „jegyzetekkel kísért önálló irodalmi termékeiket, valamint egyéb, itt-

ott megjelent közleményeiket összegyűjtve”, a millenniumi kiállításon külön kötetben mutassák be. Az 1870-es évek végén, az 

1880-as évek elején a Muraközt és a Vendvidéket elárasztották a magyarsággal szemben ellenséges hangulatot keltő, döntő 

mértékben Zágrábban és Varazsdon kiadott horvát nyelvű népnaptárak, melyek „szerfelett kártékony hatással voltak a muraközi 

nép hazafias érzületére” – írta egy összefoglalójában Margitai József…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Videó: Véget ért az egyhetes Desiré fesztivál Szabadkán 

A megszorító intézkedések miatt a program többször módosult, végül a hat nap alatt tizenegy előadást láthatott a közönség. Csúcs 

Emese, szervező, Kosztolányi Dezső Színház: „Mi a kezdetektől fogva egészen a végéig bíztunk abban, hogy ez létrejön, nem adtuk 

fel, és minden előírást betartva, nekünk ezt sikerült megcsinálnunk.” […] A fesztivált Hajdú Szabolcs három rendezése zárta, három 

egymást követő előadás, három történet, amelyek, ugyan nem kapcsolódnak szorosan össze, de a karakterek és a témák szintjén 

nagyon sok áthallás van…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Keskenyúton Emlékérem 2020- a temerini Szabó család a díjazott 

A Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány kuratóriumának közleménye szerint a Szabó család az 1944/45-ös 

délvidéki áldozatok emlékének megőrzéséért végzett kulturális, ismeretterjesztő és megemlékezést szervező önzetlen munkájáért 

kapta az elismerést. Az emlékérmet 2013-ban alapították és minden év novemberében ítélik oda és teszik közzé a díjazottak 

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

 

Több mint 18 millió szavazót tartanak nyilván Romániában 

Az állandó választási névjegyzékben 18 191 396 szavazati joggal rendelkező állampolgár szerepelt december 2-án – közölte 

csütörtökön az Állandó Választási Hatóság (AEP). A listákat a lakossági nyilvántartó és a polgármesteri hivataloktól kapott 

információk alapján aktualizálták. Az AEP közleménye szerint 19 604 személy szavazati jogát felfüggesztették. A külföldi 

lakhellyel rendelkező román szavazópolgárok száma 740 367. Ezek közül 35 808 személy kérte, hogy levélben élhessen szavazati  

jogával…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

 

https://hetnap.rs/cikk/A-kutatomunka-lazas-orome-33499.html
https://hetnap.rs/cikk/A-helytortenet-szerelmese-33592.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4469/mellekletek_kilato/230623/Murak%C3%B6z-orsz%C3%A1gnak-h%C5%B1s%C3%A9ges-fia.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/veget-ert-az-egyhetes-desire-fesztival-szabadkan
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/keskenyuton-emlekerem-2020-temerini-szabo-csalad-dijazott
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135679-tobb-mint-18-millio-szavazot-tartanak-nyilvan-romaniaban


Átadták a forgalomnak a moldvai régió első sztrádaszakaszát 

Klaus Iohannis államfő és Ludovic Orban miniszterelnök jelenlétében nyitották meg szerdán a forgalom előtt a moldvai országrész 

első autópálya szakaszát. A Bákó körgyűrűjének részét képező, a Moldvát – Ploiești-en keresztül – a fővárossal összekötő A-7-es 

autópálya első 16 kilométeres szakaszára a kivitelezésre megszabott határidő előtt több mint egy évvel, a parlamenti választások 

előtt négy nappal hajthattak fel az autósok. Ludovic Orban miniszterelnök további nagyszabású állami beruházásokat ígért…” 

Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Több mint 850 000 fogyatékkal élő személyt tartanak számon Romániában 

Csütörtökön, a fogyatékkal élők világnapja alkalmából tette közzé a munkaügyi minisztérium legfrissebb adatait a fogyatékkal élő 

személyek számára vonatkozóan: A munkaügyi minisztérium jelentése szerint 2020 februárjában Romániában 853 465 fogyatékkal 

élő személyt tartottak számon. Ez a lakosság 3,85%-át teszi ki, közülük 17 391 személy volt állami gondozásban…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

A kampányfinisben végül csak előkerült a magyar kártya: Tudose és Ponta húzták elő 

A választási kampány célegyenesében a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Pro Románia egy-egy politikusa is nacionalista 

kirohanással próbálta mozgósítani a szavazóit. A célpont az RMDSZ és a Minority SafePack kisebbségvédelmi polgári 

kezdeményezés volt, az eszköz pedig a közvélemény durva félretájékoztatása. Mihai Tudose, a PSD alelnöke a B1TV szerda esti 

választási műsorában arról beszélt az Orbán Viktor a háttérben már kiegyezett az Európai Bizottsággal abban, hogy a magyar 

kormány nem vétózza meg az uniós költségvetést, ha a brüsszeli testület támogatja az RMDSZ által elindított Minority SafePacket. 

A Digi24 szerda esti választási műsorában a Pro Románia elnöke, Victor Ponta azt a kérdést szegezte neki Tánczos Barna 

szenátornak: az RMDSZ a kormányra lépése feltételéül szabja-e meg a választások után a Minority SafePack támogatását, mint 

ahogy azt 2013-ban, Ponta miniszterelnöksége idején?…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Román nyelven is elérhető a rendszerváltást ismertető Elmúlt Jelen honlapja 

Szerdán indult az Elmúlt Jelen projekt román nyelvű változata: a prezentultrecut.ro címen elérhető honlap a román anyanyelvű 

olvasóknak mutatja be a rendszerváltást, természetesen a romániai magyarok szemszögéből. Az oldal a magyar nyelvű 

elmultjelen.ro tükörképe: tartalmazza a kommunizmus, a forradalom és az első rendszerváltó év pontos krónikáját, 154 eseményben 

és több mint 1500 fotóval dokumentálva azt. A készítők román nyelven is elérhetővé tették az időszak legfontosabb történéseit, a 

forradalmi eufóriától a fekete márciusig, felvázolva az utána következő időszak stabilizációs törekvéseit és kétségeit is…” Forrás: 

Maszol.ro: teljes cikk > 

Interjú: XVII. egyetemi nyílt napok 

Az egyetemi nyílt napok rendezvény arra hivatott, hogy segítsen a diákoknak a döntésben. Idén december 5–6-án – rendhagyó 

módon – online szervezik meg az eseményt. Nincs szükség előzetes regisztrációra, és a részvétel is ingyenes. A XVII. egyetemi 

nyílt napok kapcsán Marton Lászlót, a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség elnökét kérdeztük. […] Milyen volt az egyetemi 

nyílt napok eddig, és hogyan fog kinézni idén?– Az eddigi években különböző, főként magyarlakta megyékből eljöttek a diákok 

Marosvásárhelyre. Az ideutazást buszokkal szerveztük meg…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Transindex online kerekasztalának legfontosabb gondolatai 

November 25-én volt a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja, ennek kapcsán a Transindex online kerekasztal-beszélgetést 

szervezett. Hogy néz ki, mit jelent 2020-ban a nők elleni bántalmazás megelőzése Romániában? Az elmúlt években született 

jogszabályok mennyiben segítik megoldani vagy megelőzni a nők elleni és a családon belüli erőszak ügyét? Többek között ezeket 

a kérdéseket vitatták a beszélgetésen, amelynek résztvevői: László Éva pszichológus, a BBTE oktatója és a BBTE Erőszak 

Megelőzéséért Tanácsadó Központjának szakembere; Mayer-Kinczler Hajnal szociális munkás, a kolozsvári önkormányzat 

tanácsadó központjának vezetője; és Pocsai-Szász Rozália szociális munkás, a BBTE Erőszak Megelőzéséért Tanácsadó 

Központjának szakembere volt. Az online beszélgetést Kulcsár Árpád, a Transindex közéleti szerkesztője moderálta…” Forrás: 

Transindex.ro: teljes cikk > 

Idén az online térben indul útjára a 11. Bölcs diákok országos vetélkedő 

Tizenegyedik alkalommal hirdeti meg a Bölcs diákok országos vetélkedőt a Communitas Alapítvány és a Kolozsvári Református 

Kollégium, amely folytatja a tavalyi témát Örökségünk: a Föld címmel. Sólyom Réka, a vetélkedő programkoordinátora elmondta: 

„A vetélkedőnek mindenkori célja, hogy felkeltsék a diákok figyelmét a természeti és kulturális örökségek iránt olyan interaktív, 

szórakoztató feladatok segítségével, melyek az elméleti tudás gyakorlati felhasználása által átfogó, összefüggéseket kereső világkép 

https://kronikaonline.ro/gazdasag/atadtak-a-moldvai-regio-elso-sztradaszakaszat
https://kronikaonline.ro/belfold/tobb-mint-850-000-fogyatekkal-elo-szemelyt-tartanak-szamon-romaniaban
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135691-a-kampanyfinisben-vegul-csak-el-kerult-a-magyar-kartya-tudose-es-ponta-huztak-el
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/135671-roman-nyelven-is-elerhet-a-rendszervaltast-ismertet-elmult-jelen-honlapja
https://www.e-nepujsag.ro/articles/bezartak-de-megis-nyitva-maradtak
https://eletmod.transindex.ro/?cikk=28780&a_nok_elleni_eroszakot_az_egesz_tarsadalmat_betegge_teszi___a_transindex_online_kerekasztalanak_legfontosabb_gondolatai
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kialakítására ösztönöznek”. Molnár Galaczi Júlia, a verseny feladatlapjainak kidolgozója rávilágított, hogy nagy szükség van az 

interdiszciplináris és gyakorlati feladatokon alapuló vetélkedőkre, ugyanis ezek hiánypótlók. Elmondta: a feladatokkal ellensúlyozni 

akarják azt a rengeteg elméleti oktatást, amit a tanügy előír…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

 

A COVID-vakcinát fejlesztő Karikó Katalin portréja 

Eredetileg interjút szerettem volna készíteni az egyik legígéretesebb COVID-vakcinát fejlesztő cég, az immár közismert BioNTech 

igazgatóhelyetteseként és kutatási vezetőjeként dolgozó kutatóval, de elfoglaltsága miatt erre csak hónapok múlva kerülhet sor. 

Most be kell érnünk annyival, hogy Karikó Katalin pályaívén keresztül szemléltetjük, hogyan lesz egy kisújszállási lányból a 2020-

as év egyik legismertebb kutatója. Ő ugyanis nem az a tipikus „Magyarországon világhírű” tudós, az általa kidolgozott technikán 

alapuló COVID-vakcinák (a többes szám indokolt, ugyanis nem csak a BioNTech-kel együttműködő Pfizer dolgozik ilyennel) miatt 

egy csapásra lett világszerte ismert és elismert kutató. […] A sors furcsa fintora, hogy hiába jutott eszébe Karikónak, ami előtte 

senkinek, az egyik legismertebb, a tudományos folyóiratok etalonjának számító Nature elutasította a felfedezésről szóló tanulmány 

közlését. Jelentéktelen felfedezés – mondták…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

A csehországi Esterházy János Társulás honlapja mától elérhető mindenki számára 

A csehországi Esterházy János Társulás honlapja mától elérhető mindenki számára – a Centralizált Tudásbázis, amely elősegíti a 

további kutatási és boldoggá avatási folyamatokat. […] A fellelhető összes információt megpróbáltuk összegyűjteni a helyszínekről. 

A legtöbb helyről megfelelő mennyiségű tartalmat tudtunk feltölteni az oldalra, viszont akadnak olyan emlékhelyek is, amelyek 

még kiegészítésre szorulnak. A kutatómunkánk nem állt meg, a tudásbázis és az oldalak tartalmainak frissessége, minősége, 

valamint teljessége számunkra az első és legfontosabb…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

DAMESZ – Dél- Ausztráliai Magyarok Szövetsége 

Dél-Ausztráliában 1950-ben alakult meg az első szervezet, majd az egyre gyarapodó magyar közösségek egyre több klubot hoztak 

létre, így egy idő után indokolttá vált, hogy létrehozzanak egy ernyőszervezetet. Hivatalosan 1975-ben jegyezték be a Dél-

Ausztráliai Magyarok Szövetségét, első elnöke Gyarmathy Imre volt. Azóta 8 elnöke volt a szövetségnek, a jelenlegi elnök: Szabó 

Attila református lelkész. Hét magyar szervezetet magába foglaló ernyőszervezet, amely a tagjai közötti együttműködés által 

hozzájárul az ausztráliai magyar közösség érdekei érvényesítéséhez. Körülbelül 350 taggal számolnak. A szövetség azzal a céllal 

jött létre, hogy összehangolja a tagszervezetek munkáját és rendezvényeit. Az éves tervezet kialakítását minden év novemberében 

tervezik meg. Az éves állandó feladataik közé tartozik a nemzeti ünnepek…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk > 

Vezetőségváltás a buenos airesi Zrínyi Ifjúsági Körben (ZIK) 

A buenos airesi Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK) november 14-én lezárta a 2020-as tanévet. Az online térben, tanárok, gyerekek és szülők 

együtt voltunk jelen, nemcsak Argentínából, hanem Uruguayból és Magyarországról is. Az évzáró megható pillanatokkal zárult, 

ugyanis a vezetőség három tagja – Zaha Alexandra, Mocsáry Anni és Gorondi Judit – 30 aktív év után átadta a stafétát. Fóthy Csilla 

vállalta azt a feladatot, hogy a következő években vezeti a Zrínyi Ifjúsági Kört, hogy a diaszpórában élő magyar gyerekek továbbra 

se maradjanak magyar nyelv, irodalom, történelem és kultúra tanulása, megismerése nélkül. […] Az évzáró a ZIK csoportjainak 

bemutatkozásával indult. …” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk > 

Így telt a 2020-as év a Jaraguá do Sul-i magyarok körében 

Jaraguá do Sul-ban ma már nem él anyanyelvi beszélője a magyar nyelvnek, éppen ezért ebben a dél-brazil városban szolgálatot 

teljesítő ösztöndíjasnak a legfontosabb feladata a magyar mint idegen nyelv tanítása a javarészt negyed és ötödgenerációs magyar 

leszármazottak számára. […] Keddtől szombatig tíz csoportban tanítottam magyart különböző nyelvi szinteken több mint ötven 

diák számára. Április hónaptól kezdve havi rendszerességgel ismerkedtünk meg egy-egy magyar költő remekművével. Havonta 

szerveztem közös szavalást versfolyam formájában, annak érdekében hogy a diákok kiejtése javuljon, szókincse bővüljön, 

magabiztossága erősödjön. Az ösztöndíjas tevékenységem jelentős vállalása volt egy portugál nyelven tartott magyar kulturális 

témákat feldolgozó ismeretterjesztő előadássorozat elindítása…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk > 
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