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Interjú: Freund Tamás MTA-elnök 

A kutatóhálózat leválasztásával új helyzetbe került Magyar Tudományos Akadémia megtépázott tekintélyét kívánja visszaállítani 

Freund Tamás elnök, és az intézmény megújítása mellett a kormányzattal való viharos kapcsolat rendezésére törekszik. A 

megválasztása óta eltelt fél év eredményeiről és a koronavírus járvány adta új feladatokról kérdeztük a Széchenyi-díjas agykutatót. 

[…] Továbbra is várom miniszter urat az elnöki dolgozószobámban… […] Bár továbbra is meggyőződésem, hogy a kutatóhálózat 

átalakítása az MTA berkein belül ugyanúgy megvalósítható lett volna, és ezzel elkerülhető lett volna a politikai feszültség keltése, 

a jelenlegi helyzetben mindent megteszünk a jó együttműködés érdekében…” Forrás: Mandiner.hu: teljes cikk > 

A kolozsvári Valláskutató Intézet tevékenysége új honlapjukon is elérhetővé vált 

A vallás az erdélyi magyarok identitásának kiemelkedően fontos összetevője. Részint ez magyarázza, hogy az Európa egyik 

legvallásosabb országának tekinthető Románián belül az erdélyi magyarság az átlagnál is vallásosabb. Ugyanakkor Erdélyben a 

magyar többségű egyházak a kisebbségi társadalomszervezés fontosabb keretei és intézményes szereplői is. Így a vallás és az 

egyházak kutatása valláspolitikai, identitás- és társadalompolitikai szempontból egyaránt kiemelt fontosságú. Erdélyben, különböző 

tudományterületeken számos felsőoktatásban dolgozó szakember foglalkozik valláskutatással. Ezek tevékenységét összehangoló 

intézményi-szervezeti forma azonban mindmáig nem jött létre…” Forrás: Vallaskutato.ro: teljes cikk > 

 

További televíziók beszüntetésével fenyegetőzik az ukrán nemzetbiztonság 

Olekszij Danilov úgy véli, Ukrajnában a betiltott három tévécsatornán kívül még több más csatorna is ukránellenes retorikát folytat 

adásaiban. A nemzetbiztonsági és védelmi tanács titkára arra figyelmeztet, hogy hivatala nem lesz tétlen és szankcionálni fogja az 

ukránellenes csatornákat. Február 3.-i sajtótájékoztatóján kijelentette, a régiótól függetlenül egy tucat államellenes tevékenységet 

folytató tévécsatorna van, s amint megkapja a ténykedésüket bizonyító iratokat, lépni fog. […] Főként az agresszor ország 

információs ármánykodásának kivédésére dezinformáció elleni központot hoznak létre Ukrajnában – jelentette ki Olekszandr 

Tkacsenko kulturális miniszter egy lapinterjúban, adta hírül szombaton az rbc.ua hírportál…” Forrás: Karpathir.com: teljes cikk > 

teljes cikk 2 > 

Biológia, kémia és földrajz tehetséggondozó hétvégék a „GENIUS” szervezésében 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány (JA) szervezésében immár ötödik alkalommal kerülnek megrendezésre a biológia, kémia és 

földrajz tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék. A foglalkozásokra meghívást kaptak a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség által szervezett kémia, biológia és természetrajz-földrajz vetélkedők 1–10 helyezettjei, akik már eddig is 

bizonyították a kémia, biológia és földrajz tantárgyak iránt érzett szeretetüket. A három hétvégés program együttes első hétvégéje 

hibrid formában kerül megrendezésre: míg a pénteki és vasárnapi foglalkozások online formában, addig a szombati programok a 

Rákóczi-főiskolán kapnak helyet hagyományos formában. Az 50 meghívott tanulóból 33-an jelezték részvételi szándékukat…” 

Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Múltidéző: Kutlán István festőművész fránya kalapja 

Ma már kevesen tudják, hogy a fancsikai születésű Kutlán István nem csupán kiváló festőművész volt, aki fiatal korában Hollóssy 

Simon técsői festőiskolája növendékeként sokat tanult az itt megforduló idősebb, már befutott művészektől, hanem nagyszerű 

birkózó is. A cseh érában az akkortájt megrendezett megyei versenyeken elért eredményei alapján többször állhatott a dobogó 

legfelső fokára. […] Történt pedig, hogy az ötvenes évek legelején a járási pártbizottság felkérte Lenin valamint Sztálin portréjának 

elkészítésére. Akkoriban szinte minden közösségi teremben, illetve a magasabb rangú pártfunkcionáriusok szobájának falán ott 

függött a proletáriátus két fő vezérének arcképe. Amikor Kutlán István elkészült a két portréval, a járási újság fotósa lencsevégre 

kapta ezt a pillanatot. Amikor a járási párttitkár meglátta azt a fotót, amelyen a festő a két proletárvezér portréja között áll, a fejét 

csóválva csak annyit jegyzett meg: ilyen két fontos ember között a festő legalább a kalapját levehette volna…” Forrás: 

Karpatinfo.net: teljes cikk > 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://mandiner.hu/cikk/20210205_freund_tamas_mta_kormany_interju
https://vallaskutato.ro/hu/
https://karpathir.com/2021/02/04/tovabbi-televiziok-beszuntetesevel-fenyegetozik-az-ukran-nemzetbiztonsag/
http://politic.karpat.in.ua/?p=18308&lang=hu
https://karpataljalap.net/2021/02/07/biologia-kemia-es-foldrajz-tehetseggondozo-hetvegek-genius-szervezeseben
https://karpatinfo.net/mozaik/2021/2/6/karpataljai-magyar-anekdotakincs-30-kutlan-istvan-festomuvesz-franya-kalapja-5450


SZERBIA/VAJDASÁG   

Megtartották a Hallgatói Vállalkozások Határok Nélkül projekt nyitótanácskozását 

Szerbiában a kis- és középvállalkozásoknak nincs kapcsolatuk a tudományos kutatóintézetekkel. Ugyanakkor fiatal tudósok ezrei 

küzdenek azért, hogy megfelelő partnereket találjanak új ötleteik, fejlesztéseik megvalósításához. Az adatok alapján az újító 

ötleteknek mindössze 5 százaléka valósul meg konkrét termékként, illetve szolgáltatásként a piacon. A Bee-Student – Vállalkozói 

Ökoszisztéma Kiépítése – Hallgatói Vállalkozások Határok Nélkül projekt megvalósítása a fent említett problémát hivatott javítani. 

A tervezet az Újvidéki Egyetem Technológiai Kara és a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésével jött 

létre. A projekt az Interreg IPA-CBC Magyarország–Szerbia Program keretében valósul meg, az esemény ünnepélyes megnyitójára 

csütörtökön délelőtt került sor az Újvidéki Egyetem rektorátusának épületében. A projekt menedzsere dr. Sörös Zita, az Újvidéki 

Egyetem Technológia Karának dékán helyettese, az MTA külső köztestületének tagja. A projektben való részvétel nem tartozik az 

alapképzéshez, tehát túllép annak keretén. Olyan képességek elsajátítására tehetnek szert az egyetemisták a projekt során, mint a 

vállalkozói készségfejlesztés, pénzügyi szakértelem, az EU-s jogszabályok ismerete, fenntartható fejlődés és környezetvédelem, 

korszerű tudományos eredmények…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Interjú: Részarányos foglalkoztatással a nyelvhasználatért 

Nyilas Mihály okleveles jogász, Oromon született. Középiskolai tanulmányait Szabadkán végezte, majd az Újvidéki Egyetem Jogi 

Karán szerzett oklevelet. Jogászként dolgozott, 1990-től a Magyarkanizsai Községi Bíróság bírájaként tevékenykedett. Ezt követően 

Magyarkanizsa község polgármestere volt 2008-tól 2014-ig, 2014-től pedig a Tartományi Kormány alelnöke és tartományi oktatási, 

jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkár volt. Nemrégiben az igazságügyi minisztérium 

államtitkárává nevezték ki. […] A részarányos foglalkoztatás és a kisebbségi nyelvhasználat két szorosan összefüggő kérdés. Ha 

megvan az egyik, megvan a másik is. Az egyik, a létszámstop most feloldódni látszik, de a másikat, az utánpótlás kérdését még meg 

kell oldanunk. Feltérképezésre került, mennyivel több magyar bírára, ügyészre és alkalmazottra lenne szükség az 

igazságszolgáltatási szervekben, hogy eleget tegyünk a részarányos foglalkoztatás szabályainak és megvan a jogi keret is, ami ezt 

lehetővé teszi, a kiírt pályázatokra azonban nem mindig jelentkeznek magyar jelöltek…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Interjú: Lovas Ildikó író, a VM4K vezetője az online kisérettségi-felkészítőről 

A tavalyi nagy érdeklődésre való tekintettel, a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ (VM4K) idén is 

megszervezte a felkészítőt. […] A VM4K csapata a tanárokkal együtt gyorsan átköltöztette az ingyenes kisérettségi-felkészítőt 

online térbe. Ez nem volt könnyű, a tanároknak meg kellett küzdeniük az iskolai online oktatással és a felkészítő órák 

felvételezésével is. Mi versenyt futottunk az idővel, nem volt egyszerű operatőrhöz sem jutni… […] Naponta legalább egy videót 

megosztottunk, de ehhez a munkatársainknak nagyon gyorsan meg kellett barátkozniuk a számítógépes vágással, a greenbox 

technikával, valamint a feliratozással is, hogy a különböző korú gyerekek ne zavarják egymást, hiszen a családok együtt voltak 

odahaza. Eddig 182-en regisztráltak, de mint mondtam, még midig lehet jelentkezni, az első két hétben rugalmasak vagyunk, 

zajlanak a tudásfelmérők…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Berényi Emőke a Híd folyóirat főszerkesztője: Az idén hat duplaszáma fog megjelenni 

A Híd irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat, az egyik legrégebbi, nem csak vajdasági, de magyar folyóirat is, 

amelyben nem csak a vajdasági irodalom nagyjai, de a magyar és a szerb irodalom jeles képviselőinek munkái is megjelentek. 

Berényi Emőke kritikus egy éve vette át a folyóirat szerkesztését, és az egyik fő céljaként azt határozta meg, hogy a Híd kiállja az 

idő próbáját és igazi XXI. századi folyóirattá váljon. […] Főszerkesztői működésem vizuális arculatváltással kezdődött: Kabách 

Edina tervezte meg a lap új külalakját. Ezzel kapcsolatban számos pozitív visszajelzés érkezett. A tartalom tekintetében több 

tematikus blokkot szerkesztettünk. Az elmúlt tíz évben megszokott, Sági Varga Kinga által szerkesztett MTA-konferenciaanyag, az 

Antalovics Péter és Celler Kiss Tamás költők által összeállított fiatal alkotók száma, a Herédi Károly magyartanár által szerkesztett 

gyerekirodalmi és az Oláh K. Tamás teatrológus szerkesztette színházi szám mellett például készítettünk egy műfordításirodalom-

blokkot, valamint egy levél- és szövegválogatást is Bakos Petrával közösen Tolnai Ottó nyolcvanadik születésnapjára. A Híd 

kultúrák közti közvetítő szerepe délszláv–magyar viszonylatban Orovec Krisztina műfordítás-szerkesztőnknek köszönhetően 

továbbra is erőteljesen jelen van. Hogy ezt tovább erősítsük, tervezünk egy szemlerovatot, amelyben kitekintenénk a környező 

országok aktuális irodalmi-művészeti történéseire…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

 

 

https://www.magyarszo.rs/hu/4530/gazdasag/235425/Tanulj-%C3%A9s-alap%C3%ADts-c%C3%A9get!.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4532/mellekletek_hetvege/235595/R%C3%A9szar%C3%A1nyos-foglalkoztat%C3%A1ssal-a-nyelvhaszn%C3%A1lat%C3%A9rt-VMSZ-Nyilas-Mih%C3%A1ly.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4531/kultura/235538/%C3%89rdekfesz%C3%ADt%C5%91-tan%C3%B3r%C3%A1k-kv%C3%ADzek-konzult%C3%A1ci%C3%B3k-vm4k-online-oktat%C3%A1s-kis%C3%A9retts%C3%A9gi.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4530/kultura/235429/A-folyton-meg%C3%BAjul%C3%B3-H%C3%ADd-foly%C3%B3irat-H%C3%ADd.htm


ROMÁNIA/ERDÉLY 

Népzenész utánpótlás Tornyoson 

Tavaly március óta működik a népzenei oktatás Tornyoson. A képzést a helyi Ady Endre Művelődési Egyesület és a Vajdasági 

Magyar Művelődési Intézet közösen hívta életre. Pályázatok útján igyekeznek bővíteni a készletet, legutóbb egy nagybőgőt sikerült 

megvásárolniuk. A tornyosi népzenei oktatáson csaknem 20 helybéli vesz részt, akik a vonós hangszereken kívül citerán, tamburán 

és pásztorfurulyán tanulhatnak. A népzenei oktatásnál a VMMI biztosítja az oktatókat, míg az egyesület a hangszereket…” Forrás: 

Pannonrtv.com: teljes cikk > 

 

Nemzeti régiók: Lettország a kilencedik 

Sikerült a kilencedik európai országban is kigyűjteni a szükséges számú aláírást a nemzeti régiók védelméért. Lettország sorakozhat 

fel a többi ország mellé. A siker, akárcsak a nemrég kipipált államok esetében, a személyes jelenlétnek is köszönhető, ugyanis mint 

írják, megérte elmenni Lettországba. […] Miközben a repülőgépen ültünk, tömegesen érkeztek az aláírások! […] Az Írdalá.hu és a 

Gerilla.hu csapata a szignógyűjtési hajrában Lettország fővárosába, Rigába utazott, ahol többek között a lett MotoGP influencereit 

is sikerült meggyőzniük, hogy álljanak ki a kezdeményezés mellett…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Eurostat: továbbra is az utolsók között van Románia a minimálbér összegét tekintve 

Az Európai Unió (EU) országai közül Bulgáriában, Magyarországon és Romániában volt a legalacsonyabb a minimálbér 2021. 

január 1-jén – derül ki az EU statisztikai intézete, az Eurostat pénteken közzétett adatsorából. Az év elején az EU tíz keleti 

tagállamában a minimálbér nem érte el a havi 700 eurót…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Diszkriminál a zágori első világháborús emlékmű 

Diszkriminálja a szász közösséget a zágori első világháborús emlékmű: csupán a román katonák nevét tartalmazza, míg a szászokat 

szám szerint említi. Ez kegyeletgyalázás, a helyi szász közösség arculütése – szögezte le a Krónikának Benkő Levente történész. 

[…] A német származású elesettekről a nevük feltüntetése helyett csak annyit ír: „Meghalt 29 szász is”. A Maros megyei község 

központjában felállított emlékmű diszkrimináló voltára a számos történelmi kiadvány illusztrátoraként ismert Radu Oltean hívta fel 

a figyelmet Facebook-oldalán. Oltean szerint ez történelemhamisítás, hiszen a zágori román katonák nem a Román Királyság, hanem 

az Osztrák–Magyar Monarchia hadsereg kötelékében harcoltak, akárcsak a többi erdélyi településről behívott férfiak, ők is császári 

és királyi katonák voltak, nemzetiségtől függetlenül. […] Oltean szerint a zágori polgármesteri hivatalnak le kellene bontania a 

diszkrimináló emlékművet, és helyére újat állítani, amely korrekt és tisztességes módon emlékezik a település első világháborúban 

elesett összes szülöttjére. Azt írta, értesíti az ügyről az Országos Diszkriminációellenes Tanácsot, a Maros megyei prefektúrát és a 

kegyeleti hivatalt is…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Letisztították az összemázolt székely vértanúk emlékművét Marosvásárhelyen  

Letisztították a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal alkalmazottai a székely vértanúk emlékművét, amelyet pénteken rongáltak 

meg ismeretlen tettesek. Az 1854-ben Habsburg-ellenes felkelés szítása miatt kivégzett székely vértanúk vesztőhelyén állított 

obeliszk egyik oldalára a román nemzeti színeket festették fel egy nappal korábban. Az RMDSZ feljelentést tett a történtek miatt, a 

rendőrség nyomozást indított. Soós Zoltán polgármester arra kérte a marosvásárhelyieket, ne dőljenek be az „iskolázatlan 

rosszakaróinknak”. […] Szerdán a Székely Figyelő Alapítvány sérelmezte, hogy a román ügyészség és bíróságok nem tekintik 

uszításnak a nyilvánvalóan magyarellenes üzenetet hordozó mázolásokat – emlékeztet a történtek kapcsán az MTI. Tavaly az Active 

Watch bukaresti emberi jogi szervezet figyelmeztetett arra, hogy Romániában általában nem kerülnek bíróság elé a gyűlölet által 

vezérelt bűncselekmények: közel 700 ilyen ügyből, amelyet 2014 és 2018 között vizsgált meg az ügyészség, csupán kilencből lett 

bírósági ügy, a többi esetben az ügyészek nem tartották megalapozottnak a panaszt…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Interjú: Itt az idő, hogy átfogó módon gondolkodjunk a hagyatékok gondozásáról 

Balázs Imre József irodalomtörténészt, az MTA külső köztestületének tagját, a Láthatatlan Kollégium szakmai irányítóját kérdeztük 

arról, hogy mitől lehet érdekes a Kántor-hagyaték a fiatalabb generációk számára. Kántor Lajos hagyatéka pedig lehetséges modellje 

lehet annak, hogy mi fog történni a létrejövő hagyatékainkkal. […] Másrészt abban látom Kántor Lajos hagyatékának és 

életművének a különlegességét, hogy szinte mindenhez kapcsolódik az elmúlt 50-60 évben az erdélyi kultúrában történt. Az 

irodalomtól a szerkesztőségi életig. A Korunk azért is speciális az erdélyi palettán, mert történelmi is, néprajzi is, szociológiai is és 

filozófiai is. Kántor Lajos 1959-től ennek a lapnak volt az egyre maghatározóbb szerkesztője. Hatalmas kapcsolatháló alakult ki 

körülötte. […] Ha jól tudom, akkor téged korábban foglalkoztatott egy erdélyi magyar irodalmi múzeum lehetőségének az ötlete. 

https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/nepzenesz-utanpotlas-tornyoson
https://szekelyhon.ro/aktualis/nemzeti-regiok-lettorszag-a-kilencedik
https://kronikaonline.ro/gazdasag/eurostat-tovabbra-is-az-utolsok-kozott-van-romania-a-minimalber-osszeget-tekintve
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bmeghalt-29-szasz-isr-n-diszkriminal-a-zagori-elso-vilaghaborus-emlekmu
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/letisztitottak-az-osszemazolt-szekely-vertanuk-emlekmuvet-marosvasarhelyen


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

Ez jelentheti egy esetleges múzeumnak az előképét? Maga Kántor Lajos is úgy képzelte el, amikor létrejött a Szabédi-ház, mint egy 

erdélyi irodalmi múzeumot. Be is került oda 3-4 hagyaték, de azzal gyakorlatilag megtelt…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

A BBTE 101 éves szülinapját új Babeș és Bolyai mellszobrokkal ünneplik 

Kolozsvári Tudományegyetem 1919-es megalakulása óta eltelt 101 év megünneplésére elkészült az egyetem két tudós névadójának, 

Victor Babeșnek és Bolyai Jánosnak mellszobra. A BBTE ma egy multikulturális egyetem, amelynek keretében három tagozat – 

román, magyar és német tannyelvű – működik; az intézmény hű az 1581-ben megkezdett hagyományához, amit azonban a 

modernitás kiválóságával ötvöz. A két felállított mellszobor naponta emlékeztet bennünket a »Hagyomány és Kiválóság« iránti 

elköteleződésre és felelősségre” – mutatott rá a BBTE rektora, dr. Daniel David egyetemi tanár…” Forrás: Transindex.ro: teljes 

cikk >  

Elindult a Sapientia csíkszeredai karának Podcast-csatornája 

Elkezdte működését a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának hivatalos Podcast-csatornája. A bemutatkozó adás témája a SARS-

CoV-2 „világkörüli turnéja” volt. Az első adásban közreműködött Dr. Albert Beáta, biológus, a Sapientia EMTE professzora, és a 

Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház Covid-laboratóriumának vezetője, dr. Szécsi Csilla, infektológus, a Csíkszeredai Megyei 

Sürgősségi Kórház fertőző betegségeket kezelő osztályának szakorvosa, dr. Tar Gyöngyi, megyei tisztifőorvos, a Hargita Megyei  

Közegészségügyi Igazgatóság vezetője, a Sapientia EMTE oktatója és dr. Bálint Emese-Éva, a Sapientia EMTE adjunktusa, a Covid-

laboratórium munkatársa. […] A beszélgetés az alábbi linken érhető el…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Gyászhír: Elhunyt Farkas Árpád Kossuth-díjas költő 

Vasárnap este, életének 77. évében súlyos betegség után elhunyt Farkas Árpád Kossuth-díjas költő, a Magyar Művészeti Akadémia 

tagja, a Háromszék volt főszerkesztője – közölte hétfőn honlapján a napilap. Farkas Árpádot szerdán temetik Sepsiszentgyörgyön, 

az új szemerjai temetőben. Farkas Árpád 1944. április 3-án született Siménfalván. Egyetemi tanulmányait Kolozsváron a Babeș-

Bolyai Tudományegyetem magyar szakán végzi. 1963-tól tagja a kolozsvári Gaál Gábor Körnek, írásai jelennek meg az 

Ifjúmunkásban, az Utunkban, Korunkban. 1968-ban megjelenik első kötete, a Másnapos ének – idézte fel a Háromszék napilap. 

1969-ben résztvevője a Kapuállító című, főképpen a Megyei Tükör köré szerveződő alkotókat bemutató antológiának. 1971-től a 

marosvásárhelyi Igaz Szó szerkesztőségi tagja. Ekkor lát napvilágot második verseskönyve, a Jegenyekör. 1993-tól 2010-es 

nyugdíjba vonulásáig Háromszék főszerkesztője…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >  

Nem hátráltatta a vírus a kulturális örökség megőrzését és kutatását a kolozsvári Szépművészeti Múzeumban 

Lucian Nastasă-Kovácsot, a Kolozsvári Szépművészeti Múzeum igazgatóját kérdeztük az elmúlt időszakról, kultúra és járvány 

összefüggéseiről, a jövőbeli tervekről. […] Az igazgató elmesélte, hogy a korlátozások, a szigorú szabályok ellenére a múzeumnak 

viszonylag keveset kellett zárva tartania, csupán két hónapot tavasszal, majd az első enyhítések után újra kinyithattak. […] A 

kolozsvári Szépművészeti Múzeum gyűjteménye közel 15 000 műalkotást tartalmaz. Ezekkel a tárgyakkal, alkotásokkal foglalkozni 

kell. Például több 19. századi festmény esetében, amelyekről volt egy-egy régi leírásunk, korszakolásunk, esetleg egy-egy 

meghatározott szerző, az alapos vizsgálat után kiderült, hogy bizony vannak pontatlanságok. 2020-ban összesen kicsivel több, mint 

36 000 látogatója volt az intézmény kiállításainak…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Temesvári polgár visszaemlékezésein alapuló filmet forgatnak Trianonról Magyarországon  

Magyar történelmi film készül Iványi Marcell rendezésében a Budapesti Operettszínház művészeinek közreműködésével; a forgatás 

várhatóan márciusban kezdődik és április elején fejeződik be. A zenés film Dolhai Attila ötlete alapján és rendezésében, Cári Tibor 

zenéjével készült Szétszakítottak című musicalt dolgozza fel, amely hétköznapi emberek szemével mutatja be a trianoni 

békediktátum következményeit. A film a Budapesten tanuló fiatal pozsonyi lány, Ibolya és a temesvári Bor család egyik 

fiúgyermekének, Miklósnak a kapcsolatát mutatja be…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

 

Népszámlálási vita és vélemények: Két kérdés vonatkozik majd a nemzetiségre 

Nem sikerült eltörölni a kettős nemzetiség lehetőségét a népszámlálási íveken. A Statisztikai Hivatal a mai napon visszavonta 

tervezetét, így marad a Most-Híd által szorgalmazott verzió. A hivatalos indok szerint annyi hozzászólás érkezett a tárcaközi 

egyeztetés során a tervezethez, hogy február 15-ig, amikor a népszámlálás elkezdődik, a Statisztikai Hivatal nem tudta volna 

kiértékelni azokat. Portálunk megkereste Gyimesi Györgyöt (OĽaNO), aki szorgalmazta a magyarok és a ruszinok által is támogatott 

egy nemzetiség visszaállításának lehetőségét. “Megint döntött a szlovák többség a fejünk felett, mert a magyarok nem ezt akarták.” 

[…] A népszámlálás elektronikusan jövő héten hétfőn, vagyis február 15-én kezdődik, és március 31-ig tart.  […]   „A véleményezési 

https://multikult.transindex.ro/?cikk=28880&itt_az_ido_hogy_atfogo_modon_gondolkodjunk_a_hagyatekok_gondozasarol
https://multikult.transindex.ro/?hir=11699&a_bbte_101_eve_szulinapjat_vadi_uj_babes_es_bolyai_mellszobrokkal_unneplik
https://multikult.transindex.ro/?hir=11699&a_bbte_101_eve_szulinapjat_vadi_uj_babes_es_bolyai_mellszobrokkal_unneplik
https://maszol.ro/eletmod/Elindult-a-Sapientia-csikszeredai-karanak-Podcast-csatornaja
https://kronikaonline.ro/kultura/elhunyt-farkas-arpad-kossuth-dijas-kolto
https://kronikaonline.ro/kultura/nem-hatraltatta-a-virus-a-kulturalis-orokseg-megorzeset-es-kutatasat-a-kolozsvari-szepmuveszeti-muzeumban
https://kronikaonline.ro/kultura/temesvari-polgar-visszaemlekezesein-alapulo-filmet-forgatnak-trianonrol-magyarorszagon


eljárás megmutatta, hogy a nemzetiségek jelenleg érvényben lévő számlálási koncepcióját nem lehet ilyen röviddel a népszámlálás 

kezdete előtt módosítani” - tájékoztatott hétfőn Alexander Ballek, a hivatal elnöke. Az adatokat a végrehajtó hatalomnak kell 

értelmeznie. […] A magyar közösség képviselői hétfőn eljuttatták nyílt levelüket a kormányfőhöz, melyben azt kérik, az idei 

népszámláláson maradjon az eleddig használt egy nemzetiség megjelölésének lehetősége, hiszen véleményük szerint a kettős 

identitás bevezetését nem előzte meg széleskörű társadalmi egyeztetés és jogszabályi korrekció sem. A levél teljes szövege 

magyarul…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk >  teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 > 

Az MKP és a Híd az Összefogás nélkül folytatja az egyesülési tárgyalásokat 

Az MKP és a Híd az Összefogás nélkül folytatja az egyesülési tárgyalásokat. A közös párt vezetésében való befolyás elosztásán 

bukhatott el a háromoldalú megállapodás. Pénteken még mindhárom szereplő tárgyalóasztalhoz ült, de az egyeztetésen, minden 

bizonnyal az MKP elnökségének korábbi döntése alapján, az MKP és a Híd közölte az Összefogással, hogy nélkülük folytatják 

tovább a pártegyesítési tárgyalásokat. Elsősorban az Összefogás és a Híd között alakult ki konfliktus amiatt, mekkora részesedést 

akarnak a közös párt vezetésében. […] Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke lapunknak elmondta, sajnálatosnak tartja, hogy a 

háromoldalú tárgyalások helyett a másik két szereplő külön egyeztetésbe kezd. Mózes a pénteki tárgyalás után elmondta, járni fogják 

saját útjukat, különböző témákat fognak megnyitni, példaként a népszámlálás időpontjának és tartalmának módosítását említette. 

Ezzel párhuzamosan a pártjuk tagfelvételt hirdet és megkezdik a regionális struktúrák kiépítését. „Eddig ezektől a lépésektől a másik 

két szereplő kérésére tartózkodtunk” – tette hozzá…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Politikum: Ismét árnyékra vetődött a magyar politika egy oktatásügyi kérdésben? 

Nincs könnyű helyzetben az Oktatásügyi Minisztérium nemzetiségi oktatását felügyelő államtitkársága. Folyamatosan kapja a 

felesleges ütéseket magyar oldalról. Félreértés ne essék, hasznos és ildomos árgus szemekkel követni a magyarság egyik 

megmaradását garantáló nemzetiségi oktatás körüli történéseket. Elvégre ez a pártok feladata. Az viszont már kevésbé, ha ahelyett, 

hogy előbb utánajárnának a dolgoknak és tájékozódnának a valóságról, azonnal politikai ügyet kreálnak. A téma ezúttal az országos 

tesztelés, illetve annak folyamatából a magyar nyelv állítólagos kikerülése volt. […] A probléma ugyanis nem létezik. „A közzétett 

anyag a tárcaközi egyeztetés részét képezi, melyből nyilvánvaló, hogy munkaverzióról van szó, melynek semmilyen hatálya sincs. 

A rendelet közzétett formájában nem lép hatályba, az összes hiányosság orvoslásra kerül. Ezért a félelem is indokolatlan, hogy 

bármilyen hátrányt szenvednének azok a diákok, akik nemzetiségi oktatási intézményeket látogatnak. Az Oktatásügyi Minisztérium 

nemzetiségi főosztálya még a téma medializációja előtt rámutatott a problémára és kezelte is a helyzetet. […] – áll a minisztérium 

illetékeseinek válaszában…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Helyzetkép: A párkányi gimnázium online élete 

A párkányi Ady utcai vegyes tanítási nyelvű gimnázium igazgatónőjénél, Mocsi Beátánál érdeklődtem. […] Hogy sikerült az előző 

tanévet, és a jelenlegi félévét túlélni, problémákat megoldani, eredményeket elérni diáknál, tanárnál egyaránt? Felmértük, a diákok 

milyen szinten vannak ellátva számítógépes technikával. Bár tudtuk, nagy baj nem lehet, hiszen a tavaszi időszakban is minden 

rendben ment. Ez a fajta oktatás a diákok zömének tetszik, bár az iskolába járást már nem nagyon hiányolják. Ha valamelyik diáknak 

számítógépes gondja volt, például javítani kellett, kölcsönöztünk számára. […]  A kutatók napja programban is részt vettünk. 

November 27-én mi is bekapcsolódtunk A kutatók éjszakájába. Ez egy Európa-szerte megrendezett eseménysorozat, amely a 

tudományt és a kutatói életpályát kívánja népszerűsíteni. Diákjaink meghallgathatták iskolánk két régi diákjának előadását. Elsőként 

Balogh Róbertnek, a Szlovák Tudományos Akadémia mérnökének Az anyagok új generációja az elektronikában című előadását 

kísérhették figyelemmel. […] A következő tartalmas előadást a diákok a YouTube-n keresztül tekinthették meg, amelyet szintén 

iskolánk volt diákja, Doc. Ing. Szolcsányi Peter PhD, az STU FCHPT szerves kémia részlegének kutatója tartott, aki a kémia és a 

szerelem rejtélyeiről mesélt…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Megjelent a perbetei almanach nemű helytörténeti kiadvány 

Keménykötésben, krétapapíron, 600 példányban, 130 oldalon a helyi Csemadok kiadásában megjelent a Perbetei almanach. A 

Nyitrai Megyei Önkormányzat és a Leader program támogatásával kiadtak egy almanachot, amelyben bemutatják a települést, annak 

közösségeit. […] Szabó Edit az egyetemes történelem prizmáján át vezeti végig az olvasót Perbete múltján egészen 1948-ig, amikor 

a kommunista hatalomátvételnek köszönhetően legalább alapvető jogaikat visszakapták a felvidéki, így a perbetei magyarok is. 

Perbete első írásos emléke 1297-ből való, s a falu nevének több alakváltozatát is ismerjük. […] Perbete sem térhetett ki a 20. század 

tragédiái elől, mind az első, mind a második világégés, mind a kitelepítések alaposan átgázoltak rajta. A második világháborúban 

elveszíti jelentős számú zsidó lakosságának nagy részét, a zsinagógát is elbontják, 130 családot telepítenek ki Csehországba, míg 

226 családot Magyarországra, ahonnan evangélikus szlovák családok érkeznek a helyükre. Jakab Katalin az utolsó utáni pillanatban, 

2008-ban, a vezetésével létrejött Néprajzi Gyűjteményt mutatja be alapos részletességgel, szól a helyi nyelvjárásról, a népi 

építészetről, a viseletekről, egykori mesterségekről. Tárnok Katalin, a Csemadok elnöke és Török Sarolta pedagógus pedig a 

Csemadok és az elmúlt hetven év kulturális tevékenységéről ad számot…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

https://korkep.sk/cikkek/friss-hirek/2021/02/08/breaking-a-statisztikai-hivatal-visszakozott-marad-a-kettos-nemzetiseg-a-nepszamlalasi-iveken/
https://parameter.sk/megis-ket-nemzetiseget-erinto-kerdesre-lehet-majd-valaszolni-nepszamlason-statisztikai-hivatal-nem
https://ujszo.com/nyilt-level-igor-matovicnak
https://www.facebook.com/osszefogas.spolupatricnost/videos/781374879130816
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Gyászhír: Bálint Lajos, kutatótanár 

Mély megrendüléssel vettem tudomásul, hogy Bálint tanár úr február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján este visszaadta 

a lelkét a Jóistennek. Bálint Lajos pedagógus, tudományos kutató 1937. november 20-án született Nyitranagykéren. Családjával 

együtt később kitelepítették a közeli Morgópusztára. 1960-ban a pozsonyi Comenius Egyetemen matematika–fizika szakos tanári 

oklevelet szerzett. 1960-1962-ben a királyhelmeci általános középiskola tanára, 1962-1979-ben a nyitrai Pedagógiai Főiskola 

matematika tanszékének tanársegéde, majd adjunktusa. 1979-1994-ben a pozsonyi Pedagógiai Kutatóintézet munkatársa (1988-

1990-ben igazgatója), 1994-től az Állami Pedagógiai Intézet alkalmazottja. Számos pedagógiai szakcikke és oktatáspolitikai írása 

jelent meg magyar és szlovák nyelven. Mintegy harminc főiskolai jegyzet, gimnáziumi és alapiskolai tankönyv, valamint 

módszertani kézikönyv szerzője, társszerzője, illetve fordítója volt…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Doni emléktúra a határsávban 

A Szlovákia és Magyarország közti határsávban került megrendezésre 2021. február 6-án, szombaton a XXI. Doni Hősök Emléktúra 

nógrádi szakasza, amelyet egy tucatnyi felvidéki résztvevő is teljesített. Január 12-e óta már több mint húsz helyszínen, mintegy 

háromszázan teljesítették az emléktúrát. A Nógrád Kelet Menetszázad Oravecz Zoltán vezetésével indult útnak Ipolytarnócról, míg 

a tucatnyi felvidéki túrázó a kalondai Palóc Határkeresztnél gyülekezett, majd sorakozott be a magyarországi résztvevők mögé. […] 

A 23. gyalogezredet három zászlóalj alkotta: a 23/I. losonci (parancsnoka Botond László alezredes), a 23/II. balassagyarmati 

(parancsnoka Lászay János alezredes), az 53/III. salgótarjáni (parancsnoka Várnagy Károly őrnagy) volt. Az 1943. január 12-én 

Urivnál megindult orosz offenzíva legelső támadása éppen a losonci, illetve az egri Dobó István 14. honvéd gyalogezredet érte. A 

gyalogezred megmaradt alakulatai, katonái végül 1943. áprilisában a Kijev melletti katonai táborból érkeztek vissza Magyarországra 

- írja Szabó Péter: A losonci 23. gyalogezred részvétele a Don-menti harcokban 1942-1943 c. kötetben…” Forrás: Ma7.sk:  teljes 

cikk > 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     
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