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Interjú: Az Európai Bizottság nem akart kockázatot vállalni egy kényes ügyben 

Annak ellenére, hogy összegyűlt a több mint 1 millió aláírás 11 országból és az Európai Parlament kétharmados többséggel, kedvező 

elbírálásban részesítette a Minority SafePacket, az Európai Bizottság döntése 2013-hoz képest mit sem változott. Az EB mindössze 

az elutasítás szövegén csiszolt valamelyest. Ha valóban meg akarjuk érteni, mi vezetett idáig, ahhoz előbb az Európai Unió 

működését és kisebbségekhez való viszonyulását kell megértenünk, meg azt, hogy miért problémás, ha az Európai Bizottság olyan 

lódarázsfészekbe nyúl, amiben a sokat emlegetett 50 milliós őshonos kisebbség a többségében szuverenitásukat féltő államokkal 

néz szembe. Transindex ezért megkereste Vizi Balázs európai és kisebbségi jogi szakértőt, az MTA Társadalomtudományi 

Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének munkatársát, akinek értelmezésében érthetőbbé válnak azok a folyamatok, amelyek az 

Európai Bizottság mostani döntéséhez vezethettek…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

 

A lezárás miatt 33 százalékkal nőtt a depressziós gyerekek száma 

A kijárási korlátozás és az iskolák bezárása miatt 33 százalékkal nőtt azoknak a 18 éven aluli gyerekeknek a száma, akiknél 

depresszió alakult ki – közölték a szerdai sajtótájékoztatón az oktatási minisztérium képviselői. […] Svetlana Síthová, az inkluzív 

oktatási szakosztály igazgatója arról tájékoztatott, hogy négyszeresére nőtt a mentális problémák előfordulása a kilenc év alatti 

gyerekek körében. A minisztérium mentálhigiénés szakértői megállapították, hogy a 14 év alatti gyerekek körében nőtt az 

öngyilkossági hajlam, 30-szor több a családon belüli erőszak, és a távoktatásban tanuló gyerekek felének okoz nehézséget ez az 

oktatási forma…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Interjú: Új felsőoktatási törvény készül Szlovákiában 

Az Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium törvénytervezetének célja a felsőoktatás megreformálása. A 

beterjesztés előtt álló törvénytervezetre nyilatkozatban reagált a pozsonyi Comenius Egyetem, mely véleményük szerint a 

felsőoktatás politikai ellenőrzés alá vonását készíti elő. A nyilatkozathoz a mai napig további hat egyetem csatlakozott. A 

törvénytervezetről Albert Sándort, a Selye János Egyetem alapító rektorát, az MTA külső köztestületének tagját kérdeztük, aki 2002 

és 2006 között a szlovák parlament oktatási bizottságának tagjaként elsősorban törvények előkészítésével és törvénytervezetek 

véleményezésével foglalkozott. […] Van benne néhány dolog, ami érzékenyen érintheti az egyetemeket. Elsősorban az, hogy a 

szenátusok jogkörét át szeretnék ruházni az igazgatótanácsra. A hattagú igazgatótanácsba 3 személyt a miniszter nevezne ki, így 

akár politikai befolyásról is lehetne beszélni, hiszen egy miniszter mindig egy politikai párt embere. […] Érthető az egyetemek 

tiltakozása? A közoktatási intézmények és persze a felsőoktatási intézmények talán a legkonzervatívabbak. Az egyetemeket még 

soha senki nem vonta felelősségre, amiért a végzőseik használhatatlanok – nem rendelkeznek hasznos tudással, készségekkel. Nincs 

ilyen jellegű nyomás rajtuk. Jellemző, hogy minden külső változtatási igénynek ellenállnak, mert megfelel nekik a jelenlegi helyzet. 

[…] A pozsonyi egyetem nyilatkozata viszont jogosan kifogásolja, hogy az egyetemekkel senki nem tárgyal – a rektori 

konferenciával, a főiskolai tanáccsal (dékánok tanácsa) és a diáktanáccsal sem. […] Az egyetemek finanszírozása is azt segíti elő, 

hogy minél többen menjenek a mesterképzésre […] mert mesterfokon a fejkvóta dupla pénz. Gyakorlatilag majdnem minden 

érettségizett diák felsőfokú intézménybe jár, lassan nagyobb arányban, mint Japánban…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Fókuszban az oktatási törvény módosítása 

Rólunk, nélkülünk? Sokakban felvetődik ez a kérdés, ha a változtatásra, ráncfelvarrásra szánt oktatási törvény módosítása és a 

magyar iskolák ügye kerül szóba. […] Most minden oktatási szakember azon dolgozik, hogy január 19-től február 8-ig 

véleményezze a 245/2008-as oktatási törvény módosítási tervezetét. A Comenius Pedagógiai Intézet és a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége úgy döntött, összefoglaljuk az észrevételeinket és javaslatainkat, amit egy levélben küldenénk el a 

minisztériumba. […] A törvényhez tartozó egyik rendelet behoz egy újdonságot, aminek lényege, hogy a Tesztelés9-nek köze lenne 

az alapiskolai végzettség megszerzéséhez. És ebben van egy hiba, hogy magyar alapiskolák esetén „kifelejtették” a tesztelést magyar 

nyelvből” – tudjuk meg Fodor Attilától, a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatójától. A legnagyobb gondot abban látja, hogy a 

tervezetet nem vitatták meg a legnagyobb pedagógus szakszervezetekkel, senki sem volt kíváncsi a véleményükre. […] Prékop 

Mária, a Most-Híd oktatási szakpolitikusa, aki levélben fordult az oktatásügyi miniszterhez, a rendelet és az iskolák optimalizációja 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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ügyében, portálunkat elmondta, az iskolaügyet érintő törvények és rendeletek előkészítése, illetve módosítása során az oktatási 

minisztérium nem igazán kéri ki a szakma véleményét…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Népszámlálási vita: Nyilatkozatok, politikusok és szakértői vélemények 

A napokban fellángolt a vita, hogy az országban élő kisebbségi közösségek számára az egy vagy a két nemzetiség megjelölhetősége-

e az előnyösebb. […]„Ha azt mondják, hogy csak tiszta és jó magyarokra van szükségük, akkor jó lenne már, ha rájönnének, hogy 

Szlovákiában a magyarokon kívül más kisebbségek is élnek“ – emlékeztetett az egyik aláíró, Vavrek István volt parlamenti 

képviselő, aki épp egy ilyen magyar nyelvű környezetben élő roma közösség tagja. „Éppen az, hogy két nemzetiséget is 

kiválaszthatunk, lehetővé teszi, hogy magyarok és romák is legyünk” – tette hozzá. […]Mi a magyarságunkkal egyre több magyar 

oktatási intézményt tartunk fel ebben az országban, falvakat lakunk be! Magyar nyelvünkkel őseink örökségét is tovább visszük!  

[…] Szerinte ez az új kezdeményezés végül a magyar kisebbség ellen fordulhat. […] Politikusok helyett a közelgő népszámlálás 

kapcsán egy hozzáértő szakembert, Gyurgyík László szociológust, az MTA külső köztestületének a tagját kérdeztünk. […]Az Új 

Szó Stúdió legfrissebb adásában Petőcz Kálmán emberjogi szakértővel és Tokár Gézával, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának 

szóvivőjével a február 15-én induló népszámlálásról beszélgettünk. […] Az SaS, a Za ľudí és az OĽaNO 27 koalíciós képviselője 

felszólította Alexander Balleket, a Szlovák Statisztikai Hivatal elnökét, hogy vonja vissza azt a javaslatot, melynek értelmében 

törölnék a népszámlálási ívekből a második nemzetiségre vonatkozó kérdést. […] A köztársasági elnök sem örül annak, hogy a 

Statisztikai Hivatal az utolsó pillanatban módosítaná a népszámlálási ívet. […] Bukovszky és Ravasz Ábel volt romaügyi 

kormánybiztos a kisebbségi bizottságon keresztül támadná meg a kettős nemzetiség eltörléséről szóló beadványt. A változtatást az 

Összefogás mozgalom és az OĽANO-s Gyimesi György kezdeményezte, az MKP támogatja, a Most-híd azonban nem…” Forrás: 

Korkep.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 >  teljes cikk 5 > teljes cikk 6 > 

Helyzetkép: Az ipolysági Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola 

Az egyre romló járványhelyzet miatt közel négy hónapja távoktatásban részesülnek országszerte a középiskolás diákok.  A 

gimnáziumok mellett a szakközépiskolák számára körülményesebb a távoktatás módszerével az ismeretek átadása, mivel az elméleti 

tantárgyak mellett meg kellett oldani a gyakorlati tárgyak oktatását is. A következőkben az ipolysági Műszaki és Szolgáltatóipari  

Szakközépiskola vezetősége avat be a részletekbe. […] Nem volt zökkenőmentes, de sikerült áthidaló megoldásokat találnunk a 

helyzetre” – nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Bugyi István, a nagy múltra visszatekintő szakközépiskola vezetője. Mint 

Galo Zsanett, az elméleti oktatás igazgatóhelyettese kifejtette: „A távoktatás iskolánkban az Edupage iskolai információs rendszeren 

keresztül folyik. Mint hozzátette: a legnagyobb gond a diákok motiválása, hogy betartsák az órarendet és részt vegyenek az oktatáson 

online módon és abban az időben, amikor az zajlik. Sajnos a jelenlegi helyzetben ezt nem tudják a szakközépiskolák teljes mértékben 

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

Videó: Eltűnt a jégtakaró háromnegyede a Szilicei-jégbarlangból 

Egy pár év és a Szilicei-jégbarlang, már csak nevében fogja viselni a jeget. A globális felmelegedés és a csapadékhiány a jégtakaró 

fokozatos eltűnését okozza a Szlovák Karszt Nemzeti Park területén található szakadéktöbörben. Néhány év alatt a barlang 

jégállományának háromnegyede eltűnt…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Könyvajánló: Veres István, Petőfi Pozsonyi mesék 

A Pozsonyi mesék könyvsorozat célközönségéhez közelebb áll a szegénylegény, mint a poéta figurája, és Veres István jó érzékkel 

ezt a Petőfit mutatja meg, némi várostörténettel fűszerezve meséjét, és itt-ott utalva a majdani nagy költő életművére. A nyelv és a 

szituációk abszolút maiak, csak a körülmények utalnak a korabeli állapotokra. A költészettel még csak kokettáló, színészi álmokat 

dédelgető fiatalember pozsonyi tartózkodásáról keveset olvashatunk az életrajzokban, pedig nem csak átutazó volt, hanem pörgős 

tempójához képest elég hosszú időt, egy hónapot töltött Pozsonyban 1841-ben, majd két év múlva visszatért, aztán 1848-ban is 

megfordult a városban…” Forrás: Ujszo.com:  teljes cikk > 

 

Ukrajnában betiltották három tévécsatorna sugárzását 

Leállították a NewsOne, a ZiK és a 112 Ukrajna sugárzását szerdára virradó éjjel – közölte a Korrespondent.net. A betiltott 

tévécsatornák Viktor Medvedcsukhoz, a Vlagyimir Putyin orosz elnök „komájaként” emlegetett ukrán oligarchához és ellenzéki 

politikai vezetőhöz köthetőek. A sugárzás leállításáról szóló elnöki rendeletet kedd este hozták nyilvánosságra az Elnöki Iroda 

honlapján. A csatornák fel voltak készülve erre a forgatókönyvre, ugyanis azonnal online sugárzásra álltak át. […]Az Egyesült 

Államok – kijevi nagykövetségének nyilatkozata szerint – támogatja az ukrán hatóságok döntését a 112 Ukrajina, a NewsOne és a 

ZIK tévécsatornák bezárásáról, és az Európai Unió is kedvezően értékelte szankciók bevezetését az ellenzéki ukrán televíziók ellen 
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– írta szerdán a Levij Bereg hírportál. […] A Kulturális Minisztérium, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) vonatkozó 

döntéséről szóló dokumentumának megküldésével, kérni fogja a YouTube-tól az ellenzéki televíziós csatornák felületeinek 

letiltását…” Forrás: Karpathir.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Az ukránok csaknem kétharmada támogatja az ukrán nyelvű kiszolgálást 

Az ukrán nyelven történő kiszolgálást a megkérdezettek 61,7 százaléka támogatja. Ezt a KMIS felmérésének eredményei igazolják, 

melyet 2020 február 3-án, szerdán tették közzé – írja a Korrespondent.net hírportál. Ugyanakkor a megkérdezettek 34%-a nem 

támogatja, 4,2%-uk nehezen tudott válaszolni a kérdésre. A nyugat és a központ lakói leginkább támogatják (79,4%, illetve 66,2%), 

legkevésbé a keleti lakosok támogatják (38,8% támogatja, míg 55,8% nem támogatja).…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > 

Himnusz éneklés: A Beregszászi Kistérségi Tanács a következő célpont? 

A szürtei kistérségi önkormányzat alakuló ülésén történtek miatt kipattant skandalum után számítani lehetett rá, az ukrán 

nemzetféltők nem érik be annyival, hogy az SZBU eljárást indított azon helyi képviselők ellen, akik az állami himnuszt követően 

nemzeti imádságunkat is elénekelték. Úgy tűnik, a következő célpont a Beregszászi Kistérségi Tanács lett. Egészen mostanáig a 

beregszászi önkormányzatban is hagyomány volt, hogy az ünnepi tanácsülések az ukrán és a magyar himnusz eléneklésével 

végződtek alkalomadtán. Elkerülendő a félreértéseket és konfliktusokat, a képviselők jogi szakvéleményt kértek […] az Avgusztin 

Volosin nevét viselő Kárpáti Egyetem Stratégiai és Politikai-Jogi Kutatóintézet […] hosszú oldalakon keresztül ecseteli, majd 

levonja a következtetést, hogy az önkormányzatok nem jogosultak ügyrendjükben a nemzeti kisebbségek és az Európai Unió 

imáinak, énekeinek előadásáról rendelkezni, egyebek mellett azért, mert ez sértené Ukrajna Alkotmányát és törvényeit. […] A 

szellemet azonban nem lehet csak úgy visszagyömöszölni a palackba. Az eset híre eljutott a nacionalista Zakarpattya Online 

portálhoz, amely cikkében mindjárt a „radikális erők” összeesküvését vélte felfedezni a beregszászi események mögött. …” Forrás: 

Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Kétnyelvű iskolai köszöntő miatt jelentették Beregszász városának oktatási osztályát 

A Beregszászi 3. Számú Zrínyi Ilona Középiskola magyar nyelvű köszöntőt is tartalmazó videója miatt érkezett bejelentés a 

Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Művelődési Főosztálya ellen a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztrációhoz (ODA 

Zakarpattya). Egy lembergi férfi fordult a megye kormányzóságához a beregszászi középiskola kétnyelvű karácsonyi és újévi 

köszöntője miatt, amit az oktatási osztály osztott meg Facebook-oldalán. Panaszát az államnyelvi törvény 12. cikkével próbálja 

alátámasztani…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > 

Interjú: Matl Péter szobrász, a vereckei honfoglalási emlékmű tervezője 

A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével elismert munkácsi szobrászművész negyedszázada álmodta meg a 

honfoglalás millecentenáriumi évfordulójára emelt emlékművet, amelynek tervezésénél és kivitelezésénél fontos szempont volt az 

időtállóság. A munkácsi járási Dunkófalván (Obava) létesülő művésztelepen az emlékjel kálváriájáról, pályájára gyakorolt 

hatásáról, a nemrég elkészült és most készülő alkotásokról és a megálmodott szoborparkról beszélgettünk. […] A Vereckei-hágón 

létesítendő új honfoglalási emlékmű ötletét 1995-ben vetette fel a 2005-ben elhunyt Fodó Sándor, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) alapító elnöke, aki a Magyarok Világszövetségének (MVSZ) a támogatását kérte az elképzelés 

megvalósításához. […] Mielőtt megkezdtük a kivitelezést, felkerestem az Árpád-vonal bunkereit, arra voltam kíváncsi, milyen 

kötésben van a vasbeton. Ezt vettem alapul az emlékműnél is, hiszen a bunkerek több mint egy évszázadot kibírtak…” Forrás: 

Kiszo.net: teljes cikk > 

Interjú: Kertész Dávid, író 

Kertész Dávid Kárpátaljáról indult, és az ősi mítoszok világáig jutott. Egy olyan helyre, ahonnan nincs visszaút. Nemrég jelent meg 

az első kötete A keresztúri vámpír és más történetek címmel. […] Viszonylag későn, tizennyolc évesen publikáltam először. Az 

első írásom a Napútnál jelent meg, aztán az Erdélyi Helikon szépirodalmi és kritikai folyóiratban is sikerült villantanom. Erre igazán 

büszke vagyok, mert nagyon fiatal voltam ahhoz a szerzői gárdához, és örültem, hogy bekerülhettem egy ilyen elismert folyóiratba. 

[…] Mi kellett ahhoz, hogy meg merd tenni az első lépést? – A pozitív visszhangok sokat segítettek abban, hogy lépni merjek. […]  

Milyen műfajokat ötvözöl? – A gótikus horrortól kezdve a meséig szoktam haladni – ami közben van, azt szívesen felhasználom…” 

Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 
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SZERBIA/VAJDASÁG 

Digitális művészeti képzés indult gyerekek számára Nagydobronyban 

A Kárpát RobiPro foglalkozásai közel egy éve zajlanak. Első nagydobronyi alkalmukon még arról kaptunk tájékoztatást, milyen 

céllal és tematikával várják az érdeklődőket. Most a digitális művészet világába kalauzolják el az arra fogékonyakat. Az új képzés 

helyszíne Nagydobrony, melynek első foglalkozására kedden került sor…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Tehetséggondozó hétvége matematikából 

A GENIUS Jótékonysági Alapítvány január 29.-31. között hatodik alkalommal szervezett tehetséggondozó hétvégét matematikából. 

A foglalkozások célja a 8-17 éves, matematika iránt elkötelezett fiatalok felkészítése a megyei, országos és nemzetközi 

matematikaversenyekre. A képzésre a 2018/2019-es tanévben a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által megvalósított, 

Terebesi Viktor Emlékverseny (3-6. osztályban tanulók számára) és Geőcze Zoárd Matematikaverseny (7-11. osztályban tanulók 

számára) első tíz helyezettje kapott meghívást, mivel a 2019/2020-as tanévben a COVID-19 okozta járvány miatt e megmérettetések 

elmaradtak. A 83 meghívottból közel 60-an éltek a lehetőséggel. Az ifjú tehetségekkel az első hétvége folyamán tíz pedagógus 

foglalkozott…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Rangos elismerésben részesült Váradi Natália 

Értékteremtő Közösségekért díjban részesült Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója, az MTA külső 

köztestületének tagja február 2-án. A kitüntetést Gulyás Gergely, a magyar Miniszterelnökséget vezető miniszter döntése alapján 

ítélik oda. Váradi Natália a magyar civil közösségek értékteremtő, értékmegőrző tevékenységét támogató munkája elismeréseként 

kapta meg a kitüntetést…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

  

Szerbiában évente 15 ezren halnak meg légszennyezettség következtében 

Környezetvédelmi aktivista csoportok megkezdték a levegő minőségének mérését Nagybecskereken, miután hat automatizált 

mérőberendezést állítottak fel – írja a 021. rs hírportál. A levegő nem árucikk elnevezésű nagybecskereki szervezet saját erőből 

beszerezte a levegő minőségének mérésére szolgáló berendezéseket, az üzembe való helyezésük pedig a Nagybecskereki Ifjúsági 

Fejlesztő szervezettel karöltve történt. A szervezet által kiadott közlemény szerint ez az első lépés az egyértelmű és ellenőrzött 

információk közléséről a levegő minőségével kapcsolatban. Kiemelték, hogy idáig hat darab mérőberendezést üzemeltek be, amely 

dupla annyi, mint amennyi analóg szerkezetet a Nagybecskereki Közegészségügyi Intézet helyezett ki. A szervezet szerint az analóg 

berendezések már elavultak, ugyanis nem érzékelik a PM 2,5 mértéket, amely a legkárosabb mennyiség az emberi szervezetre nézve 

és tüdő rendellenességek egyik fő kiváltó oka lehet…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Megtartották Újvidéken a Vajdaság 2021-ben konferenciát 

Politikusok, nagykövetek, közgazdászok és vállalkozók harmadik alkalommal ülnek össze Újvidéken, hogy a tartomány jövő évi 

fejlesztési irányait vitassák meg. A konferencia középpontjában a világméretű koronavírus-járvány utáni gazdasági felépülés és 

fellendülés áll. A Tartományi Kormány elnöke, Igor Mirović szerint Vajdaság a kihívások ellenére jól teljesített az előző évben…” 

Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Videó: A pedagógusok digitális jártasságát fejlesztették 

Idén az esemény keretein belül a Web kettes online eszközök használata a tanórán és azon kívül címmel szerveztek online 

előadásokat. A képzés iránt nagy volt az érdeklődés, több mint kétszázan vettek részt rajta. A szervezők célja az volt, hogy a 

pedagógusok digitális térben való jártasságát fejlesszék. Toldi Anasztázia, tanítónő elmondta, hogy az előadásoknak köszönhetően 

érdekesebbé és színesebbé tudja tenni a tanórákat a gyerekek számára, és nem csak az online térben. A távoktatás nemcsak a 

gyermekek számára volt megterhelő, a tanároknak is komoly kihívást jelentett. Szabó Hunor, történelemtanár hasznosnak találta az 

öthetes képzést, mert a rengeteg online kommunikációs felület közül ki tudta választani a számára legalkalmasabbat…” Forrás: 

Pannonrtv.com: teljes cikk > 
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ROMÁNIA/ERDÉLY 

Sziveri Jánosra emlékeztek Muzslyán 

Sziveri János költő halálának 31. évfordulóján első alkalommal emlékezhettek a muzslyai Sziveri János Művészeti Színpad tagjai 

névadójuk mellszobránál, amelyet tavaly november elején avattak fel. Kovács Jolánka, a SzJMSZ művészeti vezetője elmondta, 

hogy névadójuk 31 éve hagyta itt a földi világot, noha a mostani, nem kerek évforduló, néhányan mégis megjelentek, hogy 

emlékezve a költőre, virágot helyezzenek el, illetve gyertyát gyújtsanak a szobránál, mert úgy érzik, hogy Sziveri János tavaly 

novemberben "visszatért" Muzslyára - szobor formájában. […] A december 15-én zárult, Sziveri János költő emlékére hirdetett 

nyílt zenei pályázatra közel százan jelentkeztek és szinte minden zenei műfajból érkezett alkotás: a komolyzenétől a kísérleti 

elektronikán és hiphopon keresztül a sanzonok világáig. A Kertész Imre Intézet által kiírt pályázat célja, a fiatalon elhunyt vajdasági 

költő életművének népszerűsítése…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

1849-re emlékezik Zenta 

Az 1849-es eseményekre emlékeztek Zentán, a Felsővárosi temetőben. A koszorúzáson Homolya Ákos, történelem-földrajz szakos 

tanár mondott alkalmi beszédet, amelyben visszatekintett a 172 évvel ezelőtti történésekre. […] Juhász Lassú Kornélia, könyvtáros, 

Városi Könyvtár, Zenta: „Óriási károk érték azokban a február eleji napokban városunkat. Felgyújtott házak, megrongált 

középületek jelezték a kegyetlenség megnyilvánulásait, mégis a legnagyobb veszteség az emberi értékekben volt mérhető. Majd 

3000 fő esett áldozatául az öldökléseknek. Többségük neve ma is ismeretlen…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Gyászhír: Binecz János 

Életének 62. évében elhunyt Binecz János, a dél-bánáti magyar művelődési élet egyik oszlopos tagja, a kevevárai Keve Magyar 

Művelődési Egyesület elnöke. A 2002-ben alakult egyesületben önfeláldozóan és odaadóan dolgozott a városban élő maroknyi 

magyarság összetartásán, a magyar szó és a magyar kultúra megőrzésén. A kevei kicsiny szórványközösség élén bátran vállalta a  

dél-bánáti nagy rendezvények megszervezését is…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Online is olvasható a Híd gyerekirodalmi száma 

A Híd folyóirat Herédi Károly által szerkesztett száma immár online is olvasható a Forum kiadó weboldalán: […] A számhoz 

Berényi Emőke főszerkesztői írt előszót, amelyből egy részletet közlünk: Herédi Károly magyartanárnak, a Jó Pajtás hetilap Iránytű 

című rovata szerkesztőjének a Szegedi Tudományegyetem doktorjelöltjeként a gyerekirodalom-kutatás a fő profilja. A Híd első, 

általa szerkesztett gyerekirodalmi száma 2015-ben jelent meg, azóta több blokknyi anyagot közöltünk folyóiratunkban az ő 

válogatásában kortárs írók és illusztrátorok alkotásaival, valamint az ezekre reflektáló elméleti írásokkal…” Forrás: Magyarszo.rs: 

teljes cikk > 

 

Mennyivel kapnak kevesebb nyugdíjat a nők a férfiaknál Romániában? 

Romániában a járványt megelőző évben a 65 éven felüli nők által kapott nyugdíjak értéke átlagosan 24%-kal maradt el a férfiakétól. 

Az EU-ban ugyanez az arány magasabb, 29% volt 2019-ben. A nők és férfiak által kapott nyugdíjak közötti különbség egyébként 

az elmúlt évtizedben folyamatosan csökkent, ennek ellenére talán egyetlen olyan EU-s tagállam van, Észtország, ahol elenyészőnek 

mondható. Észtország (2% a különbség a férfiak és nők nyugdíja között a férfiak javára)…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Több értelmiség nyílt levélben kéri a kormánykoalíciót, az AUR-ral ne tárgyaljanak 

Több közéleti személyiség, emberjogi szakértő és civil szervezetek képviselői nyílt levélben kérik a kormánykoalíciót: 

határolódjanak el és szakítsák meg az AUR párttal való kommunikációt. A kezdeményezés többek között annak apropóján született, 

hogy az oktatási-, egészségügyi- és igazságügyi miniszterek tárgyalási kezdeményezései a párttal egyszerűen "botrányosak és 

megengedhetetlenek" voltak…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Válságban a kultúra: a szaktárca nem látja át az ágazat különböző igényeit 

A kulturális minisztérium nem látja át és nem érti a romániai kulturális és kreatív szektor működését, és a legjobb szándék ellenére 

sem sikerült eddig hatékonyan kommunikálnia az ágazattal, amelyet képviselnie kellene. Megoldás azonban lenne a helyzetre, derült 

ki a kulturális mentőcsomag-tervről szóló online kerekasztal-beszélgetésen, amelyet a Kolozsvári Kulturális Központ, a MetruCub, 

a Gabriela Tudor Alapítvány és az Insula 42 által szervezett csütörtök délelőtt. Miközben a romániai kulturális szektor egyes 
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szereplőit konkrétan hetek-hónapok választják el az eltűnéstől a járványhelyzet miatt, a kulturális minisztérium mentőcsomag-terve 

még a kidolgozás fázisában van…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat: Diszkriminatív a magyar nyelvű oltáskampány hiánya 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz fordul a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat, mert hátrányos megkülönböztetésnek 

tartja, hogy a koronavírus legyőzése érdekében indított oltáskampány nem zajlik magyar nyelven is – tájékoztatott múlt heti 

közleményében a szolgálat sajtóirodája. A szolgálat vezetője, Benkő Erika szerint magyar anyanyelvű emberek jelezték, hogy az  

oltásközpontokban kizárólag román nyelvű formanyomtatványok vannak, melyeket mindenkinek ki kell töltenie, és amelyek 

értelmezéséhez bonyolult orvosi nyelvezet ismerete szükséges. Ezeknek az űrlapoknak a szerepe az, hogy a beoltandó személy 

beszámoljon esetleges korábbi betegségeiről, valamint arról, hogy milyen gyógyszereket szed. A szolgálat levélben Raed Arafat 

államtitkárhoz fordult, […] a válaszban az Oltáskampányt Koordináló Országos Bizottság kifejti, hogy az oltással kapcsolatos 

információkat megjelenítő honlapon az adatok elérhetők angol nyelven is…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Diáksztori: Videón az iskolai bántalmazások történetei 

Útjára indult a Diáksztori kampány második felvonása, amelynek keretében a feldolgozott iskolai történeteket kolozsvári magyar 

színészek és színészhallgatók előadásában hallgathatjuk meg. Az Érted, a Székelydata blog és a Romániai Magyar Középiskolások 

Szövetségének közös projektje, a Diáksztori egy tavaly nyáron megjelent, nagy port kavaró, iskolai verbális bántalmazást 

tartalmazó, online órán készült felvétel nyilvánosságra hozatalának nyomán indult el. A kampány első szakaszában képregényes 

formában kerültek közzétételre a történetek, február 2-ától viszont a kezdeményezés második része újragondolva, friss kontextusban 

indult el…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk >  

Együttműködési egyezmény a BBTE és Hargita megye között 

Együttműködési egyezményt írt alá szerda délelőtt dr. Daniel David, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) rektora, 

és Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, amelynek révén azoknak a diákoknak segítenek, akik Hargita megyében 

szeretnének tanulni, kutatni és jövőt építeni. A dokumentum aláírása után Borboly Csaba a BBTE Magyar Tagozatának 

képviselőivel közös online sajtótájékoztatót tartott. […] Dr. Soós Anna, a BBTE rektorhelyettese, az MTA külső köztestületének 

tagja szerint az egyetem számára azért fontos a Hargita megyével kötött együttműködés, mert sok ottani diák hallgatója a kolozsvári 

szakoknak. […] A rektorhelyettes úgy vélte, hogy a BBTE, mint az ország első egyeteme, azt tartja értéknek, hogy kilépjen a falak 

közül, gyakorlati oktatást biztosítson, és ebben kiemelt partnerének tekinti a Hargita megyei önkormányzatot…” Forrás: Maszol.ro: 

teljes cikk > 

Február végén tárgyalják újra a Várad folyóirat ügyét 

Február 25-ére újabb tárgyalást tűzött ki kedden a közigazgatási bíróság a Várad és a Familia kulturális folyóiratok önálló jogi 

személyiségének megszüntetése miatt indított perben, amelyet a Bihar megyei RMDSZ kezdeményezett a megyei önkormányzati 

képviselőtestület decemberi határozata ellen. Szűcs László, a Várad Kulturális Folyóirat Egyesület korábbi igazgatója, a folyóirat 

főszerkesztője a Maszolnak elmondta, a nagyváradi ítélőtábla határozatának kivonata rendkívül homályos, ügyvédeik számára sem 

teljesen egyértelmű, mit is rejt valójában. Mint a bírósági kivonatból kitűnik, a február 25-ére kitűzött újabb tárgyalásra kérik azt, 

hogy a fenntartó intézmény, vagyis Bihar Megye Tanácsa igazolja, korábban bejegyeztette-e a folyóiratot az ezek részére létrehozott 

országos regiszterben, és hogy ebben bejegyezték-e idő közben jogutódként a Gheorghe Șincai Megyei Könyvtárat, amelynek az 

alárendeltségébe utalták január 1-jétől a kiadvány megjelentetését. […] A megcsonkított, mindössze háromtagú szerkesztőség nem 

hagyta abba a munkát. Megtudtuk, köztes megoldásként egy összevont januári-februári lapszám készült el a Váradból, melyben 

összeállítottak egy rovatot Biharország címmel. Ez azonban korántsem egyenlő a korábban napvilágot látott lapok számával, amikor 

havonta két önálló kiadvány jelenhetett meg…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Interjú: Raffay Andrea irodalomtörténész 

Szendrey Júliáról az erdélyi Barót városában működő Tortoma Kiadónál hiánypótló könyv jelent meg. Erről nyilatkozott az 

Erdély.ma portálnak Raffay Andrea irodalomtörténész, a könyv szerzője. […] Az Ön első könyve 2016-ban jelent meg, ez egy 

életrajzi nagymonográfia volt Ady Endre feleségéről, Csinszkáról. Az egy évvel későbbi, második kötete a költő és művész Csinszka 

összes verseit, rajzait tartalmazza. Ehhez kiegészítésül irodalomtörténeti tanulmányokat is írt. Ezt követően miért Szendrey Júlia 

életét kezdte el kutatni? Mivel korábban nem született egy Csinszka, azaz Boncza Berta életét teljes körűen bemutató életrajz… 

[…] A mai gyermekek és felnőttek többsége már nem ismeri mesefordításait, pedig a nagy meseíró, Hans Christian Andersen meséit 

is ő fordította németből, s e munkájának első kiadását fiainak, Zoltánnak, Attilának és Árpádnak ajánlotta. Andersen-fordításainak 

jelentőségét mutatja, hogy azok adták az ötletet a ma élő egyik legnagyobb magyar szobrászművésznek, Kligl Sándornak egy, a 

jobb kezében bronzból készült kéziratlapokat tartó, Szendrey Júliát ábrázoló, egészalakos bronz szobor elkészítéséhez, melyet 2018-

ban állítottak föl Koppenhágában…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk >  
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71 éves a Puck Bábszínház, online ünnepi műsorral várják a közönséget 

Február ötödikén ünnepli 71-ik évfordulóját a kolozsvári bábszínház, a jeles alkalomból online műsorokkal várják a közönséget. A 

román és magyar tagozat produkcióit az intézmény Facebook-oldalain lehet követni. 12:00 órától a magyar tagozat oldalán lehet 

megtekinteni a Kishercegszemmel című nonverbális előadást, melynek rendezője Vadas László…” Forrás: Transindex.ro: teljes 

cikk > 

Iskola a 21. század határán: az online oktatás a téma a februári Korunkban 

A Korunk folyóirat tematikus számában a határ a 20. és 21. századi oktatási szemléletmód között húzódik: ezt a határt tematizálják 

a lapszám szerzői. A jelenlegi rendkívüli időszakban az a kérdés merül fel, hogy határ 2019 és 2020, az osztálytermi oktatás és a 

távoktatás között terül-e el. A tartalomból: Kálmán Ungvári Kinga: Kihívások és megoldások 21. századi pedagógusoknak, Pléh 

Csaba: A jövő iskolája és a múlt emberei, Komenczi Bertalan: Tanulás és környezete a 21. század elején, Z. Karvalics László: 

Kognitív inasok a kollektív kaptárban…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >  

 

Először jelent meg szlovén nyelven törvény 

A karintiai népszavazás 100. évfordulója alkalmából a kormány 2020 októberében négymillió eurós támogatást hagyott jóvá 

Karintia számára. Ez a „szavazati adomány" egy kiegészítő hozzájárulás a karintiai szlovén nyelvű lakosság népszerűsítéséhez. 

„Ausztria erőssége mindig is a sokszínűség volt. Ezért különösen örülök annak, hogy pozitív jelet küldünk a szlovén népcsoportnak 

azáltal, hogy a vonatkozó törvényt most két nyelven is közzétesszük. Ez a második köztársaság történetében először fordul elő. Ez 

fontos jel a karintiai szlovének előtt, akiknek identitását ezzel a törvénnyel és a kapcsolódó támogatásokkal meg kell erősíteni."- 

mondta Werner Kogler (Zöldek) alkancellár…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Rádióinterjú: Bővítik az alsóőri iskolát 

Az iskolába jelentkező diákok száma miatt vált mára már sürgetővé, hogy Alsóőr/Unterwart népiskolájának épületét kibővítsék. A 

gyerekek már a következő tanévben birtokba is vehetik az új osztálytermet és a napközi is kap egy önálló helyet a beruházásnak 

köszönhetően. […] Időközben pozitívan alakult a diákok száma is, egyre több család dönt úgy, hogy szeretnék, ha gyermekeik a 

német mellett magyarul is tanulhatnának – mondta el Rácz András igazgató…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Sok magyar diák került bajba a Brexit miatt 

Drasztikusan visszaesett a brit egyetemekre felvételiző magyar diákok száma a friss statisztikák szerint. Szeptembertől csak elvétve 

lehet majd találni Magyarországról érkezett elsőévest, EU-s állampolgárként ugyanis már sem tandíj kedvezményre, sem diákhitelre 

nem számíthatnak. A visszaesés már az összesített brit statisztikából is egyértelműen kirajzolódik. Pedig az még csak a felvételi 

első, kevesebb diákot érintő „köréről” készült. […] Az Oxford és a Cambridge szakjaira, az orvosi és állatorvosi egyetemekre 

ugyanis minden évben október 15-ig lehet jelentkezni: tavaly 210 magyar diák adta be a felvételi kérelmét, míg idén mindössze 

130-an próbáltak bejutni a rangsorok élén álló intézményekbe. […] Szigorítottak Skóciában is, amely eddig nagy kedvencnek 

számított, az EU-s hallgatók ugyanis ingyen tanulhattak – ennek is vége a következő tanévtől. […] A brit kormány ingyenes haza 

utat és letelepedési támogatást ajánlott fel a Nagy-Britanniában élő EU-s állampolgároknak is. A támogatási igénylők akár 2000 

fontot, azaz kb. 810 ezer forintot is kaphatnak, ha hajlandóak hazamenni…” Forrás: Canadahun.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

A brünni magyarok februári online rendezvényei 

A Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége Brünni Helyi Egyesülete (CSMMSZ-Brno) februári online eseményeiket Zoom 

alkalmazásban rendezik meg. Az egyes eseményekhez tartozó linket email-ben küldik el. Az online elérhető további programokról 

rendszeres tájékoztatást közösségi média felületünkön talál: […] Február 11. / csütörtök / 18:00 / online.  A Gangraena tuberum 

solanitól a phytophthora infestansig – 150 év növénykórtan Nagy Zoltán, Mendel egyetemi kutató biológusának előadása /Brünn/ 

[…] Detáry Attila a reneszánsz kincsei a szobrászatban és az építészetben című online előadását február 19. / pénteken / 18:00 / 

kísérhetik figyelemmel…” Forrás: Smbrno.cz: teljes cikk > 

 
 

Összeállította: Bóna László                                     
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