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MMÖNK: A két kormány által biztosított forrásokkal tartalmas 2021-et várhatunk  

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) idén három teljesen új projektet tervez megvalósítani a 

Magyar kormány támogatásával. Ugyanakkor a szlovén kormány jóváhagyta a csúcsszervezet négyéves gazdaságfejlesztési 

programját és megkezdődött a kormánnyal kötött szerződésben leírtak valóra váltása is. Egyebek között ez volt a témája a 

muravidéki nemzeti közösség évértékelő online sajtótájékoztatójának, amelyet Horváth Ferenc elnök tartott. Az elnök három 

teljesen új, a folyó évben bevezetésre kerülő programot mutatott be. „Buszprogramot vezetünk be a Muravidékre Egyesületnél, 

amely keretében turistabuszokat, kombikat szerzünk be. A cél a muravidéki és az anyaországi idegenforgalmi helyszínek, 

desztinációk összekötése. Második új programnak a lendvai diákszálló megvalósítását nevezte meg Horváth Ferenc, amivel a 

távolabból érkező, elsősorban goricskói magyarajkú diákok könnyebben tudnak majd a régió egyetlen magyar nyelvű programokat 

is indító középiskolájában tanulni. Ezzel egy 2–3 évtizedes kezdeményezés, óhaj valósul meg. A harmadik új projektként az elnök 

a gyertyánosi óvoda és iskola melletti kisebb tornaterem építését jelölte meg, amivel a lendvai fiókiskolába járó gyermekek is 

korszerű körülmények között tudnak a testnevelésben részt venni, míg a délutáni órákban a polgárok rendelkezésére áll majd. Az 

MMÖNK elnöke bejelentette azt is, hogy a szlovén gazdaságfejlesztési és technológiai tárca elfogadta a négyéves muravidéki 

magyar gazdaságserkentési programot, amelynek keretében 2,8 millió euró áll rendelkezésre…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

A szlovén érettségi egyenértékű a magyarral 

Azon szlovéniai diákokat, akik a 2021/22-es tanévben Magyarországon szeretnék folytatni felsőoktatási tanulmányaikat, a korábbi 

évekhez képest kedvezőbb feltételek várják. Az érettségi bizonyítvány idéntől egyenértékű a magyarországival és – megfelelő 

pontszámmal – lehetővé teszi a közvetlen beiratkozást a magyar egyetemekre.  A MMÖNK kezdeményezte a kémia érettségi 

megvizsgálását is, de mivel a szlovéniai vizsgakövetelmények ennél a tantárgynál 60 százalékban egyeznek meg a magyarországi 

emelt szintű érettségi vizsgakövetelménnyel (a minimum a 75 százalékos egyezés), a kémiából tett érettségi vizsgát nem tudják 

elismerni emelt szinten. A szociológia viszont, melynek bevizsgálása szintén felmerült, nem ismerhető el érettségi tantárgyként, 

mivel ebből a tantárgyból Magyarországon nem lehet érettségit tenni, illetve érettségi pontra számítani egyetlen szakon sem. […] 

A szlovéniai érettségizők tehát idéntől közvetlenül jelentkezhetnek a magyarországi egyetemekre, de természetesen továbbra is 

nyitva áll az egyéves érettségi előkészítő képzés lehetősége a budapesti Balassi Intézetben. A pályázat az előkészítőre 

hagyományosan a tavasz folyamán jelenik meg…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Szúnyogh Sándor-emléknap 

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) és a Lavina Kultúrklub idén virtuálisan szervezte meg Szúnyogh Sándor-

emléknapot „Felhők úsztak” címmel, amely egyben a 23 évvel ezelőtt elhunyt költőről és publicistáról elnevezett fogalmazási 

verseny virtuális díjkiosztója is volt. A január 8-án közzétett ünnepi műsor ötvözi a film-, a színház-, a zene- és a táncművészetet. 

A 45 perces videó végén elhangzanak még a Szúnyogh Sándor-díjat azonos pontszámmal elnyerő testvérpár fogalmazásai és az idei 

nyertesek nevei is.  […] Az ünnepi műsort Soós Mihály, az MNMI igazgatója nyitotta meg, aki röviden szólt Szúnyogh Sándor 

életművéről és az idei (különleges) versenyről, amelyen 39 általános iskolás tanuló és 13 középiskolás diák vett részt. Az ünnepi 

videó, illetve kisfilm a „Felhők úsztak” címmel Szúnyogh Sándor verseiből összeállított emlékműsorral folytatódott a Lavina 

Kultúrklub tagjainak előadásában és Štampah Miha rendezésében. A fogalmazási versenyt háromtagú zsűri, Pisnjak Mária, az 

Oktatási Intézet magyar nyelvi szaktanácsosa, dr. Gróf Annamária magyar nyelvi szaktanácsos és dr. Bence Lajos költő, újságíró, 

– mindketten az MTA külső köztestületének tagjai – értékelte…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Múltidéző: Muravidék, 1921 januárja: Népszámlálás, nagygyűlés és katonatiszt-gyilkosság 

Az 1921. január 31-ei állapotra vonatkozóan végezték el az első jugoszláv népszámlálást a Muravidéken. A lakosság nemzetiségére 

nem kérdeztek rá, hanem az anyanyelvre és a vallási hovatartozásra. A tájegység akkori területén (a jugoszláv megszállás alatt lévő 

Szomorócra és Jósecre, azaz Szentisvánlakra is kiterjedt a népszámlálás) összesen 92.124 polgárt jegyeztek fel, 54.359-et a 

Muraszombati járásban, 37.765 főt pedig az Alsólendvai járásban. A Muraszombati járásban mindössze 3.055 személy szerepelt 

magyar anyanyelvűként, az Alsólendvai járás esetében pedig 11.358. A délszláv királyság kezdeti szakaszában az illetékes állami 
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szervek a többségi nemzetekhez (a Muravidék esetében a szlovénokhoz) tartozást „ösztönözték”, aminek a népszámlálás fontos 

eszköze volt. A szlovén nyelv vállalásának „gyakorlati haszna” is akadt, például a földreform vonatkozásában; a magyarok ugyanis 

nem, illetve csak kivételes esetben juthattak a felosztott nagybirtok parcelláihoz. […] A muravidéki oktatási tanács 1921. január 5-

ei ülésén a tagok egyhangúlag határoztak arról, hogy a tájegység tanintézményeiben nem oktatják a szerb–horvát nyelvet…” Forrás: 

Nepujsag.net: teljes cikk > 

Múltidéző: A hodosi származású Ábrahám Dezső életútja 

A hodosi származású Ábrahám Dezsőről keveset tud a muravidéki magyarság. […] Az 56-os Magyarok Világtanácsának főtitkára, 

az 56-os Magyarok Világszövetségének szóvivője, a Magyar Menekült Sportolók Világszövetségének alapítója, a Jákó Vera 

Alapítvány, a Jákó Vera Nótaszínház igazgatója, valamint a Kis Regnum Marianum Kápolnáért Alapítvány elnöke volt. Ábrahám 

Dezső 1930. július 7-én született Őrihodoson egy paraszti család harmadik gyermekeként…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

 

Videó: A Szlovák Vasúttársaság keletről nyugatra helyezte át a modern vonatokat 

Újabb veszteség érte a gazdaságilag egyébként is hátrányos helyzetben lévő kelet-szlovákiai régiót. A Szlovák Vasúttársaság 

valamennyi új szerelvényét kivonta a térségéből és az ország nyugati részére helyezte át…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

A népszámlálás elhalasztását szorgalmazza a magyar népszámlálási kampány központi stábja 

Nyílt levélben kérték a magyar szervezetek a február 15. és március 31. között esedékes népszámlálás elhalasztását a kormányfőtől. 

Arra hivatkoznak, nem tudni, hogy a járvány miatt biztonságosan végre lehet-e hajtani a felmérést. Ugyanis annak ellenére, hogy a 

polgárok nagy része valószínűsíthetően interneten tölti majd ki az ívet, a számlálóbiztosok munkájára is biztosan szükség lesz. A 

levélhez csatlakoztak a népszámlálási kampányt folytató magyar civil és társadalmi szervezetek, de az MKP és az Összefogás is. A 

Híd elnöksége lapzártánkkor még tárgyalt a kérdésről. Arra hivatkoznak, hogy a világjárvány miatt február 15. és március 31. között 

sokan nem töltenék ki a népszámlálási íveket, ezért az így kapott adatok pontatlanok lennének, illetve a kisebbségek nem tudnak 

megfelelő felvilágosító kampányt végezni. […] A felmérést lebonyolító Szlovák Statisztikai Hivatal pedig mindaddig arra készül, 

hogy az eredeti időpontban valósítsa meg a népszámlálást, míg az erről szóló törvényt meg nem változtatják. A népszámlálás 

halasztásához egyébként törvénymódosításra lenne szükség. A folyamat kezdetéig a parlamentben erre már csak gyorsított 

eljárásban lenne lehetőség, ezt azonban a kormánynak kell kezdeményeznie…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Szlovák-magyar programban dolgoznak a Duna és az Ipoly menti élővilág bemutatásán 

Szlovák-magyar programban dolgoznak a Duna és az Ipoly menti egykori és mai élővilág bemutatásán; a munka része a Nógrád 

megyei ipolytarnóci ősmaradványok területének további feltárása és a szlovákiai Karva szolgáltatásainak fejlesztése. […] Mint a 

közleményben írták, a szlovák-magyar határon átnyúló Interreg program vezető partnere a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, 

partnere Karva község önkormányzata, együtt 992 ezer eurót költhetnek el az északnyugat-délkeleti idegenforgalmi tengely 

erősítésére. […] A projektelem az 1900-ban elkezdődött lábnyomos homokkő feltárások ősfelszínének hiánypótló, nagy pontosságú, 

háromdimenziós lézerszkennelésére és a gerinces állatfajokban gazdag, egzotikus ősvilág legújabb paleontológiai felfedezéseinek 

háromnyelvű (magyar-szlovák-angol) tudományos-rekonstrukciós bemutatására koncentrál a geológiai tanösvény második 

védőcsarnokának térségében…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > 

Folytatódik Krasznahorka várának újjáépítése 

Nyolc év telt el Krasznahorka várának szerencsétlen leégése óta. Eddig a gyűjtemény restaurálása, a tető befedése és a támfalak 

megerősítése valósult meg. Az egész felújítást, a váralja rendezését a megoldatlan tulajdonviszonyok akadályozták. „2021 

augusztusáig el kell készülni minden dokumentumnak a közbeszerzési eljárás beindításához, majd a 2022 és 2023 közötti építési 

munkálatokra meg kell hirdetni a pályázatokat a munkálatok elvégzésére” – pontosított Branislav Pánis, a Szlovák Nemzeti Múzeum 

igazgatója. A munkálatok első szakasza mintegy 6 millió eurót igényel. A továbbiakban sor kerül az alsó vár, a kaszárnyák és a 

középső vár, a múzeumi rész és a Rákóczi-traktus felújítására. Az első látogatók 2022-ben léphetnek be a várba, a felújítás teljes 

befejezését 2024-re tervezik. Az egész rekonstrukcióra 35 millió eurót fordítanak…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Kötetismertető: Bodrogköz és Nyitra az irodalomban 

[…] Emeljünk ki most mi is két ragyogó példát a Felvidékről, amelyek szintén fényesen bizonyítják, tényleg vannak olyan helyek, 

amelyek (ismét Tőzsért idézve) konkrétságukkal a kozmoszhoz kötnek bennünket. […] A hiánypótló kiadvány Zvolenský Gabriella 

és Edita Biacsková szerkesztésében 27 bodrogközi és 14 ung-vidéki költőt és írót mutat be, de már készül a kiadvány bővített, 57 

alkotót bemutató bővített változata. […] 2012-ben a Nyitra Megyei Művelődési Központ adott ki Fehér Sándor és Fehér Pindes 

https://nepujsag.net/horizont/9947-muravid%C3%A9k,-1921-janu%C3%A1rja-n%C3%A9psz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%A1s,-nagygy%C5%B1l%C3%A9s-%C3%A9s-katonatiszt-gyilkoss%C3%A1g.html
https://nepujsag.net/horizont/9947-muravid%C3%A9k,-1921-janu%C3%A1rja-n%C3%A9psz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%A1s,-nagygy%C5%B1l%C3%A9s-%C3%A9s-katonatiszt-gyilkoss%C3%A1g.html
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/a-szlovak-vasuttarsasag-keletrol-nyugatra-helyezte-a-modern-vonatokat
https://ujszo.com/kozelet/a-nepszamlalas-csak-torvenymodositassal-halaszthato
https://www.bumm.sk/regio/2021/01/13/szlovak-magyar-programban-dolgoznak-a-duna-es-az-ipoly-menti-elovilag-bemutatasan
https://felvidek.ma/2021/01/folytatodik-krasznahorka-varanak-ujjaepitese/
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Ivett szerkesztésében egy antológiát Irodalom Nyitrán, Nyitra az irodalomban címmel, amely a Nyitrához köthető írókat gyűjti 

csokorba a középkori kezdetektől a Híd mozgalmon át Vrabec Máriáig. 68 alkotó fért el a kötetben, akiket egy közös vonás hozott 

össze egy kötet erejéig, valamilyen módon mindannyiuknak volt némi köze Nyitrához…” Forrás: Muzsa.sk: teljes cikk > 

Száz éve született Erdélyi Zsuzsanna folklórkutató 

Száz éve, január 10-én látta meg a napvilágot a nagykaposi születésű ügyvéd, költő, kritikus, esztéta, népköltési gyűjtő és tanár, 

Erdélyi János egyik unokája, Erdélyi Pál irodalomtörténész, könyvtárigazgató leánya, Erdélyi Zsuzsanna. Családi hagyományai 

egyértelműen meghatározták életútját. 1940-től bölcsészeti tanulmányokat folytatott magyar-olasz-filozófia szakon, majd miután 

ledoktorált, diplomata lett. Mint utóbb kiderült, az 1951-es év igazi mérföldkőnek számított az életében, ekkor találkozott Lajtha 

László zeneszerző-néprajztudóssal, aki a néprajz és a népköltészet felé terelte. […] 1971-től nyugdíjazásáig pedig a Magyar 

Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatócsoportjának munkatársaként tevékenykedett. Zsuzsa néni a 60-as évek végén kezdte 

kutatni az ún. archaikus imádságokat, amelyek a XX. század egyik legnagyobb folklorisztikai felfedezését jelentették. Cikkei, 

tanulmányai az Ethnográphia, az Irodalomtörténeti Közlemények, valamint az Új Írás folyóiratban jelentek meg. Máig 

legnépszerűbb műve, a Hegyet hágék, lőtőt lépék immár három kiadást megért…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Felhívás: Várják a természettudományok terén tehetséges felvidéki fiatalok jelentkezését 

A Mentor Felvidéki Tehetségsegítő Tanács (Mentor TT) koordinálásával az idei tanévben is több Kárpát-medencei 

természettudományi versenybe kapcsolódhatnak be a felvidéki tehetséges tanulók. A versenyekre való bejelentkezés január második 

felében zárul. A Mentor TT az alábbi három verseny felvidéki koordinátora: Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny, 

Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz–Földtan Verseny, illetve a Herman Ottó Kárpát-medencei Biológiaverseny. Mindhárom 

verseny háromfordulós, az iskolai forduló mellett felvidéki fordulót is rendeznek. A felvidéki megmérettetés legjobbjai kerülnek a 

Kárpát-medencei fordulóba…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

Szijjártó Péter Kijevbe látogat a hónap végén 

Dmitro Kuleba külügyminiszter és magyar kollégája, Szijjártó Péter megállapodott, hogy Kijevben tárgyalóasztalhoz ül a két ország 

viszonyában kialakult súlyos válság rendezése érdekében – erősítette meg a hírt az ukrán diplomácia vezetője csütörtökön az 

Ukrajinszka Pravda hírportálnak. Kuleba elmondása szerint a magyar külgazdasági és külügyminisztert még a hónap végéig Kijevbe 

várják. „Magyarország fontos partnerünk és közeli szomszédunk. Előfordul, hogy a szomszédok veszekednek, de utána ki kell 

békülniük, mert szomszédok maradnak” – fogalmazott…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk > 

Kárpátaljai vámhatóság: Magyarország volt a legnagyobb importőr és exportőr 2020-ban 

2020-ban a kárpátaljai vámszolgálat összesen 174 386 deklarációt hozott létre, melyek közül 99 729 import, 50 379 export, 24 278 

pedig tranzit volt. Az elmúlt év folyamán az importáruk teljes összege 32,9 milliárd hrivnya volt, mely 9,49%-kal több, mint 2019-

ben. A legtöbb importot Magyarország, Szlovákia, Olaszország, Csehország, Ausztria hajtotta végre. A főbb importáruk 2020-

ban…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk > 

Oktatásügyi minisztérium: E-journal és a videótanóra alapelvei 

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma azt tanácsolja a tanároknak, hogy a video hívások során figyeljenek oda a 

megjelenésükre – számolt be a tárca a közösségi oldalán. A minisztérium szerint a pedagógusok a távoktatás során a leggyakrabban 

a Skype, Hangouts és Zoom alkalmazásokat használják. Ezzel kapcsolatban 5 szabály betartását ajánlják, hogy megfelelően és 

biztonságosan zajlódjon a videóhívás. A minisztérium hivatalos oldalán közzétett egészségügyi előírások szerint a különböző 

technikai eszközökön keresztül történő, szünetmentes munka (videó óra) az első osztályosok számára – legfeljebb 10 perc... […] 

Az oktatási minisztérium megkezdte az iskolákban az E-Journal bevezetését az AIKOM állami rendszeren keresztül. A digitális 

átalakulási miniszterhelyettes azonban kijelentette, hogy azok az iskolák, ahol már gyakorolják e módszert, továbbra is dolgozhatnak 

a megszokott rendszerben…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Évértékelő interjú: Csernicskó István rektorral 

Évértékelő interjút adott hetilapunknak Csernicskó István, az MTA doktora, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

rektora. […] 1997 óta dolgozom a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, s eddig minden év érdekes és izgalmas volt 

valamilyen szempontból, 2020 sem volt kivétel. Tavaly került sor például a könyvvitel és auditálás szak akkreditációjára az 

https://muzsa.sk/irodalom/bodrogkoz-es-nyitra-az-irodalomban
https://ma7.sk/hagyomany/szaz-eve-szuletett-erdelyi-zsuzsanna-folklorkutato
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http://politic.karpat.in.ua/?p=17001&lang=hu
http://economic.karpat.in.ua/?p=9544&lang=hu
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alapképzés, illetve elkezdődött az angol és tanító szak akkreditációja a mesterképzés szintjén. Jó néhány oktatónk szerzett 

tudományos fokozatot, s ezek között nemcsak PhD, hanem tudomány doktora is van. Új tanszékvezetőket választottunk, illetve a 

főiskola visszaállt a korábban megszokott elnök-rektor duális vezetési szerkezetre. Mivel a körülmények ellenére sikeres felvételi 

kampányt zártunk 2020-ban, hallgatóink száma nőtt az elmúlt tanévhez képest. Az alap- és mesterképzésben, a szakgimnáziumban, 

illetve a szakképző intézetekben és kihelyezett képzéseken együttesen csaknem ötezer hallgató és diák tanul a főiskolán és az ide 

kapcsolódó képzéseken. A Felnőttképzési Központ különböző tanfolyamaira beiratkozott hallgatók száma is megközelíti az ezer 

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

  

Képzőművészeti továbbképzés Adán 

Alkotni jó” címmel rendeztek évközi továbbképzést az adai osztálytanítók és óvópedagógusok részére. Összesen harmincan vettek 

részt a kreatív délelőttön. A képzés elméleti és gyakorlati részből állt. A szerdai napon L. Ritók Nóra, a berettyóújfalui Igazgyöngy 

Alapítvány szakmai vezetője online tanította a jelenlévőket. Az egész úgy néz ki, hogy az oktató bemutatja az ott készült 

gyermekrajzokat, illetve azoknak a technikáját. De nem csak erről, hanem arról is beszél, hogy milyen hatással van a gyermekre a 

képzőművészeti óra, illetve hogyan tudjuk a gyermekek egészséges fejlődését segíteni a rajz által. […] A képzést az Észak-Bácskai 

Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezte…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Az Edu Robotics Cup verseny kiemelkedő vajdasági részvevői 

A vajdasági magyar diákok, egyetemi és főiskolai hallgatók a magyarországi Edu Robotics Cup informatikai versenyen 

bebizonyították, hogy kreativitásban és robotprogramozásban nincsenek lemaradva az anyaországi versenyzőktől. A Lego-robotok 

összeszerelése és programozása nem kis feladat elé állította a csapatokat, ám a versenyzők jó ötleteiknek, leleményességüknek 

köszönhetően nagyon jól helyt álltak a megmérettetésen…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

VM4K tábor: Mikrobitek, robotok és programozási alapok 

Ezek a témái a hétfőtől péntekig tartó szabadkai MikRobotika informatikatábornak. A VM4K által szervezett informatikatáborban 

a gyerekek különféle online platformokon sajátítják el a programozás alapjait. A már hagyományosnak mondható informatika 

táborban 32 gyerek vesz részt. A kis programozók négy 8 fős csoportba vannak osztva. Kosányi Tamás, szakmai referens, VM4K: 

„A tábor arról szól, hogy a gyermekek megismerjék a kódolás, a programozás alapjait és ennek az eszköznek, mint a 

programozásnak az eszközével be tudják programozni a különböző robotokat, vagy eszközöket valamilyen funkciónak az 

elvégzésére. Jelen esetben lego robotról van szó, és a megtanult, vagy megismert programozási eszközzel, eszközökkel, ami a 

programnyelv, azzal mozgásra és engedelmességre tudják bírni a különböző lego robotokat…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk 

> 

Interjú: Smit Edit irodalomtanár, költő  

Sokan olvasták kíváncsian Smit Edit költeményeit, és még többen várták az első verseskötetét, mely a zEtna Kiadó gondozásában 

jelent meg Teliföldön címmel. Az adai származású, de Újvidéken élő szerző számára mindig is fontos volt a kortárs irodalom 

népszerűsítése, melyet magyartanárként meg is tesz az órákon. Mióta érlelődik benned a szerző, az írni szerető ember? - Írni mindig 

is szerettem. Naplót is hosszú ideig rendszeresen írtam kamaszkoromtól fogva. Ma már a naplóírás nem jellemző rám, inkább csak 

feljegyzéseim, reflexióim vannak, melyek az arra érdemes pillanatot, érzést vagy helyzetet örökítik meg. […]  Jól sejted, valóban 

sokáig vívódtam, hogy a verseket megjelentessem-e. Egyrészt azért, mert szükségem volt szakmai véleményre, egyfajta 

megerősítésre, másrészt azért, mert az alkotó személyét akkor még nem láttam összeegyeztethetőnek a tanáréval. […] Megjelent az 

a bizonyos első kötet, melyben fontos szerepet kapott a Hold. …” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

 

Visszautasítja az állami kitüntetést a Colectiv-film rendezője, amiért a kormány cserben hagyta a kultúrát 

Nem fogadja el a január 15-i román kultúra napja alkalmából neki ítélt elnöki kitüntetést Alexander Nanau, a Colectiv-tűzvészről 

készült, több nemzetközi díjat nyerő dokumentumfilm rendezője. A filmes Facebook-oldalán jelentette be döntését, amit azzal 

indokolt, hogy nem tud annál cinikusabb dolgot elképzelni, mint üres díjakkal elismerni a kultúra érdemeit, miközben a teljes 

romániai kulturális szektor soha nem látott válságban van. […] A Colectiv-tűzvészről készült dokumentumfilm – Románia Oscar-

https://karpataljalap.net/2021/01/08/erdekes-es-izgalmas-ev-volt-2020
https://www.vajma.info/cikk/kultura/14373/Kepzomuveszeti-tovabbkepzes-Adan.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4509/kozelet_oktatas/233615/%C3%81rusz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s-%C3%A9s-edz%C3%A9s-robottal.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/szines/mikrobitek-robotok-es-programozasi-alapok
https://pannonrtv.com/rovatok/szines/mikrobitek-robotok-es-programozasi-alapok
https://hetnap.rs/cikk/A-Hold-lirikus-arcai-34159.html


nevezése – jól indította az évet az amerikai díjszezonban: az Amerikai Filmkritikusok Társasága (NSFC) szerint ez 2020 legjobb 

idegen nyelvű filmje…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 >  

Négyszer több lezáratlan félévvel rendelkező diák van, mint az elmúlt években 

A megyei tanfelügyelőségek által továbbított adatok alapján országszerte mintegy 65 ezer diákot nem tudnak lezárni jelenleg az 

első félévre – derül ki az oktatási minisztérium közleményéből. Ennek legfőbb oka az, hogy sokuknak nincs megfelelő digitális 

eszközük vagy internet-hozzáférésük, de egészségügyi okok vagy érdektelenség miatt is maradtak ki tanulók az online oktatásból – 

írják a minisztérium közleményében. Megjegyzik, az elmúlt években körülbelül 15 ezer diák volt ilyen helyzetben a félév végén. 

Az adatok arra is rávilágítanak, hogy a vidéki településeken szinte ötször több digitális eszköz-hiánnyal küzdő kis elemis van, mint 

a városokban…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Hat államtitkárt nevesített az RMDSZ 

A Szövetségi Állandó Tanács keddi ülésén első körben hat minisztériumba nevesített államtitkárt. Makkai Pétert református lelkészt, 

a munkaügyi és szociális védelmi minisztériumba, Oltean Csongor közgazdászt az ifjúsági és sport tárcához jelölték államtitkárnak. 

Rajtuk kívül hasonló pozíciót szánnak Kallós Zoltán földrajztanárnak az oktatási, Demeter András István színésznek a kulturális, 

Szép Róbert geológusnak a környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti, illetve Hegedüs Csillaa közgazdásznak az európai alapok 

minisztériumánál…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk >  

Véglegesen a moldvai Neamț megyének juttatta a Békás-szorost a román igazságszolgáltatás 

A Ploiești-i Táblabíróság elutasította a Hargita megye és Gyergyószentmiklós által benyújtott perújítási kérelmet, és ezzel 

véglegessé vált a Gyergyószentmiklós és Almásmező (Bicaz Chei) határperében hozott jogerős ítélet, mely a Neamț megyei félnek 

juttatta Románia egyik leglátványosabb szurdokvölgyét. A szerdán kimondott ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálján tették 

közzé. Ebben a bírák azt is elrendelték, hogy Hargita megye és Gyergyószentmiklós fizessen 8000 lej perköltséget Almásmezőnek. 

A Kárpátok egyik és másik oldalán fekvő települések határperében tavaly júniusban úgy hozott jogerős ítéletet a Ploiești-i 

Táblabíróság, hogy a perből kizárták Hargita megye önkormányzatát. Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke 

mindezt azért tartotta törvénytelennek, mert több jogszabály is előírja, hogy a megyék határtelepüléseinek a határvitáit a megyei 

önkormányzatok bevonásával kell rendezni. A székelyföldi önkormányzatok erre hivatkozva kérték a perújítást. Ezt utasította el 

szerdai ítéletében a Ploiești-i Táblabíróság…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Demográfiai végletek idehaza: egyes városok elnéptelenednek, mások lakossága robbanásszerűen nő  

Románia lakossága több millióval csökkent az elmúlt évtizedekben, az ország különböző vidékein azonban ellentétes demográfiai 

folyamatok zajlanak. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 320 város közül 76-ban nőtt a lakosság a 2000 és 2020 közötti 

időszakban, 244-ben ellenben csökkent, néhányban drámai mértékben. Az, hogy az erdélyi magyarság szénája demográfiailag nem 

áll jól, egyértelműen kitűnik a városi népesség számának alakulásából. Mindössze két olyan magyar többségű, városi rangú település 

van Erdélyben, ahol tavaly többen éltek, mint 20 évvel korábban. A számottevő magyar közösséggel bíró kisvárosok közül a 

következőkben érvényesült pozitív demográfiai trend: Négyfalu (20,95 százalékos növekedés), Erdőd (19,38 százalék), Pécska (9,53 

százalék) és a Temes megyei Detta (0,51 százalék). […] A legnagyobb, 44,27, illetve 36,09 százalékos népességfogyás a Solca és 

a Milișăuț nevű bukovinai városkákban következett be. Utána a bánsági Csákova következik, ahol jelenleg kb. negyedével élnek 

kevesebben, mint 20 évvel korábban…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >  

Interjú: Csíksomlyói tűzvész: Az erdélyi magyarság most jogosan büszke magára 

Megkerestük Ravasz Ábelt, szlovákiai magyar szociológust, a Most-Híd párt elnökségi tagját, aki 2016 és 2020 között Szlovákia 

romaügyi kormánybiztosaként dolgozott, hogy szakmai tapasztalatai alapján elbeszélgessünk a roma közösség integrációjának 

lehetőségeiről, feltétéiről, veszélyeiről. […] Amit már említettünk, hogy eleinte a közhangulat kedvez a pozitív változásoknak, de 

ez nem szokott így is maradni, és aktivizálódnak azok az erők, társadalmi hangok, akik nem látnak semmilyen esélyt a roma 

közösség pozitív integrációjára.  […] A másik veszély, hogy különböző „operátorok” megpróbálnak egy-egy roma családot 

átköltöztetni egy-egy környékbeli faluba, különösen, ha a falvak ez ellen nem tudnak védekezni: egyszer csak észreveszik, hogy 

megérkezett egy-két roma család. Ezzel az eljárással igyekeznek „megszabadulni” a városi lakóközösségek a romáktól. Ezekre a 

jelenségekre oda kell figyelni, mert szinte sosem volt olyan, hogy hasonló helyzetben valaki ne próbálkozna meg ilyesmivel…” 

Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Konferencia beszámoló: XVI. Agrártudományi konferencia 

Tavaly év végén tartották a Jövőformáló agrártudomány című XVI. agrártudományi konferenciát, melyet az Erdélyi Múzeum-

Egyesület Agrártudományi Szakosztálya és sepsiszentgyörgyi fiókegyesülete a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
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DIASZPÓRA 

Marosvásár- helyi Karának Kertészmérnöki Tanszéke, valamint a LAM Alapítvány kezdeményezett, szervezett, támogatott. Bíró 

Boróka Júlia, az EME sepsiszentgyörgyi fiókegyesületének elnöke, az MTA külső köztestületének tagja és a sepsiszentgyörgyi 

Sapientia Oktatási Központ tanára, mint moderátor nagyon ügyesen, rugalmasan vezette, irányította a konferenciát, melyen 19 

előadó mutatta be kísérletét, szakmai eredményét, és egy könyvbemutató is helyet kapott. Dr. Nyárádi Imre-István, az EME 

Agrártudományi Szakosztályának elnöke, az MTA külső köztestületének tagja, a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara 

Kertészmérnöki Tanszékének tanára, a konferencia főszervezője megnyitóbeszédét az EME és az Agrártudományi Szakosztály 

rövid történeti áttekintésével kezdte, majd a konferencia tartalmát, céljait ismertette. Megemlékezett a Erdélyi Múzeum-Egyesület 

161 évvel ezelőtti megalakulásáról, amelyet 1859. november 23-án gróf Mikó Imre alapított. 2002-től a Magyar Tudományos 

Akadémia égisze alatt működik, fővédnöke a Magyar Tudományos Akadémia elnöke…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Kéthetente jelentkező, diákoknak szóló kulturális sorozat indult irodalmárok részvételével 

Ismert költők, írók, irodalomtörténészek, irodalomkritikusok izgalmas időutazás keretében közelítik meg a magyar irodalom 

különböző korszakait abban a kéthetente jelentkező műsorban, amely most indult el Alter-tanterv címmel. A Kolozsvári Állami 

Magyar Színház, az Erdélyi Magyar Írók Ligája és az Erdélyi Magyar Televízió együttműködésében születő sorozat első részében 

az irodalom mibenlétéről, korábbi századokban keletkezett alkotásokról esett szó. A 13 adásból álló sorozat egyes részei 

összpontosíthatnak egyetlen íróra vagy alkotásra, de átfoghatnak egy nagyobb korszakot is. […]  Reméljük, ezekkel a műsorokkal 

kedvet csinálunk, hogy a magukat a műveket ismerjék meg a fiatalok, de nemcsak ők: olvassanak verset, prózát, drámát, 

gazdagodjanak mindazzal, amit a magyar irodalom ajándékozott nekünk az évszázadok során” – fogalmazott Tompa Gábor, a 

Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója a műsor ajánlójában. A sorozat vasárnap délután indult, az első részben Tompa 

Gábor, valamint Markó Béla költő, több magyar irodalom tankönyv szerzője beszélgetett a kolozsvári színházban…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Marosvásárhely rejtett kincseit mutatja be online a kétnyelvű Kultúra Hete 

Harmadik alkalommal szervezi meg januárban a Studium–Prospero Alapítvány a Kultúra Hete néven ismertté vált 

rendezvénysorozatot. A Kultúra Hete nevű rendezvény a román (január 15.) és a magyar kultúra napi (január 22.) Olvass fel 

Marosvásárhelyért! felolvasó maratonból nőtte ki magát egy hétig tartó, előadásokban, kiállításokban gazdag, kétnyelvű 

rendezvénnyé. Ebben az évben két típusú programmal: rövidfilm-sorozattal és online tárlattal kívánja a kultúra iránt érdeklődőket 

megszólítani az egyhetes periódusban. Január 15-én, a román kultúra napján startol Rejtett város címmel a rövidfilm-sorozat. 

Elsőként a Maros Megyei Könyvtár rejtett birodalmába vezeti be az érdeklődőket Monica Avram igazgatónő. A film román nyelvű, 

és magyar felirattal nézhető. A következő film január 18-án lesz megtekinthető. A Teleki-Bolyai Könyvtár látogatók előtt kevésbé 

ismert termeit és azok történetét Lázok Klára főkönyvtáros mutatja be. Január 19-én egy olyan házat és volt lakóját ismerhetjük 

meg, aki a saját korában jelentős szereppel bírt a város életben, aztán emléke lassan elhalványult. A filmben Dr. Kálmán Attila 

történész eleveníti fel Sényi László tevékenységét és mutatja meg a Köteles Sámuel utcai Sényi-házat…” Forrás: Maszol.ro: teljes 

cikk > 

 

Ismertető: Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram 

2020. november 24-től megnyílt a jelentkezési időszak a diaszpórában élő, magyar gyökerekkel rendelkező fiatalok magyarországi 

felsőfokú tanulmányait segítő Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramra. A programra az Európai Unió, Szerbia és Kárpátalja 

kivételével a világ összes országából lehet jelentkezni. A lebonyolítást a Tempus Közalapítvány végzi. A jelentkező legfeljebb 2 

választható szakra jelentkezhet. Csak nappali képzésre lehet pályázatot benyújtani. Pályázatot az a magyar gyökerekkel rendelkező, 

diaszpóra területén élő, külföldi lakcímmel rendelkező külföldi állampolgár, nyújthat be, aki a helyi magyar külképviselettől vagy 

diaszpóra szervezettől ajánlást szerez, legalább 10 évig külföldön tartózkodott, középfokú tanulmányai legalább utolsó 4 évét 

külföldön végezte, tanulmányai megkezdéséig betölti a 18. életévét. A pályázat kötelező melléklete a motivációs levél, amelyben a 

pályázó tájékoztatást ad magyar gyökereiről, magyarsághoz, Magyarországhoz, a helyi diaszpóra közösséghez kötődő kapcsolatáról, 

a magyarsággal összefüggő eddigi tevékenységéről, illetve jövőbeni terveiről…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk > 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     
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