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Nagysebességű elektromos vonatok beszerzéséről állapodott meg Szerbia Kínával 

Nagysebességű elektromos vonatok beszerzéséről írt alá szerdán szándéknyilatkozatot Tomislav Momirović szerb közlekedési 

miniszter Csen Bó, Kína belgrádi nagykövetével - közölte a helyi sajtó. Az óránként 200 kilométer megtételére képes vonatok a 

készülő Belgrád-Újvidék-Szabadka vasútvonalon közlekednek majd. […] A Belgrád-Budapest vasútvonal az első határon átnyúló 

projekt, amely Kína, valamint 16 kelet-közép-európai ország együttműködésének keretében jön létre, és azért is egyedülálló, mert 

Kína, egy EU-tagország és egy nem EU-tag együttesen vesz részt benne…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

A vajdasági fiatalok közül csak egy szűk réteg próbál itthon boldogulni 

A közelmúltban látott napvilágot egy tanulmány, miszerint a szerbiai fiatal munkavállalók az idei év júliusában átlagban 440 euró 

bért vittek haza, viszont szerettek volna legalább 600–800 eurót megkeresni. A Fiatalok Ernyőszervezete (Krovna organizacija 

mladih) elnevezésű szervezet által készített, a fiatalok helyzetét és igényeit feltérképező alternatív jelentés szerint a 15 és 30 év 

közötti korosztály esetében a munkanélküliség az az elsődleges szempont, ami miatt leginkább távozni akarnak Szerbiából. A témát 

Bajtai Kornél közgazdásszal jártuk körül, mégpedig elsősorban a vajdasági munkavállalók szemszögéből. […] A fiatalok esetében 

ez még inkább specifikus, mert ők egy más nemzedék, más a mentalitásuk. Egyrészt, ha magyar fiatalokról beszélünk, akkor létezik 

egy egyre masszívabb csoport, amely eleve nem is itt kerül be a felsőoktatásba. […] Főleg, mert a magyarországi egyetemi 

tanulmányok során kötelező a szakmai gyakorlat, egy közgazdászhallgatónak például két-három hónapot kell dolgoznia cégnél. Ha 

ő ott azt látja, hogy gyakornokként megkeres 6-700 eurót, akkor nyilván a Moja prva plata (Első fizetésem) nevű 20.000 dináros 

történet az ő szívét nem fogja megdobogtatni. […] Az itthoni cégek a munkabiztonságot gyakran „lazábban” kezelik…” Forrás: 

Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

Szenttamáson emlékeztek meg a bácskai razzia 79. évfordulójáról 

Az 1942-es razzia ártatlan áldozatainak az emlékére tartott központi megemlékezés gyászmisével kezdődött, melyet Irinej bácskai 

püspök celebrált. A megemlékezésen felszólalt Szenttamás polgármestere. Radivoj Debeljački kiemelte, hogy fontos emlékezni 

azért, hogy a bácskai razziához hasonló esemény többé ne történhessen meg. A megemlékezés végén Radivoj Debeljački, Igor 

Mirović, valamint Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke koszorúkat helyeztek el a helyi szerb ortodox templom falán 

lévő emléktáblánál. A razzia felelőseit még 1943-ban a Horthy-rendszer alatti Magyarországon felelősségre vonták. A második 

világháború után pedig Budapest kiadta Jugoszláviának a fő vétkeseket, ahol háborús bűnösökként kivégezték őket…” Forrás: 

Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Faluriport videóval: Torda és kulturális értékei 

Keserűvizet ugyan már nem ihatunk, de guduc kalácsot még készíthetünk és ehetünk, ha ellátogatunk Tordára. Ezek mellett még 

számos értéke van a bánáti településnek. […] Dobai János, a Torda HK elnöke mutatja be az 1770-as években betelepített falu 

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

   

Jövőre halasztják az idén esedékes romániai népszámlálást 

Elhalasztják egy évvel a 2021-ben esedékes népszámlálást - adta hírül a Digi 24 tévéadó. A hatóságok úgy döntöttek, hogy ebben 

az évben kockázatos lenne megszervezni a népszámlálást, mivel sokan elkülönítésben vagy karanténban vannak, és a népszámlálást 

végzők könnyen elkaphatnák a koronavírus-fertőzést. Az Országos Statisztikai Intézet igazgatója, Andrei Tudorel elmondta, nem 

ajánlott ebben az időszakban házról házra járva terepezni, adatot gyűjtve. A népszámlálást jövő év júniusában tartanák, és első 

alkalommal a romániai népszámlálások történetében online gyűjtenék az adatokat. Az online népszámlálásra vonatkozó döntést 

megelőzően a témában közvéleménykutatást végeztek, és kiderült, főleg a fiatalok körében nagyon magas azok aránya, akik 

támogatják az online népszámlálást…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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Fokozódhatnak a társadalmi feszültségek, egész iparágak alakulnak át 

Túl sok optimizmusra nem ad okot a 2021-es esztendő a román gazdaságot és ezzel együtt saját mindennapjainkat illetően a 

Krónikának nyilatkozó szakemberek szerint. Úgy vélik, idén nem számíthatunk látványos gazdasági eredményekre, viszont a 

munkanélküliségi ráta növekedésére és a lej gyengülésére mindenképp készülhetünk. Idén nem lehet látványos eredményeket elérni 

sem a gazdasági növekedés, sem az aggasztó költségvetési hiány csökkentése terén – jelentette ki a Krónika megkeresésére Králik 

Lóránd egyetemi adjunktus, a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) gazdaságtudományi tanszékének oktatója. A nagyváradi 

közgazdász úgy véli, a kormány rögtön a választások után valószínűleg nem is mer bekeményíteni, ugyanakkor a járványhelyzet 

elhúzódása miatt az Európai Unió sem kéri számon a növekvő költségvetési hiányt. […]  „A romániai lakosság leginkább azt érzékeli 

a járvány és az amiatt kialakult gazdasági válság hatásaként, hogy megdrágultak az élelmiszerek, többe kerül a megélhetés, 

ugyanakkor az ágazatok egy része fellendült, egy másik része összeomlott, új iparágak, szolgáltatások jönnek létre, a meglevők 

átalakulnak” – összegezte megkeresésünkre Szabó Árpád közgazdász, egyetemi tanár, az MTA külső köztestületének tagja. A 

közgazdász arra is kitért, hogy átalakult az ingatlanpiac, a nagy irodaházak kiürültek, a vidéki házak iránt megnőtt a kereslet. […] 

Húsz éve volt utoljára ennyire lanyha a határon túli befektetők érdeklődése, az előző gazdasági válság alatt is jóval több pénz 

érkezett…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Erdélystat: Felére csökkent az erdélyi turizmus 

Alaposan megsínylette a koronavírus-járványt az erdélyi idegenforgalom, amely a felére csökkent a 2020-as nyári idényben, a 

különböző régiókban eltérően alakult a turistaforgalom – derül ki az Erdélystat erdélyi statisztikai szolgálat által szerdán a 

Krónikához eljuttatott adatsorokból. a turistaérkezések és vendégéjszakák száma az előző év azonos időszakához képest felére (–49 

százalék, illetve –50 százalék) csökkent. A visszaesés mértéke enyhén meghaladja az országos átlagot (46,5 százalék). Országos 

összehasonlításban Erdély a romániai turistaérkezések és vendégéjszakák több mint egyharmadát adta (40,2 százalék és 35,2 

százalék), ami az erdélyi turizmus országos súlyának visszaesését jelenti az előző évekhez képest (2019-ben 42,1 százalék és 37,7 

százalék) – mutat rá az Erdélystat statisztikai szolgáltatás. A téli időszakhoz hasonlóan a nyári idényben is az erdélyi turistaforgalom 

legnagyobb részét – a turistaérkezések 41,3 százalékát és a vendégéjszakák 35,3 százalékát – a dél-erdélyi megyékben regisztrálták. 

Brassó megye 354 980 turistaérkezéssel és 690 594 vendégéjszakával Erdélyben az első helyet, míg országosan a második helyet 

foglalja el a megyék rangsorában (a Fekete-tenger-parti Konstanca megye mögött). Különösen Hargita megye mutatott jelentős 

csökkenést ebben az időszakban (57,3 százalék és 61,6 százalék). A Partiumban kicsit jobb a helyzet…” Forrás: Kronikaonline.ro: 

teljes cikk > 

Román főszerkesztőt neveztek ki Kolozsváron a kisebbségi tévéadások élére 

Megdöbbenéssel fogadták a Román Televízió (TVR) kolozsvári stúdiója kisebbségi adásának munkatársai lapunk értesülései szerint 

a központi döntést, hogy nem magyar újságírót neveztek ki a szerkesztőség élére. Alin Gelmărean – akire az egész stúdió irányítását 

is rábízták – szerint kinevezése 60 napra szól, és nem kíván beleszólni a magyar adás műsorpolitikájába. Doina Gradea, a köztévét 

közel négy éve irányító elnök-vezérigazgató az év utolsó napjaiban leváltotta a tévéadó központi és regionális csatornáinak 

megannyi vezető beosztású munkatársát, és újakat nevezett ki helyettük. A leváltás tulajdonképpen helytelen kifejezés, egészen 

pontosan az történt ugyanis, hogy nem hosszabbították meg stúdióvezetők, főszerkesztők, produkciós irodák vezetőinek 

kinevezését, feladatkörük ellátására pedig mások kaptak megbízatást. […] Az állami tévénél évek óta érvényes szervezeti felépítés 

(organigramma) alapján már nem versenyvizsgával, hanem kinevezéssel töltik be a posztokat, ezek pedig tetszés szerint 

meghosszabbíthatók vagy megszakíthatók. […] Couțit már régóta megosztó személyiségnek tartották a román szerkesztőségen belül 

is, akivel a magyar szerkesztőség sem ápolt gyümölcsöző kapcsolatot. […] Az elmúlt 31 év során még nem volt példa arra, hogy a 

magyar adásként emlegetett kisebbségi szerkesztőséget ne magyar – vagy esetleg más nemzeti kisebbséghez tartozó – szakember 

irányítsa…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Interjúk: A választások után még inkább kiszorultak a nők a politikából 

Országos szinten csökkent a nők képviselete a politikában, a változás pedig az RMDSZ-t is elérte. Ennek okairól kérdeztük Biró 

Rozáliát, az RMDSZ Nőszervezetének elnökét és Geambașu Réka szociológust. A képviselőnő megállapítása szerint ugyanis a 

parlamentben a nők aránya eddig is csak negyede volt a szenátorok és képviselők teljes létszámának. A választást követően pedig 

még ez az arány is 17 százalékra esett vissza.  A szövetség színeiben mindössze három nő jutott be a parlamentbe, azaz, bár állítólag 

az RMDSZ-en belül a női politikusok aránya közel a felére tehető. Biró Rozália szerint nem a Nőszervezet pozíciója gyengült meg 

az RMDSZ-en belül az előző mandátumhoz képest, hanem a romániai pártok országos szinten kevesebb női parlamenti képviselőt 

jelöltek befutó helyre… […] Hogy a társadalmi folyamatot és a nők arányának csökkenését a politikában megértsük, Geambașu 

Réka szociológust, kutatót is megkerestük, akinek vizsgálatai többek között kiterjednek a nők helyzetére és a társadalmi nem és 

munka témájára is. Ebben az értelemben szerinte a nők arányának csökkenése a törvényhozásban és gyakorlatilag eltűnésük a 

kormányból – a token-nő szerepköre inkább problémás a nők képviseletének szempontjából – egyrészt tükröz társadalmi 

folyamatokat, másrészt alakítja – vélhetőleg nem az egyenlőség irányába – a nemek közötti viszonyokat, a nők helyzetét. Ezt a 

https://kronikaonline.ro/gazdasag/nem-csak-a-jarvany-sujtja-a-roman-gazdasagot
https://maszol.ro/gazdasag/Melyponton-voltak-tavaly-a-kulfoldi-befektetesek-1
https://kronikaonline.ro/gazdasag/felere-csokkent-az-erdelyi-turizmus-a-partiumban-az-atlagnal-kisebb-kozep-erdelyben-nagyobb-mertekben-esett-a-turistaforgalom
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tobbsegi-foszerkeszto-a-kisebbsegi-adas-elen-darazsfeszek-a-tvr-nel-es-annak-kolozsvari-studiojanal
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szociológus azzal indokolta, hogy 2020-ban Romániában lényegében különböző nevű konzervatív pártok szálltak versenybe…” 

Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Szent Lászlóról készítettek ismeretterjesztő filmet Biharban 

Szent László kultuszáról, a lovagkirályhoz köthető régészeti leletekről és falképekről készült átfogó ismeretterjesztő film, amelyet 

a napokban tettek nyilvánossá Bihar megyei készítői. A film elkalauzol Nagyvárad és Bihar várába, de láthatjuk több Árpád-kori 

templom különleges freskóit és Szent László-ábrázolásait, miközben neves szakemberek mesélnek róluk. A témában ugyanis 

tudományos konferencia szervezése volt a cél, de az élet átírta a forgatókönyvet – mondta el Szabó Kinga, a Smiley Team Közösségi 

és Kulturális Egyesület vezetője, annak a projektnek a romániai vezetője, melynek keretében elkészült a film. A film koncepciója a 

közérthetőség szem előtt tartása miatt a lehető legegyszerűbb volt: röviden, lényegre törően összefoglalni azt, amit tudni érdemes 

és kell Szent László bihari és nagyváradi kötődéseiről, kultuszának kialakulásáról és éltetéséről. További szempont volt a Bihar 

megyében napjainkban is fellelhető, látogatható középkori műemlékekről, várakról, freskókról, Szent László ábrázolásokról, 

miközben ezeket mind meg is mutatjuk a nézőknek – foglalta össze Borsi Balázs újságíró, a film készítője…” Forrás: Maszol.ro: 

teljes cikk > 

Elérhető az új Korunk-lapszám: A televízió új uralma a pandémia alatt 

Megjelent a Korunk 2021-es első lapszáma. A Tévé – készüléken túl című lapszám a televíziós tartalmakkal és a televíziós 

ökoszisztéma kérdésével foglalkozik. A pandémia alatt mindannyiunk tapasztalata lett, hogy a streaming-szolgáltatók mennyire 

belakják világunkat, milyen sokféle problémát, társadalmi jelenséget lehet megérteni, feldolgozni a televíziós sorozatoknak 

köszönhetően. Az összeállítás a televízió új uralmának a technikai, gazdasági, kulturális, pszichés vonatkozásait vizsgálja. A 

tanulmányok egy része a televíziós univerzum általános vonatkozásait vizsgálja (Gálik Mihály, Mészáros Ferencz, Keszeg Anna 

írásai)…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Ferenczy Miklós lelkipásztorral Gy. Szabó Béla hagyatékáról 

Az 1905-ben Gyulafehérváron született Gy. Szabó Béla grafikus 35 évvel ezelőtt, 1985. november 30-án hunyt el kolozsvári 

otthonában. Ferenczy Miklós nyugalmazott református lelkésszel, a gazdag képzőművészeti hagyaték gondozójával a 20. század 

legjelentősebb erdélyi magyar grafikusának örökségéről beszélgettünk. Az utóbbi három évtizedben 137 Gy. Szabó Béla-kiállítást 

szervezett. […] A legtöbbet Erdélyben, mintegy harmincat Magyarország nagyobb településein, de jártunk más európai 

nagyvárosokban is, többek között Stuttgartban és Brüsszelben. […] A Jelenések könyvéből merített téma alapján készült 

Apokalipszis-sorozatát legszívesebben egyházi körökben szeretem bemutatni, mert a megértéséhez a Biblia felé kell fordulni. A 

Dante- és a Jelenések könyve-sorozata Márton Áron püspök révén 1969-ben és 1971-ben eljutott a Vatikánba is. VI. Pál pápa írásos 

áldását küldte a kolozsvári művésznek, az eredeti köszönőlevelet a hagyatékban őrzöm. Nyugdíjas éveimre nincs nagyobb áldás, 

mint a hihetetlenül gazdag Gy. Szabó-örökséget rendezni, és kiállításokkal meglepni rajongótáborát…” Forrás: Erdelyinaplo.ro: 

teljes cikk > 

Riport: A Világörökség és a szellemváros: kirándulás Királyföldön 

A járványhelyzet miatt felértékelődött a belföldi turizmus, és akik az épített örökséget, a kulturális értékeket részesítenék előnyben, 

azoknak a Királyföld, régi nevén Szászföld számos lehetőséget nyújt. Mi a Szeben megyei Berethalmot tűztük ki célul, amely 

háromszáz éven keresztül az erdélyi szász püspökség székhelye volt, és amely ma is lenyűgözi az odalátogatót impozáns méreteivel, 

építészeti stílusával, sajátos, egyedi hangulatával. […] Erzsébetváros, régies nevén Ebesfalva azért is érdekes, főleg az erdélyi 

magyarok, de mások számára is, mert ott áll Erdély egyik legnagyobb örmény katolikus temploma, ott született Apaffy Mihály 

erdélyi fejedelem, ott hunyt el Bornemissza Anna erdélyi fejedelemasszony. Legimpozánsabb látnivalója a főtéren álló két tornyú 

örmény katolikus templom, valamint az annak a közlében található Apafi-várkastély lehetne. Mindkettő elhanyagolt állapotban 

található…” Forrás: Liget.ro: teljes cikk > 

 

Megrepedt a lendvai várfal is 

A december 29-i horvátországi földrengést, melynek epicentruma 6,4 erősséggel Petrinja város közelében volt, Szlovénia jelentős 

részén is éreztük. Muravidéken a lendvai vár és az 1. Sz. Lendvai KÁI gyertyánosi tagiskolája tartoznak azon épületek közé, amelyek 

komolyabb károkat szenvedtek. A vár épülete már a márciusi földrengés (Zágrábban és környékén) következtében is sérüléseket 

szenvedett. Ezeket folyamatosan javították, a vár belső részét szinte teljesen rendbe tették, némi munka maradt még a vár külső 

falain, hiszen a kinti repedések nem voltak annyira veszélyesek. A mostani földrengés után keletkezett kár sokkal nagyobb, mint a 

márciusi földrengésnél volt. A kisebb javítások, a károk időközi szanálása magában nem oldják meg a szituációt. A legnagyobb 

https://itthon.transindex.ro/?cikk=28834&a_valasztasok_utan_meg_inkabb_kiszorultak_a_nok_a_politikabol._miert_leptunk_vissza?
https://maszol.ro/kultura/Szent-Laszlorol-keszitettek-ismeretterjeszto-filmet-Biharban
https://multikult.transindex.ro/?hir=11682&a_televizio_uj_uralma_a_pandemia_alatt_megjelent_az_uj_korunklapszam
https://erdelyinaplo.ro/extra/akirol-jezus-labat-bmintaztakr-n-beszelgetes-ferenczy-miklos-lelkipasztorral-gy-szabo-bela-hagyatekarol
https://liget.ro/eletmod/a-vilagorokseg-es-a-szellemvaros-kirandulas-kiralyfoldon


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

AUSZTRIA 

probléma az alappal van, süllyed a vár északi része, ezért elsősorban a környezetet kellene rendbe tenni, ez pedig komoly befektetést 

jelent̋ – nyilatkozta Baumgartner Dubravko, községi kárfelmérő…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

A Lendva-vidék népzenei hagyománya 

A Lendva-vidék a dunántúli magyar népzenei dialektusterület nyugati, szélső sávja, amely a Muravidék történeti táj Dobronaktól 

délre eső néprajzi tája. Népzenei szempontból elhanyagolt vidéknek tekinthető, ugyanis Magyarországgal ellentétben itt alig volt 

gyűjtés. A gyűjtések 1962-ben kezdődtek el, amikor Király Ernő zeneszerző az Újvidéki Rádió népzenei szerkesztőjeként bejárta 

Jugoszlávia magyarlakta településeit, köztük a Muravidéket is, majd 1969-ben a zombori születésű Kiss Lajos népzenekutató végzett 

itt népzenei gyűjtést az MTA munkatársaként. A legkésőbbi kutatás Paksa Katalin és Németh István 1998-as közös gyűjtése, az 

MTA Zenetudományi Intézet kiküldetésében. Az 1998-ban felgyűjtött anyagot, 210 dallal Paksa Katalin és Németh István 2018-as 

Muravidéki magyar népzene című monográfiája tartalmazza. A Lendva-vidéki népdalok megörökítésében azonban vitathatatlan 

Horváth Károly munkája…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

 

Római kori színházra bukkantak az ausztriai Bregenzben 

A régészek azt már régóta tudták, hogy az ókori Brigantiumban létezett egy színház, csak a pontos helye volt ismeretlen. A város 

felső részének lábánál végzett ásatások tárták fel a falakat, amelyek alátámasztották eddigi elméleteiket - közölte szerdán az ORF 

rádió. A színház 2000 embert volt képes befogadni, ami megegyezik az akkori város lakóinak számával. Karl Oberhofer, a Kölni 

Egyetem régésze szerint a színház viszonylag egyszerű felépítésű volt. Mérete alapján a színház régión túlmutató jelentőségű 

lehetett…” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk > 

Magyar kézilabda klub Bécsben 

Annak ellenére, hogy a lezárások miatt egyelőre nincs lehetőségük edzeni, online már százan jelentkeztek a felhívásra, hogy az 

osztrák fővárosban is megteremtsék a lehetőséget azoknak, akik kézilabdázni szeretnének. Ahogy azt Sándor Tamás hangsúlyozta, 

a férfiaknak még jobban akad lehetőségük, hogy egy meglévő klubhoz csatlakozzanak, de a nőknek erre nem találtak túl sok 

lehetőséget. Ezért döntött úgy, hogy meghirdeti a közösség oldalon, feltérképezve az igényeket, és ő maga lepődött meg, hogy 

ekkora volt rá a kereslet…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Irodalmi emlékhelyek és személyiségek adatbázisa Szlovákiában 

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága kiemelt feladatának tekinti a (cseh)szlovákiai, felvidéki  magyar irodalom és irodalmárok 

megismertetését és népszerűsítését, valamint az irodalmi hagyományok ápolását, beépítését gondolkodásunkba, mindennapi 

identitásőrző és identitásalakító reflexeinkbe. E célból Irodalmi emlékhelyek és személyiségek Szlovákiában címen egy 

folyamatosan frissíthető elektronikus irodalmi topográfiát hoztunk létre. Szócikkeink sorra veszik az egyes régiókat, illetve 

településeket, amelyek topográfiai-geográfiai meghatározása után következik az adott helységhez köthető személyek időrendi 

felsorolása, melyhez a legtöbb esetben illusztrációs anyag is kapcsolódik. Az adatbázisban jelenleg 1266 felvidéki vonatkozású 

irodalmi személyiség, 417 helység, 126 emlékhely szerepel. Mindez 2823 kapcsolatot jelent személyiségek és helységek között, és 

összesen 1015 kép található a szócikkekben…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Felmérés: A szlovákiai magyar egyetemisták fele felvidéki magyarnak vallja magát 

Több mint 10 év után készült felmérés a szlovákiai magyar nemzetiségű, felsőoktatásban részt vevő hallgatókról. Bár még csak a 

gyorselemzés készült el, mindenképpen érdekes eredmények születtek. Ahogy Morvai Tünde fogalmaz: a szlovákiai magyar 

egyetemisták ritkán kerülnek a kutatások középpontjába. Rendelkezésre áll azonban a 2009-es kutatás adatbázisa, és tekintettel arra, 

hogy ugyanazzal a módszerrel készült mindkét kutatás, lehetőség van összehasonlítható elemzések végzésére” – vélekedik a Magyar 

Tudományos Akadémia Határon Túli Magyarok Titkárságának osztályvezetője gyorselemzésében. Az átlagéletkort véve alapul, a 

24 éves egyetemisták, főiskolások ugyanannyit járnak múzeumba, mint moziba, azonos szinten beszélik a szlovák nyelvet, mint az 

angolt. […] Az 530 adatközlő háromnegyede első generációs értelmiségi, több mint 70 százalékuk az egyetem/főiskola elvégzése 

után úgy tervezi, hogy a szülőföldön marad, míg a maradék, aki külföldre menne dolgozni, maradna, ha a kezdő fizetése meghaladná 

az 1700 eurót. […] A felvidéki magyarok közössége újra és újra első generációs értelmiségi. […] Kizárólag magyarként 9% illette 

magát, 41%-uk szlovákiai magyar, a legtöbben pedig felvidéki magyar közösséghez tartozónak érzik magukat…” Forrás: 

Felvidek.ma: teljes cikk > 

https://nepujsag.net/muravidek/9919-megrepedt-a-lendvai-v%C3%A1rfal-is.html
https://nepujsag.net/muravidek/9911-a-lendva-vid%C3%A9k-n%C3%A9pzenei-hagyom%C3%A1nya.html
https://parameter.sk/romai-kori-szinhazra-bukkantak-az-ausztriai-bregenzben
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3083652/
https://felvidek.ma/2021/01/irodalmi-emlekhelyek-es-szemelyisegek-szlovakiaban/
https://felvidek.ma/2021/01/a-szlovakiai-magyar-egyetemistak-fele-felvideki-magyarnak-vallja-magat/


UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

Geofizikai kutatást végeztek a zselízi Szent Jakab-templomban 

Úgynevezett geofizikai talajszkenneléssel térképezték fel a zselízi Szent Jakab-plébániatemplom alatti részek összetételének 

rejtelmeit. A radarkutatást Ján Tirpák, a nyitrai Konstantin Egyetem docense és Paterka Pál a Nyitra Kerületi Műemlékvédelmi 

Hivatal régészeti szakfelügyelője végezték. A zselízi kutatás által képet kaptak a templom alatti részekről, hogy hol helyezkedtek 

el a korábbi alapok, falak; pontosan hol volt a II. világháborúban megsemmisült torony (és annak alapjai). Lokalizálták azt is, hogy 

hol helyezkedik el a templom alatti feltáratlan kripta, ami a legenda szerint Becsei Vesszős György, vagy lánya, Becsei Margit 

nyughelye lehet. A nevezett freskó ugyanakkor nem egy szentet, hanem egy helyi gyarló lélek vívódásait mutatja be, latinul írott 

elemekkel, mintha csak az utókornak kívánna üzenni. Ezen okból kifolyólag logikusabbnak tűnik, hogy nem Margit, hanem György 

lovag nyughelyéül szolgálhatott hajdan a templom” – vélekedik erről dr. Csonka Ákos, zselízi helytörténész…” Forrás: Felvidek.ma: 

teljes cikk > 

Gyászhír: Elhunyt Kalita Gábor képzőművész, a felvidéki magyarság egyik közösségformálója 

Életének hetvenegyedik évében, január 3-án elhunyt Kalita Gábor, festőművész, publicista. A sokoldalú közösségformáló 

képzőművész alig pár héttel ezelőtt ünnepelte hetvenedik életjubileumát. […] 1976 és 1981 között a pozsonyi Comenius Egyetemen, 

1982–1985-ben a budapesti ELTE-n tanult újságírást. 1988-ig a Szabad Földműves szerkesztője, 1989 után szabadfoglalkozású 

képzőművész, művészeti író. 1995-ben Kubička Kucsera Klárával Kupola címmel építészeti lapot indított. A nevéhez olyan, a 

felvidéki magyar közösséget erősítő csoportos tárlatok, vándorkiállítások, gyűjteményes anyagok összeállítása kötődik, mint Szent 

István Pozsonyban kiállítás, a  Hommage’a Esterházy emlékkiállítás, vagy a Kitelepítés 70 vándorkiállítás…” Forrás: Felvidek.ma: 

teljes cikk > 

Dokumentumfilm: Határon innen és túl 

A film, amelyet Sztruhár Izrael Diána és Sztruhár György készítettek a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója 

alkalmából, oktatási céllal készült, hogy a tanulók történelmi ismereteiket kiegészítve képet kapjanak arról az időszakról, amikor az 

emberek feje fölött meghúzták a határt az ő megkérdezésük és akaratuk ellenére. A film az 1918 októbere és az 1920 júniusa közötti 

időszakot öleli fel, azokat a vészterhes hónapokat, amikor – bár a háború befejeződött – a magyarságra, s az itt élő népekre egy 

kényszerű döntés tragédiája vetette árnyékát. A filmben megszólal Balassa Zoltán helytörténész, aki a kassai történésekről beszél, 

B. Kovács István helytörténész, aki az egykori Gömör-Kishont Vármegye lakosainak a trianoni döntés elleni tiltakozásáról ad képet. 

Wollent József, az Ipoly Unió elnöke az Ipoly mente ismerője elmondja, miként érintette a folyó két partján élőket, hogy az Ipoly 

határfolyó lett. Korpás Árpád, a komáromi Selye János Egyetem Phd-hallgatója Pozsony megszállásáról és az 1919. február 12-i 

pozsonyi sortűzről beszél a filmben…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Esterházy - emlékév Isten szolgája Esterházy János születésének 120. évfordulója alkalmából 

Az Esterházy János Zarándokközpont a Pázmaneum Társulással és a Felvidéki Mária Mirjam Rádióval közösen 2021-re Esterházy-

emlékévet hirdet a mártírgróf születésének 120. évfordulója alkalmából és felkéri az egyházi és világi közösségek és intézmények, 

civil szervezetek és egyéb társulások csatlakozását a kezdeményezéshez. Változatos és tartalmas programokat ígérnek az 

emlékévhez csatlakozó szervezetek: Az Esterházy-emlékév központi eseménye a 2021. szeptember 18-án, az alsóbodoki Esterházy 

János Zarándokközpontban Isten szolgája zoboraljai végső nyugalomra helyezésének 4. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi 

szabadtéri szentmise és a hozzá kapcsolódó lelki programsorozat lesz. […]A 120 éve született, Isten szolgája Esterházy János 

tiszteletére meghirdetett emlékév alkalmából látott napvilágot a 2021-es évre szóló falinaptár. A szövegszerkesztés Molnár Imre 

történész, Esterházy-kutató, a grafikai szerkesztés pedig Laczkó Gábor munkája nyomán valósult meg…” Forrás: Felvidek.ma: 

teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

Népszavazás lesz az ukrán termőföld külföldieknek való eladásáról 

Ukrajnában három éven belül népszavazást fognak rendezni annak eldöntésére, hogy engedélyezzék-e a termőföld eladását 

külföldiek számára, írja az agroreview.com. A portál Roman Lescsenko agrárpolitikai és élelmiszeripari miniszter szavait idézve 

írja, hogy jelenleg kizárólag ukrán állampolgárságú természetes személyek vásárolhatnak földet. Ezért a külföldi befektetők 

egyelőre csak bérelhetik az ukrán termőföldet. Arról előreláthatóan három éven belül egy népszavazás keretében születik majd 

döntés, hogy megvásárolhatják-e ezek a külföldiek az ukrán termőföldet. A tájékoztatóban a portál emlékeztet rá, hogy az ukrán 

állampolgárok legfeljebb 100 hektár földterületet vásárolhatnak, a jogi személyek pedig 10 000 hektárnyit birtokolhatnak. Tilos 

földet vásárolni az államhatár menti 50 kilométeres övezeten belül…” Forrás: Karpathir.com: teljes cikk > 

 

https://felvidek.ma/2021/01/geofizikai-kutatast-vegeztek-a-zselizi-szent-jakab-templomban/
https://felvidek.ma/2021/01/elhunyt-kalita-gabor-kepzomuvesz-a-felvideki-magyarsag-egyik-kozossegformaloja/
https://felvidek.ma/2021/01/hataron-innen-es-tul/
https://felvidek.ma/2021/01/esterhazy-emlekev-isten-szolgaja-esterhazy-janos-szuletesenek-120-evforduloja-alkalmabol/
https://felvidek.ma/2021/01/az-esterhazy-janos-emlekev-tiszteletere-megjelent-a-mi-jelunk-a-kereszt-cimu-falinaptar/
https://karpathir.com/2021/01/06/nepszavazas-lesz-az-ukran-termofold-kulfoldieknek-valo-eladasarol/


Hennagyij Moszkal, a korábbi kormányzó ismét kiállt a kárpátaljai magyarság mellett 

Hennagyij Moszkal most a 112 UKRAINA kereskedelmi televíziónak adott több mint másfél órás interjújában beszélt a magyar 

kisebbségről. Kifejtette, hogy a szeparatizmus vádja mesterségesen kreált, akárcsak a szürtei himnuszügy is. Szerinte így akarták 

koalícióra kényszeríteni a KMKSZ-t a Megyei Tanácsban. A népszerű ukrán politikus arról is beszélt, hogy Ukrajnával ellentétben, 

a magyar Országgyűlésben és Budapest központjában is szabadon el lehet énekelni az ukrán himnuszt, úgy, hogy abból senki nem 

csinál ügyet…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk > 

Elkészült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2021. évi felvételi szabályzata 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2021. évi felvételi szabályzatát a felsőoktatási intézmény tudományos tanácsa 

2020. december 23-án véglegesítette. A 2021. évi felvételi eljárásra vonatkozó legfrissebb tudnivalókról Sztojka Miroszlávot, a 

főiskola felvételi bizottságának felelős titkárát kérdeztük. […] 2021-ben a Rákóczi-főiskola 12 szakon hirdet bachelor szintű 

képzést: ukrán nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia és az ember egészsége, földrajz, 

kémia, matematika, történelem, tanítói szak, óvodapedagógia, turizmus, illetve számvitel és adóügy. Ezekre a képzésekre – 

középiskolai végzettség alapján – nappali és levelező tagozaton egyaránt várják a jelentkezőket az első évfolyamra (kivétel a kémia 

szak, amelyre csak nappali tagozaton lehet felvételizni). A 2021. évi felvételi eljárás újdonsága, hogy – 2020-tól eltérően – a 

jelentkezőknek ukrán nyelv és irodalomból vagy ukrán nyelvből kötelező tanúsítványt felmutatniuk az egyes szakokon. Azok, 

akiknek nem sikerült megfelelniük a független tesztvizsgákon, jelentkezhetnek a főiskolánkon zajló, magyarországi felsőoktatási 

intézmények által meghirdetett kihelyezett képzések valamelyikére…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

A történészek bemutatták a nevickei várban végzett ásatások eredményeit 

[…] Valószínűleg az egyik leghíresebb közülük az ungvári járási Ókemence falu közelében található nevickei vár. De a munkálatok 

megkezdése, a projektnek megfelelően, régészeti kutatásokat végeztek Volodimir Mojzsesz történész, az Ungvári Nemzeti Egyetem 

docensének vezetésével. Volodimir Mojzsesz elmondta: „A nevickei várban a felújítási és restaurálási munkálatok már az utolsó 

szakaszba értek. A kezdeményezés részeként tervezték a déli torony helyreállítását, bizonyos belső munkálatokat a várfalak 

megerősítésének szükségessége miatt, valamint a központi börtön-torony helyreállítását. A területet korábban parkosították, az 

emlékmű területén szemétládákat és padokat helyeztek el, világítást szereltek fel. Legutóbb helyreállítási munkálatokat 1968–1970-

ben hajtottak végre a nevickei várban. A régészeti feltárások vezetője elmondta, két számszeríj nyílvéget találtak, és több száz 

kerámiatöredéket gyűjtöttek össze. „Ezek a XIV. – a XVII. század első felében használt edények maradványai…” Forrás: Karpat.ua: 
teljes cikk > 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     

http://politic.karpat.in.ua/?p=16589&lang=hu
https://karpataljalap.net/2021/01/05/elkeszult-ii-rakoczi-ferenc-karpataljai-magyar-foiskola-2021-evi-felveteli-szabalyzata
http://history.karpat.in.ua/?p=1601&lang=hu

