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Az Akadémia intézményi feladatairól – Freund Tamás írása a Magyar Nemzetben 

Az MTA elnöke szerint a társadalom részéről az Akadémia iránt megnyilvánuló bizalomnak kell jellemeznie azt a hármas stratégiai 

együttműködést, amelynek szereplői a tudomány világát képviselő MTA, a társadalmat érintő döntésekért felelős kormányzat, 

valamint a nemzetgazdaság képviselői. […] Az MTA közgyűlése 2019 decemberében megújította az Akadémia stratégiáját, 

amelyben az Akadémia felelősséget vállal a teljes magyar tudományosságért. Erős hangsúlyt kap benne a „nemzet tanácsadója” 

szerep, amelyet az MTA a politikai döntéshozatal tudományos támogatásával, a tudományos ismeretek széles körű terjesztésével, a 

tudósok, a tudományos intézmények és a társadalom kapcsolatának gazdagításával, végül az áltudományos és tudományellenes 

nézetek visszaszorításával törekszik elérni…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >  

Megjelent a Mobilitás Kutatási Centrum projekt eredményeit összefoglaló két kötet 

Megjelent a Mobilitás Kutatási Centrum projekt eredményeit összefoglaló két kötet. A tanulmányokról írt beszámoló itt olvasható. 

[…] Miközben zajlik a kormány kárpát-medencei nemzetegyesítése, kisebb figyelem jut a diaszpórára, vagyis azokra a magyarokra, 

akik alatt nem a határok vándoroltak ide-oda, hanem ők maguk indultak világgá. Vajon azok, akik az elmúlt években költöztek ki, 

mennyire tekinthetők a diaszpóra részének?…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >  

 

Zomborban megtartotta alakuló ülését az új összetételű Nemzetiségi Viszonyok Tanácsa 

Zomborban megtartotta alakuló ülését az új összetételű Nemzetiségi Viszonyok Tanácsa, amelynek két magyar tagja van. A testület 

minden olyan kérdést napirendre tűz, amellyel a nemzetek közötti jólétet lehet szavatolni. Zomborban több mint 10 éve hozták létre 

a Nemzetiségi Viszonyok Tanácsát. Szakács Csaba, a Nemzetiségi Viszonyok Tanácsának tagja: Nagyon fontos, mert azok a 

kérdések, amelyek a hatáskörébe tartoznak, az összes kisebbségnek a város területén komoly jelentőséggel bírnak, a pályázati 

pénzek leosztásáról, a hivatalos nyelvhasználatról, a helységnévtáblák kihelyezéséről és sok minden egyébről, ami apró kérdésnek 

tűnik, de ha nincsen meg, akkor nagyon kelletlen és fájdalmas tud lenni. […] Jankovich Szilárd, kisebbségi ügyekkel megbízott 

tanácstag, Zombor: Az alakuló gyűlést valójában az új összetétel miatt nevezzük így, mert ez a tanács már létezik több éve. 11 tagja 

van, ebből a többségi nemzetnek, a szerbeknek van 5 tagja, többi pedig kettő magyar, kettő horvát, egy bunyevác és egy roma 

kisebbségi…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Ösztöndíj az óbecsei egyetemistáknak 

Az óbecsei önkormányzat továbbra is támogatja a helyi egyetemistákat. Idén minden egyetemista megkapta a támogatást, aki 

pályázott és megfelelt a feltételeknek. Így a 60 helyett, a község 88 egyetemistának ítélte oda a havi támogatást. Dragan Tošić 

polgármester, Óbecse: A község legjobb egyetemistáival írtuk alá a támogatási szerződést. Minderre 7 millió 200 ezer dinárt 

különítettünk el a költségvetésből. Idén 88-an feleltek meg a feltételeknek, ezért úgy döntöttünk, hogy az eredeti keretet kibővítjük, 

és további pénzeszközöket biztosítunk, hogy az összes pályázó megkaphassa a támogatást. A támogatás legfontosabb célja, hogy a 

fiatalokat az itthon maradásra ösztönözze, és arra, hogy tanulmányaik befejezése után visszatérjenek saját községükbe, hogy ott 

kamatoztassák a megtanultakat…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Kerekasztal-beszélgetés: Online oktatás, lányok a mezőgazdasági szakiskolákban 

Nők a mezőgazdasági oktatásban címmel kerekasztal-beszélgetést szervezett a Pro Communitas-Ada civil szervezet Moholon. A 

tanácskozáson arról is véleményt cseréltek, hogy miként valósítható meg megfelelő módon az online oktatás a mezőgazdasági 

szakiskolákban, illetve a felsőoktatási tanintézményekben. A civil szervezet a nemzetközi nőnap alkalmából negyedszer szervez 

tematikus tanácskozást. Idén a konferencia vendégei középiskolai tanárok illetve egyetemi oktatók voltak. A beszélgetés a civil 

szervezet Facebook-oldalán is megtekinthető lesz hamarosan. […] Sterbik Ildikó, szaktanár, Beszédes József Mezőgazdasági és 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://mta.hu/sajtoszemle/az-akademia-intezmenyi-111269
https://kisebbsegkutato.tk.hu/hirek/2021/03/a-szabad-europa-beszamoloja-uj-kotetekrol
http://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/a-nemzeti-kisebbs%C3%A9gek-%C3%A9rdek%C3%A9ben_1216972.html
http://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/%C3%B6szt%C3%B6nd%C3%ADj-az-%C3%B3becsei-egyetemist%C3%A1knak_1216190.html


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

Műszaki Iskolaközpont, Magyarkanizsa: „A mezőgazdasági szakokon, a mezőgazdasági technikus szakon minden osztályban sok 

lány iratkozik…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Százhatvanöt éves a kúlai Petőfi Brigád Általános Iskola 

A kúlai Petőfi Brigád Általános Iskola fennállásának 165. évfordulója alkalmából napilapunk számára egy rövid történelmi 

áttekintést készítettünk Cvetanović Márta tanárnővel, aki az elmúlt évek során igyekezett összegyűjteni az iskolával kapcsolatos 

írásos bejegyzéseket és fényképeket. A ma már nyugdíjas tanárnő elmondta, az idén lesz 60 éve annak, hogy az intézmény felvette 

a Petőfi Brigád nevet, és Kúlán büszkén őrzi az oktatás és a többnemzetiségű nemzeti közösség tiszteletének hagyományát. […] Az 

idei tanévben a kúlai Petőfi Brigád Általános Iskola 560 tanulója közül mintegy 120 diák tanul magyar nyelven…” Forrás: 

Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Megkezdődött a sáfrányvirágok számlálása 

A sáfrányvirág az országban már csak a Szabadkai-homokpusztán, a közelben pedig Magyarországon, a Kiskunsági Nemzeti 

Parkban található meg. A Palics–Ludas Közvállalat illetékesei 5 éve számlálják ezeket a növényeket. Az első években még csak 35 

ezer virágzó tövet számláltak, mára háromszor annyi van belőlük, azaz 80 és 100 ezer közé tehető a számuk – mondták az illetékesek. 

Szekeres Ottó, természetvédelmi őr, Palics–Ludas Közvállalat: Úgy néz ki, hogy ez a munka nagyon eredményes, amit végzünk itt 

a Szabadkai-homokvidék területén…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

 

A családok nagy része saját ingatlanban él  

Míg a nyugat-európai országokban a lakosság jelentős része bérelt ingatlanban él, régiónkban és ezen belül is Szlovákiában ennek 

az ellenkezőjét tapasztalhatjuk. Az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat legfrissebb felmérése szerint uniós szinten a lakosság 

nagyjából 69 százaléka él saját tulajdonban levő ingatlanban. Ezt az adatot azonban erősen torzítják a keleti uniós tagországok, 

hiszen míg több nyugat-európai országban a családok többsége bérli az általa lakott ingatlant, Szlovákiában a lakosság 90 százaléka 

saját vagy a szülei, nagyszülei tulajdonában levő lakásban, családi házban él. Míg uniós szinten a lakosság alig 43 százaléka él olyan 

saját ingatlanban, amelyre nem vettek fel jelzáloghitelt, Szlovákiában ez eléri a 74%-ot…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

A lelki nehézségek kezelése problémát okozhat a szlovákiai magyar diákoknak 

Az oktatási minisztérium szerint a távoktatás rendkívül megviselte a diákok mentális egészségét. Ez a probléma természetesen a 

szlovákiai magyar gyermekeket is érinti. […] Bár a mentális egészség leromlása a 9 év alattiaknál a legszembetűnőbb, ez viszont 

nem azt jelenti, hogy az idősebb diákok könnyebben viselnék a jelenlegi helyzetet. […] Felvettük a kapcsolatot az oktatási 

minisztériummal is, és rákérdeztünk, milyen lehetőségeik vannak a magyar diákoknak, ha nem tudják, kivel vitassák meg lelki 

nehézségeiket. A tárca sajtóosztálya azt válaszolta, hogy a tanácsadás természetesen kisebbségi nyelven is zajlik, leggyakrabban 

magyarul, elsősorban az úgynevezett Pedagógiai-pszichológiai Tanácsadó és Megelőző Központokban (CPPPaP), valamint az 

iskolapszichológusok segítségével. […] Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) elnöke ezzel 

kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy sajnos nem mindegyik szlovákiai magyar iskola engedheti meg magának egy ilyen szakember 

alkalmazását. […] Barthalos Réka pszichológus és az SZMPSZ-hez tartozó Speciális Fejlesztő Szakmák Országos Társulásának 

elnöke lapunknak azt is elmondta, hogy az iskolákban meghirdetett pszichológusi állások nagy részét minisztériumi támogatások 

segítségével hozzák létre, és ezek korlátozott időtartamig működnek. […] „Pszichológiát ugyan több szlovákiai egyetemen is lehet 

tanulni, viszont az iskolapszichológusi szakosodásra csak Pozsonyban van lehetőség…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Egyelőre nem tudni, tovább működhet-e a roma polgárőrség 

A Helyi Polgárőrség Programot, vagyis a MOPS-ot foglalkoztató Európai Uniós projekt idén júniusig tart, és kérdéses, hogy lesz-e 

folytatása. A roma polgárőrök elsődlegesen közvetítői szerepet játszanak, és együttműködnek a városi, illetve az állami 

rendőrséggel.„Országszerte kb. ilyen 1200- 1400 fő kerülhet így utcára, veszítheti el két és fél év után a munkáját. […] A célravezető 

viszont az lenne, ha az állam belátná, hogy azokon a területeken, ahol nagy a roma, illetve a szociálisan hátrányos helyzetű lakosság 

koncentrációja, ott ez szükséges szolgáltatás. Emiatt állami forrásból kellene fenntartani, nem pedig folyamatos bizonytalanságnak 

kitenni az embereket. …” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

A felvidéki tiszteletadás Esterházy Jánosnak 

1957. március 8-án visszaadta lelkét a Teremtőnek a legnagyobb felvidéki magyar. […] A Losonci Magyar Kulturális Központ 

képviseletében Demecs Andrea rótta le tiszteletét Esterházy János szobra előtt. Esterházy János peredi emlékművénél a SZAKC 

https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/lanyok-mezogazdasagi-iskolaban-nagyon-talpraesettek
https://www.magyarszo.rs/hu/4559/kozelet_oktatas/237909/A-palat%C3%A1bl%C3%A1t%C3%B3l-a-t%C3%A1blag%C3%A9pig-oktat%C3%A1s-k%C3%BAla-Pet%C5%91fi-Brig%C3%A1d-%C3%81ltal%C3%A1nos-Iskola.htm
http://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/megkezd%C5%91d%C3%B6tt-a-s%C3%A1fr%C3%A1nyvir%C3%A1gok-sz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%A1sa_1216577.html
https://ujszo.com/kozelet/a-csaladok-nagy-resze-sajat-ingatlanban-el
https://ujszo.com/kozelet/a-lelki-nehezsegek-kezelese-problemat-okozhat-a-szlovakiai-magyar-diakoknak
https://ma7.sk/tajaink/egyelore-nem-tudni-tovabb-mukodhet-e-a-roma-polgarorseg


UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

tagszervezete, a Mátyusföldi Nagycsaládos Egyesület elnöke, Pásztor Csaba és családja rótta le tiszteletét a mártírpolitikus halálának 

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

Online Könyvtári Roadshow Dél-Szlovákiában 

A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával rendezi meg az eredetileg 2020 őszére 

tervezett Könyvtári Roadshow-t 2021. március 15-19 között. Minden nap más-más előadó lesz porondon. Lesz minden: előadások, 

workshopok, órabemutató foglalkozás, tankönyvbemutató, kérdezz-felelek – tájékoztatta portálunkat Egyházi Dóra, az SZMKE 

megbízott elnöke. A Roadshow kiegészítő programja az SZMKE elnökségének tisztújító közgyűlése. […] Egyházi Dóra előadása: 

Az SZMKE jelene és tervei a jövőre nézve. Bemutatásra kerülnek a 2019-es kutatás adatai: Szlovákia többségében magyarlakta 

településeinek könyvtárai. Felvázoljuk az SZMKE jelenének kihívásait és jövőbeli terveit. […] Roncz Melinda előadása: Múltunk 

emlékei az online világban – Digitalizált tartalmak a Fórum Intézet honlapjain. Roncz Melinda workshop: Digitálisnyomozó-képzés: 

Online tartalmak felhasználása a könyvtárban…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > 

A Szondy György Gimnázium egykori diákjai kisfilmekkel vallanak iskolájukról 

Az elmúlt napokban napi rendszerességgel az egykori diákok kisfilmjei jelennek meg a közel száztíz éves múltra visszatekintő 

ipolysági Szondy György Gimnázium közösségi oldalán. Az önvallomásos megszólalók között találjuk Filip Mónika oktatásügyi 

államtitkárt, Korpás Árpád publicista idegenvezetőt, avagy Matyó Máriót, a Magyar Állami Operaház magánénekesét is.  

Mindamellett pszichológusok, leendő gyógyszerészek, tűzvédelmi szakemberek is elmondják, milyen élményekkel és értékkel 

gazdagodtak az iskola falai között…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Gondolatok az online közösségi imádkozásról 

A Magyar Református Presbiteri Szövetség Elnöksége és a Presbiter című lap szerkesztőbizottsága 2020. november 27-től minden 

pénteken 8:30 órai kezdettel online imaközösséget tart. Azóta hetente működik az online imaközösség, amelybe bárki 

bekapcsolódhat az ország bármely részéről. Hiszen az online közösségi imádkozást valójában a világjárvány hívta életre, a 

kényszerű bezártságban a testvérszívek keresték, s ezen a modern, a digitális világ által kínált eszközön keresztül meg is találták 

egymást. […] A Barna Group legutóbbi könyvei között a „Digitális Egyház” sorozatban megjelent a Digitális imádkozás kötet is. 

A kutatás eredménye egy új jelentés. Ebben öt kérdést dolgoznak fel, amelyet minden egyházi vezetőnek ajánlanak feltenni a 

digitális imádságról. A megkérdezett keresztyének 68%-a hajlandó online imádságban részt venni. Ezt az imádság új digitális 

fórumainak nevezték el…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

Kettős állampolgárság: Ukrán, szlovák – két jó barát? 

Az elmúlt héten ismét meggyőződhettünk róla, Ukrajnában továbbra is vannak, akik minden alkalmat megragadnak, hogy 

potenciális bajkeverőkként láttassák a magyar kormányt, a magyarságot, egyúttal a kettős állampolgárság és a magyar 

nemzetpolitika állítólagos veszélyeivel riogassák az olvasókat. Kijev kísértetiesen hasonló logika mentén nehezményezi, hogy a 

kárpátaljai magyarok önállóan egyeztetnek az őket érintő kérdésekről az anyaország kormányával. Ezek után már-már természetes, 

hogy Kijevben is felfigyeltek a Pozsony és Budapest között támadt feszültségre. Az ukrán Külügyminisztériumhoz közel álló, 

esetenként mintegy a tárca szócsöveként megszólaló Jevropejszka Pravda mindjárt meg is eresztett egy írást e tárgyban március 6-

án. […] A magyar beavatkozás tanulsága: hogyan teremtett konfliktust az Orbán-kormány még egy állammal címmel. […]Ukrajna 

úgy tervezi engedélyezni a kettős állampolgárságot, hogy valójában korlátozza az ukrán állampolgárságukból fakadó, az ország 

alkotmányában rögzített jogait mindazoknak, akik egy (vagy néhány) további állampolgársággal is rendelkeznek…” Forrás: 

Karpataljalap.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Ukrajnában csak az angol lehet a második államnyelv 

Olekszij Danilov egy sajtótájékoztatón jelentette ki, hogy csakis az angol jöhet szóba, mint második államnyelv. Mégpedig azért az 

angol, mert csak az angol nyelv ismerete garantálhatja az ország függetlenségét. Állítása szerint harminc év alatt nem sikerült az 

ukrán függetlenség szilárd alapjává tenni az ukrán nyelvet. Ugyanakkor harminc év alatt nem fordítottak kellő figyelmet az angolra 

annak érdekében, hogy kötelező második államnyelvvé válhasson. A titkár hozzáfűzte, hogy az orosz nyelv csupán a szovjet éra 

káros öröksége, hisz a Szovjetunióban totális eloroszosítás zajlott. A mai Oroszország ugyanezt a vonalat próbálja ráerőltetni a 

posztszovjet országokra. […] Volodimir Zelenszkij elnök szerint az ukrán nyelvet semmi sem veszélyezteti, az alkotmány teljes 

védelmet biztosít az államnyelv számára…” Forrás: Karpathir.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

https://felvidek.ma/2021/03/bevegeztetett-gondolatkiserletek-esterhazy-janos-eletpeldaja-nyoman/
https://www.bumm.sk/regio/2021/03/09/lesz-minden-online-konyvtari-roadshow-del-szlovakiaban
https://felvidek.ma/2021/03/a-szondy-gyorgy-gimnazium-egykori-diakjai-kisfilmekkel-vallanak-iskolajukrol/
https://felvidek.ma/2021/03/az-online-kozossegi-imadkozas-csodajarol/
https://karpataljalap.net/2021/03/10/kettos-allampolgarsag-ukran-szlovak-ket-jo-barat
https://karpataljalap.net/2021/03/09/masodrendu-allampolgarsag
https://karpathir.com/2021/03/10/ukrajnaban-csak-az-angol-lehet-a-masodik-allamnyelv/
https://kiszo.net/2021/03/10/zelenszkij-elismerte-semmi-sem-veszelyezteti-az-ukran-nyelvet/


ROMÁNIA/ERDÉLY 

Felmérés: Minden második ukrán ellenzi a kettős állampolgárság bevezetését 

Az ukrán polgárok csaknem fele (46%) ellenzi a kettős állampolgárság engedélyezését. Ezt bizonyítják a LibertyReport.ai kutatás 

eredményei, amelyet a Szavik Suszter szólásszabadsága című műsor sugárzott – közli az RBC Ukraina hírportál. A nők (45%) és a 

férfiak (48%) egyaránt ellenezték a kettős állampolgárságra vonatkozó engedély megadását. Érdemes megjegyezni azt is, hogy a 

városlakók (43%) jobban kiállnak a kettős állampolgárság mellett, mint a hagyományosan konzervatív falusiak (53%)…” Forrás: 

Karpatinfo.net: teljes cikk > 

Ukrajna nem engedi, hogy beleszóljanak a kisebbségi törvénybe 

Dmitro Kuleba, Ukrajna külügyminisztere tárgyalt az EBESZ nemzeti kisebbségekért felelős főbiztosával, Kairat 

Abdrakhmanovval. Megvitatták az ukrajnai nemzeti kisebbségek kérdéseit. Kuleba elmondta, hogy az ukrán parlament a nemzeti 

kisebbségekről szóló törvény kidolgozásával foglalkozik, amely megfelel majd a legmodernebb nemzetközi normáknak – írja az 

RBC Ukraina hírportál az ukrán külügyminisztérium sajtószolgálata nyomán. […] Ukrajnában egy állampolgárságnak kell lennie, 

ellenkező esetben negatív következmények lehetségesek – jelentette ki Dmitro Razumkov, a Legfelső Tanács elnöke csütörtökön 

az rbc.ua hírportálnak adott interjújában…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Néprajzi barangolás a nagybereznai roma táborban 

Nem mindennapi lehetőséget használt ki néhány érdeklődő Kárpátalján: részt vettek az első néprajzi túrán, amelyet a nagybereznai 

roma táborban tartottak. A látogatók betekintést nyerhettek a cigányság életének mindennapjaiba: szekérrel bejárták a tábort, zenés, 

dalos, táncos műsort láthattak, sőt, még állatbemutatót is tartottak nekik a helyi szervezők – számol be róla a mukachevo.net. A 

nagybereznai roma tábor, vagyis a „13-as kerület” nem örvend jó hírnévnek. A lakók többnyire fémhulladék gyűjtéssel 

foglalkoznak, de olyan eset is van, amikor eltulajdonítanak másoktól számukra szükséges dolgokat. A járványintézkedések miatt a 

roma táborban is egyre nehezebbé vált az élet. Egy ilyen tábori kirándulás anyagi segítséget nyújt a tábor lakóinak átvészelni a 

nehéz időket. A turisták látogatása során ajándéktárgyakat vásárolhatnak: többnyire kukoricacsuhéból font kosarakat, és pénzért 

kérhetnek cigányzenét, -táncot…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > 

 

Nevetségesen rosszul állunk az e-kormányzati megoldások használatában 

Az EU-ban az a trend, hogy az állampolgárok egyre nagyobb hányada használja a kormányzati szervek különböző e-kormányzati 

megoldásait (főként egyszerű weboldalakat) a napi ügyeik intézésére. Van egy tagállam viszont, ahol tragikus a helyzet: 

Romániában csak minden tízedik állampolgár mondhatja el magáról, hogy az elmúlt 12 hónapban információszerzésre használt egy 

kormányzati weboldalt - derül ki az Eurostat adataiból. Az EU-ban 2020-ban 47%-ra nőtt azoknak az állampolgároknak az aránya, 

akik kormányzati weboldalakat használtak információszerzésre. Az utolsó helyeken Románia (10%), Olaszország (19%) és Bulgária 

(19%) áll…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Egymillió romániai diák kihagyott 24 iskolai hetet, mert nem volt internete 

Csaknem egymillió tanuló kihagyott 24 iskolai hetet, mert nem volt internet hozzáférése - hívja fel a figyelmet csütörtöki 

közleményében a World Vision Románia. A gyermekek jólétéért tevékenykedő alapítvány szerint fennáll a kockázata annak, hogy 

emiatt "rekordokat dönt" az iskolaelhagyás. A civil szervezet szerint a jobbára vidéki iskolába járó, hátrányos helyzetű tanulók 40%-

a különféle okok miatt nem részesült online oktatásban: vagy nem volt okos telefonja és táblagépe, vagy nem volt internetkapcsolata. 

A helyzet nem sokat javult: 2021 elején 237 ezer gyereknek nem volt internet hozzáférése, 287 ezer tanulónak pedig nem voltak a 

birtokában az online tanuláshoz szükséges eszközök…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Felelősségre vonnák a kommunista Romániából a zöldhatáron menekülőket kínzó pribékeket 

A kommunista Romániából szökni próbált és a határnál megkínzott vagy megölt személyekről gyűjt adatokat a kommunizmus 

bűneit vizsgáló és az emigráció emlékét ápoló román intézet (IICCMER). A felhívásban a lőtt seb, szúrás vagy verés következtében 

bekövetkezett, illetve a fulladásos haláleseteket említi az intézet. Az utóbbi azon a szakaszon volt jellemző, ahol Románia és 

Jugoszlávia között a Duna képezte a határt. Az IICCMER arra emlékeztetett, hogy a törvényben megszabott feladatainak eleget téve 

már korábban elkezdte az áldozatok felkutatását, a bűncselekmények feltárását, és az elkövetők azonosítását, de a folyamat 

félbeszakadt. A 2020-ban újraindított adatgyűjtés célja, hogy bíróság elé állítsák a – még életben levő – egykori elkövetőket…” 

Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

 

https://karpatinfo.net/2021/3/11/felmeres-minden-masodik-ukran-ellenzi-kettos-allampolgarsag-bevezeteset-6437
https://karpatinfo.net/2021/3/10/ukrajna-nem-engedi-hogy-beleszoljanak-kisebbsegi-torvenybe-6404
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Román kulturális portál: A kulturális élet válságának tetőpontján az állam hazafias emlékünnepségekre költ 

A kulturális élet válságának tetőpontján a művelődési minisztérium hazafias emlékünnepségekre költ: 2021-et Tudor Vladimirescu-

évvé nyilvánította a parlament, és olyan eseményeket akarnak majd szervezni (és finanszírozni), amelyek "a pandúrok vitézségét" 

idézik fel - írja a Cultura la duba független kulturális portál. Nemrég hasonló, a hazafiasság kultuszát erősítő tervezeteket fogadott 

el a parlament, például mártírrá nyilvánították Mihai Viteazult, valamint Horea, Cloșca és Crișan parasztvezéreket, akik emlékére 

minden évben ünnepségeket akarnak tartani - írja a független portál…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Elutasította a romániai magyar érettségizők diszkriminációjának panaszát az Emberi Jogok Európai Bírósága 

Március 9-én lezárult az Emberi Jogok Európai Bíróságán az az ügy, amelyet romániai magyar érettségizők indítottak amiatt, hogy 

a romániai érettségi metodológiája diszkriminálja a magyar nyelvű diákokat, akiknek eggyel több tantárgyból kell vizsgázniuk. A 

romániai fórumokon elveszített per végül az Emberi Jogok Európai Bíróságára került, ahol októberben negatív határozatot hoztak. 

Március 9-én a Nagykamarában az a döntés született, hogy az ügyet nem tárgyalják újra, hanem végleg lezárják - jelentette be Árus 

Zsolt, a perbe beszálló gyergyószentmiklósi civil jogvédő, a kisebbségi jogsértések elleni bírósági fellépéseket folytató Székely 

Figyelő Alapítvány képviselője. Rámutatott, "az ítélet többek közt egy súlyos tárgyi tévedésen alapul, ugyanis ellentétben a román 

kormány által szolgáltatott statisztikai adatokkal […] a magyar fiatalok közt a sikertelenül érettségizők aránya 2-3-szor nagyobb, 

mint a románoké…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Saját, kétnyelvű zászlót is használhatnak Vámosgálfalván 

Vámosgálfalva község önkormányzata kétnyelvű feliratú, saját címerével díszített zászlót használhat egy februári kormányhatározat 

értelmében, Kerelőszentpál úgyszintén. A szimbólumhasználat terén példaértékű eseménynek számít ez a korábbi évekhez képest 

jelentős haladásnak ígérkező lényegi változás. A közigazgatási szaktárca által benyújtott kormányhatározat-tervezet elfogadása 

mérföldkő a helyi szabad szimbólumhasználat terén, mivel saját jelképeiket a helyi közösségek szabadon használhatják. […] Arra 

a kérdésre, hogy miért fontos a község önkormányzatának és lakosainak saját zászlót használni, az elöljáró a testvértelepüléseken 

tapasztaltakról számolt be. Elmondta, találkozóik alkalmával az anyaországban több ízben is megkérdezték tőlük: van-e saját 

zászlójuk. Így született az ötlet, hogy saját címerrel díszített községi zászlót terveztessenek…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >  

Szűk körű rendezvényeket tartottak Erdélyben a székely szabadság napján 

A koronavírus-járvány miatt csak szűk körű rendezvényeket tartottak Erdélyben a székely szabadság napján, az 1852-es Habsburg-

ellenes székely szervezkedést vezetők kivégzésének évfordulóján. Sepsiszentgyörgyön megemlékezést rendeztek, 

Marosvásárhelyen fényképkiállítást nyitottak meg Bethlen Gábor fejedelem szobránál…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Szeretnének spórolni az emberek, de mégsem teszik 

Hiába próbál a romániai lakosság számottevő többsége több pénzt megtakarítani, mint a koronavírus-járvány begyűrűzése előtt, a 

Krónikának nyilatkozó szakember szerint nagyon sokan ezzel is úgy járnak, mint az újévi fogadalommal: már az első adandó 

alkalommal elcsábulnak, és megvásárolnak valamit, amire tulajdonképpen nem is biztos, hogy szükségük van. A romániai lakosság 

nagyjából 83 százaléka próbál több pénzt félretenni, mint korábban, így alkalmazkodva a koronavírus-világjárvány miatt kialakult 

bizonytalansághoz – derül ki az ING nemzetközi felmérésének minap nyilvánosságra hozott adatsoraiból. Az európai átlag 66,5 

százalék. Hiába a megtakarítási hajlandóság növekedése, a lakosság több mint 35 százaléka válaszolta azt, hogy nem rendelkezik 

félretett pénzzel, ami megegyezik a 2020 májusában mért szinttel. „ A […] valóságban nagyon kevesen jutnak el a cselekvésig” – 

értékelte a felmérés eredményeit a Krónika megkeresésére Szabó Árpád közgazdász, az MTA külső köztestületének tagja, a Partiumi 

Keresztény Egyetem oktatója. A valóság azonban az, hogy az esetek 99,9 százalékában érzelmi alapon döntünk, és csak 0,01 

százalékban racionális megfontolás alapján, hívta fel a figyelmet a szakértő. A szakember fontosnak tartja a pénzügyi kultúrát, 

meglátása szerint meg kellene tanítani már az általános iskola felső tagozatán, hogy mi a kötvény, a részvény, a befektetési alap, 

vagy hogy a gyerek, mihez kezdjen a zsebpénzével…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

„Karöltve” ünneplik a kolozsvári magyar színjátszást a Farkas utcai kőszínház avatójának 200. évfordulóján 

A színház közös tere – közös a tér színháza címmel terveznek nagyszabású rendezvényt Kolozsváron: március 12-én lesz a Farkas 

utcai kőszínház avatójának 200. évfordulója, ez alkalomból a Babeș–Bolyai Tudományegyetem több kara rendhagyó összefogás 

keretében tudományos-kulturális projektet kezdeményezett. Az ünneplésbe bekapcsolódnak a színisek, a filmes hallgatók, a 

bölcsészek és a zeneszakosok is. A magyar nyelvű színjátszás szempontjából fontos jubileumot igyekszenek a román és nemzetközi 

köztudatba is beemelni. […] A szervezőkkel beszélgettünk. Bartha Katalin Ágnes színháztörténész, az MTA külső köztestületének 

tagja, a Színház és Film Kar tanára, dékánhelyettese elmondta, egy egész hét (márc. 16–21.) színházi témájú eseményei (színházi 

és zenei, filmes produkciók, egyetemi hallgatók munkáinak, kutatásainak bemutatása, kerekasztal-beszélgetések) egyik pillére a 

nemzetközi részvétellel zajló tudományos tanácskozás, amelyet online formában tartanak. A konferencián közel 30 kutató tart 

https://multikult.transindex.ro/?hir=11721&cultura_la_duba_a_kulturalis_elet_valsaganak_tetopontjan_a_miniszterium_hazafias_emlekunnepsegekre_kolt
https://itthon.transindex.ro/?hir=63403&vegleg_elutasitotta_a_romaniai_magyar_erettsegizok_diszkriminaciojanak_panaszat_az_emberi_jogok_europai_birosaga
https://www.e-nepujsag.ro/articles/a-szabad-jelkephasznalat-merfoeldkoeve
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/izsak-balazs-a-szekely-szabadsag-napjan-erot-kell-felmutatni
https://kronikaonline.ro/gazdasag/szeretnenek-sporolni-az-emberek-megsem-teszik


előadást, a romániai és magyarországi meghívottakon kívül németországi, horvátországi, ausztriai és lengyelországi előadók…” 

Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Gazdasági mérleget vontak a BBTE közgazdászai 

2021. február 26-án pontosan egy év telt el az első romániai koronavírusos eset megjelenése óta. A kolozsvári Babeş–Bolyai 

Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának hatfős, magyar tagozatos kutató- csapata már a járvány első 

szakaszában elindította a COVID-19: Romanian Economic Impact Monitor nevű kutatási projektet, melynek keretein belül valós 

időben követik a járványhelyzet és a gazdaság alakulását, valamint rövid és középtávú előrejelzéseket készítenek a romániai 

gazdaság várható alakulásáról. Melyek a járvány első 366 napjának* legfontosabb következtetései, és mi várható a közeljövőben 

[…] A járvány okozta válság következtében Románia gazdasága a 2020-as évben egy 3,9%-os visszaesést könyvelhetett el a 

Statisztikai Hivatal legfrissebb becslései alapján. Pozitív aspektus, hogy ez a csökkenés az euró zóna 6,8%-os átlagos visszaeséséhez 

képest jóval mérsékeltebb. A romániai lakosság mobilitásának legerőteljesebb csökkenése a szükségállapot idején volt tetten érhető 

(67%-ot is elérő országos mobilitás csökkenés a járványt megelőző időszakhoz képest). […] A kezdeti várakozásokkal ellentétben 

az ingatlanpiac meglepően jól átvészelte a válság eddigi időszakát…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Videó: Hamarosan teljes lesz a százkötetes Székely Könyvtár sorozat 

Végéhez közeledik a tíz évvel ezelőtt elindított Székely Könyvtár sorozat kiadása. Legutóbb a sorozat 96-ik kötete hagyta el a 

nyomdát. A 100 kötetből álló könyvsorozatot Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Kiadóhivatal indította a Hargita Gyöngye Rt. 

támogatásával. Az elmúlt tíz évben a székely-magyar írott kultúra legkülönbözőbb területeiről – szépirodalom, történelem, néprajz, 

szociográfia – jelentek meg kötetek. A sorozat legutóbb megjelent darabjában arról olvashatunk, hogy hogyan látják mások a 

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

Kötet jelent meg az erdélyi egyházakról 

Hogyan alakult a vallás és az egyházak élete a rendszerváltás utáni Erdélyben? – erre a kérdésre keresi a választ Kiss Dénes 

kolozsvári szociológus, az MTA külső köztestületi tagjának frissen megjelent kötete. Az Exit Kiadó és a Nemzeti Kisebbségkutató 

Intézet gondozásában napvilágot látott, Nekünk csak ez van – vallás és egyházak a rendszerváltás utáni Erdélyben című kiadvány 

az erdélyi, főleg magyar vallási mezőt és ennek mai állapotához vezető folyamatokat mutatja be. A kötet a vallás intézményi 

beágyazódásának rendszerváltás utáni átalakulását vázolja. …” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Interjú: Halász Péter, néprajzkutató 

Több mint ötven éve kíséri figyelemmel a moldvai csángók sorsát, életét, szokásvilágát. Legutóbb megjelent kötetében a csángók 

párválasztását, szerelmi életét mutatja be. Bár a terepmunkában már akadályozza egészségi állapota, még számos feldolgozatlan 

kutatási anyag hever a jegyzetei között. Halász Péter magyarországi születésű néprajzkutatót gyimesközéploki otthonában kerestük 

fel. […] Nem fordult a kutatói figyelme a Gyimesek felé az ideköltözéssel? Bizony igen, fordult, pedig küzdöttem ellene. Ugyanis 

én amióta betettem a lábamat Moldvába, azaz 1966 óta, elköteleztem magam a moldvai csángók történetének, kultúrájának, sorsának 

kutatása iránt. […] A legutóbb bemutatott Az első csóktól az első gyermekig című kötet a moldvai magyarság szerelmi életéről, 

párválasztásáról szól. Mit kell tudnunk erről a kiadványról? Összefoglaló kötetnek nevezném. […] Szétszóródik a csángóság és 

mivel elég kettős, vagy inkább bizonytalan identitásúak, ezért nagyon könnyen levetik: aki Írországba megy, abból ír, aki 

Spanyolországba megy, abból spanyol lesz egy-kettőre. Ez természetes folyamat. A magyar kivándorlók ugyanígy vesztek el a 

magyarság számára Amerikában…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Interjú: Dávid Lajos, a Teleki Magyar Ház előtt álló kihívásokról 

Bár a környékbeli magyarok lélekszáma csökken, a járványhelyzet ellenére is igyekszik összefogni a szórványközösséget a 

nagybányai Teleki Magyar Ház – mondta el a Krónikának Dávid Lajos, a helyi magyarság kulturális és közösségépítő 

intézményeként húsz éve működő központ vezetője. A Gróf Teleki Sándor emlékíró hajdani lakóházában működő központ a 

Nagybánya környéki Bányavidék magyarságának közösségi otthona. Dávid Lajos elmondta, tágabb perspektívából tekintve, a 

járványhelyzettől függetlenül elmondható: az elmúlt közel két évtizedben érezhetően csökkent a magyarok lélekszáma 

Máramarosban, de ez a román lakosságra is érvényes: rengetegen élnek, dolgoznak külföldön. A 13 ezer magyarnak nagyjából 

egyharmada kapcsolódik be rendszeresen a Teleki Magyar Ház által szervezett közösségi tevékenységekbe” – mondta el Dávid 

Lajos. Hozzátette, nagy kihívás, hogy a többi kétharmadot miként tudják megszólítani, hiszen sokan élnek vegyes házasságban, sok 

családra érvényes, hogy a román többségi közegben legalább olyan jól vagy jobban érzi magát, mint a magyar közegben. […] Mint 

mondta, jelen pillanatban is körülbelül 200 fiatal érdeklődik hetente a programjaink iránt. A Teleki Magyar Ház új, helytörténeti 

előadás-sorozatot indított, ennek keretében nemcsak nagybányai, máramarosszigeti, de szatmári, zilahi, besztercei meghívottak is 

ellátogatnak a tervek szerint a központba…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

https://kronikaonline.ro/kultura/bkaroltver-unneplik-a-kolozsvari-magyar-szinjatszast-a-farkas-utcai-koszinhaz-avatojanak-200-evfordulojan
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https://maszol.ro/kultura/Hamarosan-teljes-lesz-a-szazkotetes-Szekely-Konyvtar-sorozat-VIDEO
https://kronikaonline.ro/kultura/kotet-jelent-meg-az-erdelyi-egyhazakrol
https://kronikaonline.ro/kultura/igyekeznek-osszefogni-a-banyavideki-magyarsagot-n-david-lajos-a-teleki-magyar-haz-elott-allo-kihivasokrol
https://kronikaonline.ro/kultura/igyekeznek-osszefogni-a-banyavideki-magyarsagot-n-david-lajos-a-teleki-magyar-haz-elott-allo-kihivasokrol


AUSZTRIA 

Gyászhír: Almási István, az erdélyi magyar népzenekutatás szaktekintélye 

Nyolcvanhat éves korában hétfőn Kolozsváron elhunyt Almási István Szabolcsi Bence-díjas népzenekutató, a Magyar Művészeti 

Akadémia (MMA) rendes tagja, és az MTA külső köztestületének tagja. Almási István az erdélyi magyar népzenekutatás első számú 

szaktekintélye volt. Csaknem fél évszázadon át, 1957-től 2004-ig tevékenykedett a Kolozsvári Folklórintézetben (mai nevén a 

Román Akadémia Kolozsvári Folklór Archívuma). Az archívumot csaknem hatezer dallam gyűjtésével és lejegyzésével 

gazdagította, hiánypótló szilágysági monográfiái mellett számos más kiadvány szerzője, társszerkesztője, szerkesztője vagy lektora 

volt – emlékezik a kutatóra az MMA közleménye. Tizenegy könyve jelent meg (részben társszerzőkkel) az Irodalmi, a Kriterion, 

az Európa Könyvkiadónál, valamint az Európai Tanulmányok Alapítvány Kiadójánál, legutóbb pedig gyűjteményes kötete az MMA 

Kiadónál. 157 tanulmányt, cikket és könyvismertetést közölt tudományos és művelődési kiadványokban. […] 2007-ben a Magyar 

Tudományos Akadémia – Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága pedig 2009-ben Arany János Éremmel 

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

A magyar nyelvű oktatást erősítenék: Szélesebbre tárja kapuit a nagybányai szórványkollégium 

A nagybányai Krisztus Király plébánia hatáskörében működik lassan négy éve a Don Bosco Egyesület szórványkollégiuma, ahová 

eddig főként a környező települések rászoruló gyerekeit fogadták be. A szórványkollégium tevékenységi köre a következő tanévtől 

bővül: a nagybányai magyar nyelvű oktatás segítségére sietnek, és nemcsak az anyagilag nehéz helyzetben lévő gyermekeket 

fogadják, hanem azokat is, akik a Németh László Elméleti Líceumba messzi településekről kényszerülnének ingázni vagy albérletbe 

költözni. […] „Sajnos azt kell mondanom, hogy mindkét nagybányai iskolából vannak olyanok, akik román tagozaton szeretnének 

továbbtanulni. Az esetek többségében egyébként a szülők döntenek így, és mindig ugyanaz a válasz: mivel Romániában élünk, a 

jobb érvényesülés miatt küldik a gyermekeket román nyelvű középiskolába, hogy aztán tizenkettedik osztály után román egyetemet 

választhasson. Nem mintha ugyanazok a szakok nem lennének elérhetőek a magyar egyetemeken, de sajnos ez a szülők döntése” – 

fejtette ki az megyei RMPSZ-elnök…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

EMNT Demokrácia-központok: Őszig kérjék a magyar állampolgárságot, akik szavazni akarnak 2022-ben 

Az Erdély-szerte működő EMNT Demokrácia-központok újra teljes gőzzel üzemelnek, így Sepsiszentgyörgyön is várják a 

honosodni vágyókat. A sajtótájékoztatón elhangzott: Háromszéken az elmúlt 10 évben több mint 35.000 magyar állampolgárságot 

szerzett személynek segítettek az EMNT-irodák munkatársai (Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Baróton és korábban 

Kovásznán) az egyszerűsített honosítási eljárásban. Kádár Imola elmondta: az EMNT-nek országosan és Sepsiszéken is legfőbb 

prioritása a honosítás és a terephonosítás, hiszen sokan vannak még, akik az elmúlt tíz év során nem kérelmezték a magyar 

állampolgárságot. Ezen személyeket – a járványhelyzet függvényében – igyekeznek felkeresni, s a kihelyezett honosítási akciók 

révén szeretnék az emberek lakóhelyeihez közel vinni a honosodás lehetőségét. Sándor Krisztina rámutatott: 2022 tavaszán 

országgyűlési választásra kerül sor Magyarországon, mely alkalmával a választói névjegyzékbe regisztrált erdélyi magyar 

állampolgárok is leadhatják (levél)szavazatukat…” Forrás: Erdélyinaplo.ro: teljes cikk > 

 

Rádióinterjúk: A BMKE is megemlékezik a 100 éves Burgenlandról 

A járványhelyzet alakulásától a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 2021-re tervezett tevékenységei és programjai is nagyban 

függenek. De Zsótér Írisz a kultúregyesület elnökhelyettese egy gazdag programtervezetről számolt be rádiónknak adott 

interjújában. „Persze nekünk is nagyon fontos, hogy most 100 éve létezik a tartományunk és egyben a hazánkban élünk 100 éve, 

mint kisebbség.“ Zsótér Írisz a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 2021-es terveiről. […] Burgenlandban három kiállítás és egy 

online platformmal is készülnek a jubileumra. Gátas József történész, a kismartoni Haydn-ház vezetője a programtervekről…” 

Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Könyv készül Középpulya történetéről 

Ismét egy helytörténeti témájú könyv kiadásán dolgozik a felsőpulyai/Oberpullendorf Kraxner József mérnök és hobby-történész, 

aki írásaiban azokról az időkről mesél, amikor a pulyai járásban még többnyire magyar anyanyelvűek éltek. Legújabb kötete 

Középpulya/Mitterpullendorf történetét dolgozza majd fel. A 77 éves szerző soproni, szombathelyi, győri és budapesti levéltárakban 

kutatott, hogy hiteles, eddig fel nem dolgozott forrásokból állíthassa össze a hiánypótló kötetet, mely 30 év munkájának a 

gyümölcse. Akkor Felsőpulya egykori kisnemesi családjairól szólt a keménytáblás, képekkel gazdagon illusztrált kötetet. A kutatás 

az 1225 és 1918 közötti időszakot öleli fel és mintegy száz családot említ. Kraxner József akkor 50 példányt nyomtattatott és minden 

kötet el is kelt. Az első kötet sikerén felbuzdulva a hobby-történész érdeklődése Középpulya/Mitterpullendorf felé fordult…” Forrás: 

Volksgruppen.at: teljes cikk > 

https://kronikaonline.ro/kultura/elhunyt-kolozsvaron-almasi-istvan-az-erdelyi-magyar-nepzenekutatas-szaktekintelye
https://www.e-nepujsag.ro/articles/meghalt-almasi-istvan
https://maszol.ro/belfold/A-magyar-nyelvu-oktatast-erositenek-szelesebbre-tarja-kapuit-a-nagybanyai-szorvanykollegium
https://erdelyinaplo.ro/aktualis/emnt-demokracia-kozpontok-oszig-kerjek-a-magyar-allampolgarsagot-akik-szavazni-akarnak-2022-ben
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3094067/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3092847/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3093909/


HORVÁTORSZÁG 

Gyászhír: Elhunyt Balázs Béla csillagász a CH egykori tanácsosa 

Életének 86. évében elhunyt Balázs Béla csillagász, professzor emeritus, a magyarországi csillagászat meghatározó alakja, a bécsi 

Collegium Hungaricum egykori tanácsosa. Dr. Balázs Béla korábban több mint 20 évig volt az ELTE Csillagászati Tanszékének 

vezetője, a nyolcvanas évek közepén pedig hat évig a Bécsi Egyetemen is oktatott. Csillagászok generációit tanította. Számos 

magyar és angol nyelvű ismeretterjesztő könyv és kiadvány szerzője volt. Munkásságát sok egyéb kitüntetés mellett Szent-Györgyi 

Albert díjjal is elismerték…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Nyílt nap a Burgenlandi Tanárképző Főiskolán 

Nyílt napra várja március 10-én az érdeklődőket a Burgenlandi Tanárképző Főiskola. A járványhelyzetre való tekintettel az 

információs nap az online térben kerül megrendezésre. A főiskolán a magyar, mint népcsoporti nyelv is szerves része a képzésnek. 

A Burgenlandi Tanárképző Főiskola kínálatában szerepel az alapképzés és a mesterképzés is. Bicsár Andrea, a Burgenlandi 

Tanárképző Főiskola munkatársa, a többnyelvűségért felelős kompetenciaközpont vezetője: Alapképzésen belül általános iskolai 

tanítói végzettséget, illetve középiskolai tanítói szakon pedig horvát, német, angol, földrajz, matematika, történelem, 

közgazdaságtan, társadalomismeret, politikai nevelés és katolikus hittan szakokon szerezhetnek diplomát a hallgatók…” Forrás: 

Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Kitüntették a Kismartoni Főiskolát 

Minőségi bizonyítványt kapott a Kismartoni Főiskola. A kitüntetést egy osztrák, német és svájci szakértőkből álló bizottság ítélte 

oda az intézménynek. A Kismartoni Főiskolán jelenleg 5.611 hallgató tanul, sokan közülük munka mellett. Az intézményben fontos 

szerepet tölt be a magyar nyelvoktatás is. A bizottság értékelte az oktatás minőségét, a főiskolán zajló kutatómunkát és az 

adminisztrációs részleget. A Kismartoni Főiskola jelenleg 60 szakot kínál a közgazdaságtan, az információs technológia és 

management, a szociális tudományok, az energia- és környezet management és az egészségügy területén…” Forrás: 

Volksgruppen.at: teljes cikk > 

             

Népszámlálás: Újabb módosításról döntöttek 

Ismét módosították a 2021-es népszámlálás időpontját, amelyet eredetileg április és május folyamán tartottak volna meg; szóba 

került a június-júliusi időpont is, de a legújabb határozat szerint szeptember 27. és október 17. között kerítenek rá sort. A legfőbb 

indok természetesen a koronavírus, hiszen a kialakult helyzetben nem lenne elfogadható, ha vadidegen emberek járnának házról 

házra és valószínűleg terjesztenék a veszélyes kórt, az online összeírás pedig a társadalom jelentős, főként idősebb része miatt nem 

opció. A másik nyomós érv, hogy a földrengés által érintett területekről sok ember ideiglenesen elköltözött, ezért összeírásuk 

lehetetlenné vált egyes régiókban, ezért az összegyűjtött adatok nem a valós helyzetet tükröznék…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes 

cikk > 

Politikum: Elégedetlenek a hercegszőlősi járás pályázatából kimaradt egyesületek 

Nemrég megjelent a Hercegszőlősi járás honlapján annak a pályázatnak az eredménye, amely elvileg a járás területén működő 

egyesületek munkáját hivatott támogatni. A Vedran Kramarić járási elöljáró által az idei támogatások elosztásáról szóló döntésből 

számos, érdemi munkát végző egyesület ismét kimaradt, vagy csak morzsákat kapott. Támogatás nélkül maradt a 80 éves vörösmarti 

József Attila Kultúregyesület… […] A HMDK-s egyesületek vezetői már évek óta nem is pályáznak a járáshoz, hiszen jól tudják, 

hogy nem kapnak onnét támogatást, vagy ha mégis, az elenyésző, és nem éri meg a sok papírmunkát. – A Jókai Mór Kultúregyesület 

már egy ideje nem nyújt be pályázatot a járáshoz, mivel általában az igényelt összegnek csak egy elenyésző részét kapjuk meg, a  

többit pedig önerőből kellene biztosítanunk. Ez több problémát okozott a múltban, mint amennyi hasznunk volt belőle, ezért úgy 

döntöttünk, hogy inkább be sem adjuk a pályázatot – mondta Kováts Zsuzsanna, a Jókai Mór Kultúregyesület elnöke. Hasonlóak a 

tapasztalataik a sepsei HMDK-soknak is…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Visszakerült Petőfi mellszobra 

Méltán híres költőnk, Petőfi Sándor Harasztiban lévő mellszobra február közepén vált a vandalizmus áldozatává. A bronzból készült 

mellszobor most ismét a helyére került. A több mint félmázsás műalkotást a rendőri nyomozás szerint egy helyi lakos (K. M.) 

ledöntötte talapzatáról és a kövezeten hagyta. A műalkotásban szerencsére nem keletkezett kár, csak a talapzat rongálódott meg. A 

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3094193/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3093974/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3094224/
https://kepesujsag.com/nepszamlalas-ujabb-modositasrol-dontottek/
https://kepesujsag.com/nepszamlalas-ujabb-modositasrol-dontottek/
https://kepesujsag.com/hercegszolosi-jaras-brutalis-leszamolas-a-politikai-rivalisokkal/


SZLOVÉNIA/MURAVIDÉK 

szobrot a hétvégén sikeresen visszaillesztették méltó helyére, így hát a helyi magyarságnak idén is lesz hol ünnepelnie március 15-

ét…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

             

Interjú: A muravidéki magyar értékek felkutatásában részt vevő diákok mentortanáraival 

A muravidéki magyar értékek felkutatását célzó gyermekpályázat résztvevői nemzeti értékeink kidolgozása közben új tudással és 

hasznos tapasztalatokkal gyarapodtak. Ebben a rendkívüli időben a virtuális találkozások megszervezése, a kutatás, az esszék 

kidolgozása, javítása összehangolt szervezést igényelt – ebben vállaltak szerepet a mentortanárok, akikkel arról beszéltünk, hogy is 

zajlott ez a munka…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Múltidéző: Muravidék 1921 márciusa – Belgrád szerint aggasztó a helyzet a Muravidéken 

Ahogy azt korábbi összefoglalóinkban többször említettük, a Muravidék integrálódása a délszláv királyságba nem történt 

zökkenőmentesen. A jugoszláv, illetve szlovén tartományi hatalom és a muravidéki lakosság között nehezen teremtődött meg az 

összhang és a bizalom, amit a magyar–jugoszláv államhatár konkrét megállapításának közelgő időpontja még inkább fokozott. A 

belgrádi belügyminisztérium Szlovéniáért felelős osztálya 1921 márciusában figyelmeztette a tartományi kormányt, hogy aggasztó 

a politikai helyzet a Muravidéken…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     
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