
UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

  
 

Indulatok egy nacionalista emlékezete körül 

Újabb „történelmi botrány” borzolta a kedélyeket Ukrajnában az elmúlt napokban. Ternopil önkormányzata március 5-i ülésén 

határozott a városi stadion átnevezéséről. A létesítményt Roman Suhevicsről, a Nightingale SS-zászlóalj egyik parancsnokáról 

nevezték el. A névadást az Ukrán Nacionalisták Szervezete–Ukrán Felkelő Hadsereg (OUN–UPA) főparancsnoka 

meggyilkolásának évfordulójára időzítették. […] Ami a külföldet illeti, Joel Lion, Izrael kijevi nagykövete Twitter-bejegyzésében 

közölte, országa elítéli a névadást. Érkezett a hír, hogy a lengyelországi Zamość városa a stadionátnevezés miatt megszakítja az 

együttműködést Ternopillal… […] A nacionalisták nemzeti hősük, Roman Suhevics védelmére keltek Izraellel és Lengyelországgal 

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

Videó: Kárpátalja legnagyobb exportőre 2020-ban Magyarország volt 

2020-ban Kárpátalján az áruk exportja 13 millió dollárt tett ki, az importjuk pedig 125 millió dollárt. 2019-hez képest az export 

10%-kal, az import pedig 15%-kal csökkent…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk > 

Sajtóközlemény: Az Európai Bizottság megerősítette kiállását az ukrajnai magyarok jogai mellett 

Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő 2020 végén felkerült az ukrán szélsőséges Mirotvorec honlap úgynevezett „halállistájára”, 

erre azonnal reagálva Josep Borrell, az Európai Unió Kül- és Biztonságpolitikai Főképviselője, és Várhelyi Olivér, az Európai 

Bizottság Szomszédság- és Bővítéspolitikáért felelős biztosa támogatásukról biztosították a képviselőt. A magas rangú 

tisztségviselők most levélben is megerősítették, hogy az Unió elhivatottan kíséri figyelemmel az emberi jogok, ezen belül pedig a 

kisebbségi jogok tiszteletben tartását Ukrajnában és az egész világon…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Videó: Újraszerveződött a Kárpátaljai Határ Menti Önkormányzatok Társulása 

A Kárpátaljai Határ Menti Önkormányzatok Társulása (KHÖT) Jánosiban, a Helikon Hotel konferenciatermében március 19-én 

tartotta tisztújító közgyűlését. […] Kárpátalja vonatkozásában ez azt jelenti, hogy a korábbi 337 helyi önkormányzat 64 kistérségbe 

szerveződött. Kárpátalja 13 járása helyett 6 járás (Beregszászi, Huszti, Munkácsi, Rahói, Técsői és Ungvári) maradt. A 2020. október 

25-én megtartott helyhatósági választások már az új közigazgatási felosztás szerint zajlottak. A kistérségek vonatkozásában 12 

magyar érdekeltségű kistérség jött létre. […] „Fontos, hogy legyen egy olyan platform, ahol a társulás tagjai teljesen legitim módon, 

törvényesen meg tudják a felmerült kérdéseket beszélni, tudnak egymásnak tanácsot adni, s lehetőséget kapnak arra, hogy szakmai 

segítségben részesüljenek, s olyan pénzügyi forrásokhoz jussanak, amelyek segítenek az anyagi problémák megoldásában. […] A 

felszólalások után Babják Zoltán, a KHÖT elnöke ismertette a napirenden szereplő pontokat, amelyek elfogadását követően 

megtartotta elnöki beszámolóját…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Ígéret van, tankönyv nincs – A KMPSZ levélváltásai a tankönyvrendelések kapcsán 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) nemrég nyilatkozatban ítélte el, hogy a 8. osztályosok számára nincs lehetőség 

egyes magyar nyelvű tankönyvek elektronikus rendelésére, és sürgette a probléma megoldását. Az oktatási minisztérium március 

17-i cikkében alaptalan félretájékoztatásnak nevezte az „egyes sajtóorgánumok” híradásait, miszerint nem biztosítják a kisebbségi 

iskolák számára az anyanyelvi oktatás feltételeit. Megjegyezték, hogy a 2012/22-es tanév zavartalansága érdekében fontolóra veszik 

a 2016-ban kiadott 8. osztályos tankönyvek újranyomtatását, függetlenül annak nyelvétől. A KMPSZ reflektált a kijelentésekre, és 

nyílt levelet küldött Szerhij Skarletnek, Ukrajna oktatási miniszterének. Emellett nyilvánossá tette a tankönyvrendeléssel 

kapcsolatos eddigi levélváltásait. […] Tisztelt Miniszter Úr! […] Milyen tankönyveket rendelhetünk a magyar tannyelvű osztályok 

számára, ha az Oktatási és Tudományos Minisztérium 2021. február 22-én kelt 241. számú rendelete által jóváhagyott jegyzék nem 

tartalmaz magyar fordításban kiadott tankönyveket? […] Annak érdekében, hogy megoldódjon a magyar tannyelvű osztályokkal 

rendelkező oktatási intézmények tankönyvellátása Kárpátalján, immár sokadik alkalommal kérjük egy kifejezetten magyar 

tannyelvű osztályok számára készített tankönyvekre szakosodott kiadó létrehozását Kárpátalján…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes 

cikk >  teljes cikk 2 > 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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ROMÁNIA/ERDÉLY 

Megtartották az Ortutay Elemér VII. Keresztény Tudományos Diákköri Konferenciát 

A járványhelyzetre való tekintettel online tartották meg március 18-án az Ortutay Elemér VII. Keresztény Tudományos Diákköri 

Konferenciát. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a GörögKör (görögkatolikus főiskolai lelkészség) és a beregszászi 

Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ szervezésében megvalósuló tudományos program kezdetén Marosi István, a Görögkör 

vezetője szólt a résztvevőkhöz: „A tudomány és a kereszténység nem áll távol egymástól, kiegészíti egymást” – mondta 

bevezetőjében. A konferenciát – a korábbi évek hagyományát megtartva – plenáris előadás nyitotta meg. Dr. Janka Ferenc filozófus, 

a Gál Ferenc Egyetem Teológiai Kar tanszékvezető főiskolai tanára Hit és tudás című értekezésében az Isten és a hit, Isten és a 

tudományok kapcsolatokról beszélt. Ezt követően két munkacsoportban – matematika- és fizikatudományi, valamint 

társadalomtudományi szekció – hangzottak el a pályamunkák…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > 

Stresszoldási stratégiákról szerveztek óvodapedagógus-konferenciát  

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség március 19-én 10.00 órától online térben szervezte meg az Óvodapedagógusok 

Konferenciáját Stresszoldási stratégiák az óvodában és a családban témakörben.  Az esemény a Zoom platformon 67 

óvodapedagógus részvételével zajlott. A konferenciát Gabóda Éva, a KMPSZ Óvodapedagógia Szekciójának vezetője nyitotta meg. 

Rövid beszédében köszöntötte a résztvevőket és örömét fejezte ki a konferencia létrejöttével kapcsolatban, majd átadta a szót az 

előadóknak. Elsőként dr. Orosz Ildikónak, az MTA külső köztestületi tagja, a KMPSZ elnökének előadását hallgathatták meg a 

résztvevők A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program sikerei Kárpátalján (2017–2020) címmel. Folytatásként a pszichológia 

témakörében hangzott el két előadás. Gávriljuk Ilona, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára Stresszoldási 

módszerek és lehetőségek gyermekkorban című előadásában… […] Gogola István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola Szakgimnáziumának tanára a stresszel való megküzdés lehetőségeiről…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > 

Szakmaközi délután: Autista gyerekekről az óvodában és az osztályközösségben 

Szakmaközi teadélutánt szervezett a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat (BJMSZ) március 18-án. A szervezet a Health4all! 

program keretén belül óvodapedagógusok, alsós tanárok és tanítók számára rendezte meg az eseményt, hogy segítséget nyújtson a 

megkülönböztetett bánásmódot igénylő gyerekek megismerésében és nevelésében. A program hiánypótlónak mondható, hiszen 

nagy volt az érdeklődés az óvodapedagógusok és tanítók részéről. Makuk János, a BJMSZ elnöke köszöntőjében elmondta, egyre 

nagyobb igény van a speciális nevelési igényű gyermekek kezelésére, fejlesztésére, hisz a nem megfelelő hozzáállás, esetleg a 

viselkedésük ismeretének hiánya komolyan megnehezíti a pedagógusok és a csoport- vagy osztálytársak mindennapjait is. A tegnapi 

program fő témája az autizmus spektrumzavar volt, melyről a szeretetszolgálat által felkért fejlesztőpedagógus tartott előadást…” 

Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > 

 

Takarékosság terén Székelyföld az élen jár az országban 

Az erdélyi magyarok takarékosabbak, mint a románok. Bármennyire előítéletesnek és nacionalistának tűnik ez a kijelentés, nem az, 

ugyanis a Román Nemzeti Bank (BNR) adatai egyértelműen ezt mutatják. Összehasonlítva a lakossági hiteleket és a lakossági 

megtakarításokat megyei bontásban, a legalacsonyabb arányt Székelyföldön kapjuk. A 10 legtakarékosabb megye között további 

négy erdélyi van: Szilágy (52,3 százalék), Beszterce-Naszód (55,6), Fehér (60,5) és Szatmár (61,8). Az országban két olyan megye 

van csak, ahol a lakosság által felvett hitelek meghaladják a bankbetétek értékét: Temes és Iași. […] Marosvásárhely az egyedüli 

nagyváros a régióban, márpedig az ingatlanfejlesztőket főleg ezek vonzzák. Háromszéken és Hargita megyében nagyon kevés lakás 

épül, a lakossági kölcsönök javát pedig az ingatlanhitelek teszik ki. […] Megközelítőleg 10 százalékkal nőttek a lakossági 

megtakarítások tavaly, főleg az utazási korlátozásoknak, az elmaradt nyaralásoknak köszönhetően…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk 

> teljes cikk 2 > 

A munkaszünettel járó ünnepeken kívül 50-nél több hivatalos ünnepnap van Romániában 

Van ünnepnapjuk a búvároknak és a statisztikusoknak, de ünnepeljük a monarchiát, Bukovinát és Dobrudzsát, a tatár nyelvet, s 

külön a tatár etnikumot is. Minden bizonnyal értelmesebb és fontosabb jogszabály-tervezetek is előterjesztésre kerülnek idén annál, 

amelyet ezen a héten fogadott el a képviselőház. A Varujan Pambuccian által kezdeményezett törvény kimondja, hogy január 10. 

Romániában a Matematika, Informatika és Természettudományok Napja. A törvénytervezetet elsöprő többséggel fogadta el az 

alsóház, négy képviselő tartózkodott, egy pedig ellene szavazott. […] A trianoni békeszerződésnek aláírásának dátuma ünnepnap 

Romániában, bezzeg március 15-ikét egyelőre nem sikerült hivatalos ünnepként elfogadtatni. Ugyanakkor közvetve nekünk, 

magyaroknak is van egy ünnepnapunk Romániában, mégpedig december 18., a Romániai Nemzeti Kisebbségek Napja. Ünnepnapja 

https://karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/megtartottak-az-ortutay-elemer-vii-kereszteny-tudomanyos-diakkori-konferenciat/
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van a szlovák, a cseh, a bulgár és a tatár nyelvnek, ellenben nem ünnepeljük a népesebb közösségek által beszélt ukránt, a németet 

és törököt…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Politikum: Az RMDSZ-es államtitkárok portréja, közülük három hölgy 

Az elmúlt időszakban dőlt el, hogy az RMDSZ hány államtitkárt tud helyzetbe hozni a koalíciós kormányban: január 12-én 

nevesítette az első hat államtitkár-jelöltjét és a miniszterelnök március 6-án nevezte ki az eddigi utolsót, de még egy államtitkár és 

egy államtitkár-helyettes vár a kinevezésére…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Politikai elemzés: George Simion a közösségi média „virtuóza”, de vajon a magyarellenesség volt-e a sikere titka? 

Már az AUR-siker okozta meglepetéshullám a december 6-i parlamenti választások után csúcsosodott ki, csütörtökön mutatta be 

egy erdélyi magyar kutatócsapat annak az elemzésnek az eredményeit, amely rávilágít George Simion társelnök közösségi médiás 

sikerére és az AUR-univerzum (Románok Egyesüléséért Szövetség) felemelkedésének okaira. A kutatás legfőbb célja az volt, hogy 

kiderítse, mi okozta a szélsőséges, nacionalista párt hirtelen jött sikerét, mennyiben járultak hozzá az AUR magyarellenes és a 

vírustagadó megnyilvánulásai. Toró Tibor, a Bálványos Intézet kutatási igazgatója, az MTA külső köztestületének tagja, Kiss 

Tamás, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója, és Jakab Zalán Tamás politológus a sajtóértekezletén elmondta, egy olyan 

időszakban, amikor a klasszikus társadalomkutatási módszerek a Covid-19 miatt ellehetetlenültek, a mesterséges intelligenciát 

hívták segítségül, hogy a nagy adatbázisok segítségével az AUR és a párt társelnökének facebookos interakcióit, megosztásait, és 

az arra kapott reakciókat megvizsgálják. […] A politológus szerint az AUR sikere abban is rejlik, hogy Simion „virtuóz” módra 

kezeli a közösségi médiát. […] Más román politikai szereplőkhöz viszonyítva pedig – akik nagyobb arányban operáltak szöveges 

posztokkal – elsősorban a fotó- és videóposztokra helyezte a hangsúlyt. A hangsúly az elitellenességen van, akik Simion 

értelmezésében a nemzetközi szervezeteket és a külföldi nagytőkét szolgálják ki…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Párhuzamos világban élnek a románok és a magyarok, nyelvi intolerancia „mozgatja” a magyarellenességet 

Leginkább aszimmetria és párhuzamosság jellemzi a románság és magyarság viszonyát, a fekete március óta eltelt 31 év során egyre 

inkább növekedett a távolság a két közösség között Marosvásárhelyen – állapította meg a Krónikának a véres etnikai konfliktus 

évfordulója apropóján Kiss Tamás. A Marosvásárhelyen született szociológus vezetésével tavaly felmérést végeztek a Székelyföldi 

Közpolitikai Intézet és a Bálványos Intézet szakemberei Kisebbségi Monitor 2020 címmel, a kutatásban a román–magyar viszony 

különböző aspektusait is vizsgálták. Erős a nyelvi intolerancia A románok és magyarok közti viszonyra jellemző aszimmetria 

elsősorban a két nyelv státusának egyenlőtlenségéből adódik. A vizsgálatnak az volt a legfontosabb eredménye, hogy az egyéni 

szintű diszkrimináció formái – például hogy egy magyart diszkrimináció ér a munkaerőpiacon, vagy hogy egy román nem akarja 

kiadni a lakását egy magyarnak – kevésbé jelentenek gondot, sőt e tekintetben némi javulás érzékelhető a korábbi időszakhoz képest. 

Ami nagyon pregnánsan megnyilvánul, az a nyelvhasználattal kapcsolatos intolerancia” – hívta fel a figyelmet a szociológus. […] 

A Székelyföldi Közpolitikai Intézetnek volt például egy vizsgálata, amiből kiderült, Kovászna megyében a vezető állami 

tisztségviselők fele román. Azok, akik az állami szektorban dolgoznak és ott bizonyos értelemben privilégiumokat élveznek a 

románságuk miatt, próbálják tartani ezt az aszimmetriát, intoleránsabbak, mint a Székelyföldön kívül élő románok…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Kötet bemutató: A marosvásárhelyi római katolikus temető orvos-sírjai  

A kötet a marosvásárhelyi római katolikus temető orvosainak sírjait veszi számba, elhunyt orvosaink életéről, tevékenységéről ad 

áttekintést – mondta felvezetőjében a kötet szerkesztője, Nagy Zsolt. A szerkesztő elmondta, hogy ugyancsak a Studium 

gondozásában jelent meg 2017-ben a marosvásárhelyi református temető orvos sírjait bemutató kötet, és előkészületben van a 

sorozat harmadik kötete, a helyi izraelita temető orvos sírjait bemutató album is.  […] Dr. Kiss Csekme Márta, a kötetek fő szerzője 

kijelentette: – Szépnek tartom ezt a könyvet, hangulatos is, kedves is, és megmutatja a római katolikus temető jellegét is. 

Tulajdonképpen hónapok óta szerettük volna megtartani a bemutatóját ennek a könyvnek, ezért tartunk most online könyvbemutatót. 

Ezt követően elmondta, hogy 143 orvos alussza örök álmát a római katolikus temető sírhantjai alatt. …” Forrás: E-nepujsag.ro: 

teljes cikk > 

Születésnapi beszélgetés a 80 éves Kovrig Magdolna irodalomszervezővel, főszerkesztővel 

Szászbongárdon születtem, egy románok lakta kis faluban, Beszterce-Naszód megyében. Édesapám özvegy nagynénjének ott volt 

birtoka, ennek ügyeit ő látta el, és az örökös is ő lett volna, ha a történelem bele nem szól. 1949. március 3-án éjjel Romániában 

kiemelték otthonaikból a nagybirtokosokat és az arisztokrácia tagjait, kényszerlakhely elfogadására kötelezve őket. Akkor 

másodikos voltam a helyi román iskolában, magyarul írni-olvasni édesanyám tanított otthon. […] A Kolozsváron töltött öt év életem 

egyik legszebb időszaka volt. Magyar szakot végeztem a Babeş–Bolyai Tudományegyetem bölcsészkarán. […] 1990 januárjában 

elsőként érkezett hozzánk segélyszállítmánnyal Svájcból, a Genf melletti Plan-les-Ouates-ból egy küldöttség. Településünk első 

polgármestere, néhai Gálfalvi Zoltán megkért, hogy tolmácsként vegyek részt a küldöttség fogadásán. A svájciak az Opération 

https://maszol.ro/belfold/A-munkaszunettel-jaro-unnepeken-kivul-50-nel-tobb-hivatalos-unnepnap-van-Romaniaban
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Villages Roumaines mozgalom révén érkeztek rögtön az 1989-es változások után. Mindjárt a változást követően, Hatos Gyöngyi és 

Hatos Samu tanárokkal beszéltünk arról, hogy jó lenne megalakítani egy művelődési egyesületet. Másik tartópillérünk az EMKE 

volt…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Interjú: Bocsárdi László, rendező 

Bocsárdi László Jászai Mari-díjas rendező 1958-ban született Marosvásárhelyen. A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió alapító 

vezetője, majd művészeti vezetője volt. 1995-ben a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemen szerzett rendezői diplomát Tompa 

Gábor tanítványaként. Ugyanez évtől a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház művészeti aligazgatója, majd 2005-től igazgatója 

lett. A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem rendező szakának előadótanára. Másodszorra rendezett a Marosvásárhelyi Nemzeti 

Színház Liviu Rebreanu (román nyelvű) Társulatánál. […] Első alkalommal Mihail Bulgakov A Mester és Margarita című műve 

nyomán a Bulgakov 17 című előadást, másodszorra Ödön von Horváth népi színjátékát választotta. Miért pont erre a szövegre esett 

a választása?  A Kasimir és Karoline története, atmoszférája egy olyan álom, melyet a kisember álmodik. A gazdasági krízisből 

fakad a létbizonytalanság, a depresszió, valamint a spirituális leépülés, amelynek veszélye ránk éppúgy leselkedik, mint az Ödön 

von Horváth korában élt emberekre…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Helyzetkép: Bágy, az eldugott udvarhelyszéki zsákfalu 

Arra még a madár sem jár – szokták mondani Bágyra, az eldugott, kis udvarhelyszéki településre. Pedig a Székelyudvarhelytől alig 

20 kilométerre található, Homoródszentmártonhoz tartozó hegyvidéki faluban néhány éve igencsak felpezsdült az élet, hála az ott 

tevékenykedő Kendertó Egyesületnek… […] A hegy aljában épült településnek 1941-ben 651 lakosa volt, ma már alig 180 lelket 

számlál. Bágy zsákfalu, nincs tranzitforgalom, a helységben nem ritka a romosodó ház, lakossága is – sok más településhez 

hasonlóan – elöregedőben van. A Kendertó Egyesületet 2017-ben […] azzal a céllal hozták létre, hogy segítsék, jogi hátteret 

biztosítsanak a falu kulturális, ifjúsági és szociális tevékenységeinek. 2019-ben szakemberek bevonásával elindították az idősek 

mentálhigiénes csoportját, tevékenységük egy farsangi nótás mulatságban csúcsosodott ki…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Erdélyi Tibor táncos, koreográfus visszaemlékezései 

Erdélyi Tibor Kossuth-díjas magyar táncos, koreográfus, népi szobrász életét a magyar népművészetnek szentelte. A 88 éves 

érdemes művész a Magyar Állami Népi Együttes munkájában a kezdetektől a nyugdíjazásáig vett részt, s nagyon sok emléke 

kapcsolódik a „hőskorhoz”, szavaival ezekből idézünk. […] Az együttes igazi erejét három pillérének – a zenekarnak, az énekkarnak 

és a tánckarnak – összehangolt munkája jelentette. […] Ne feledjük, az ötvenes évek elején tartunk, s a politika kéretlenül is átszőtte 

mindennapjainkat. Az össznépi összefogást hirdető Hazafias Népfront – népszerűsítése érdekében – használt, s kihasznált minket. 

Álmomban ne jöjjön elő egy-két megalázó akciója. Fővárosi társasházak göcsörtös, kockaköves udvaraiban adtunk elő „jókedvű” 

táncokat. A hatás nem maradt el, megtapsoltak, sokan viszont Szabad Nép újságba csomagolt egyforintosokat dobáltak le nekünk, 

mint az énekes kódisoknak, kintornásnak volt szokás. Még kétségbeejtőbb volt, amikor kötelezően mentünk békekölcsönt 

jegyeztetni. Nyugdíjas öregasszonyok szinte zokogva mutatták nyugdíjcédulájukat, hogy miért akarunk még ebből is elvenni, mikor 

hónap végén még zsíros kenyérre sem telik…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Videó: A fekete márciusról a Nézőpontban 

Bár a Marosvásárhely fekete márciusaként elhíresült véres események nem 19-én kezdődtek, a kanócot tulajdonképpen ezen a napon 

gyújtották meg, ekkor került sor a soviniszta tüntetésre, a magyarellenes atrocitásokra, Sütő Andrásék súlyos bántalmazására. 

Kinizsi Gyöngyi egykori rádiós szerkesztőt a tapasztalatairól, a gondolatairól, a magyar-román megbékélésről Rostás Szabolcs 

kérdezte a Nézőpontban. A volt rádiós újságíró kifejti véleményét arról, hogy az igazságszolgáltatás a pogrom egyetlen román 

felbujtóját, szervezőjét vagy résztvevőjét sem ítélte el, kizárólag magyarokat és cigányokat vetettek börtönbe, elmondja, 

begyógyulhatnak-e az akkor ejtett sebek…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Előadás sorozat: Kémiatanárok továbbképzője 

A Kémiatanár továbbképző 2021 című, a BBTE Magyar Kémia és Vegyészmérnöki Intézete által indított online előadás-sorozat 

második előadója dr. Róka András (ELTE) volt. Az eseménysorozat előző előadásai továbbra is megtekinthetőek: Dr. Inzelt György 

(ELTE Budapest): Az elektrokémiai áramforrások a 21. században. A Li-on elemek és a tüzelőanyag-cellák…” Forrás: Kab.ro: 

teljes cikk > 

Interjú: Dávid István kolozsvári református egyetemi lelkész a kiégés megelőzéséről 

A kiégés vagy angol szaknyelven „burn-out” jelenségének pszichológiai vetületeit vizsgálva kijelenthető: az egyre több huszon- és 

harmincévest érintő tünet együttes arra enged következtetni, hogy nem egyéni, hanem társadalmi problémával állunk szemben. A 

probléma súlyossága tudatában Dávid István kolozsvári református egyetemi lelkész, a Főiskolás Ifjúsági Keresztyén Egyesület 

https://www.e-nepujsag.ro/articles/eros-akarattal
https://www.e-nepujsag.ro/articles/ezen-idoszak-tulelesere-megadatott-mindannyiunk-szamara-az-emberi-kapcsolat
https://maszol.ro/belfold/Jo-lakni-a-Hargita-megyei-zsakfaluban-lepest-tartanak-a-jelennel-de-nem-feledik-hagyomanyaikat-a-bagyiak
https://kronikaonline.ro/kultura/a-kincses-sziget-orzoje-n-erdelyi-tibor-tancos-koreografus-visszaemlekezesei
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https://kab.ro/hirek/hir/kemiatanarok-tovabbkepzoje-online-eloadas-sorozat-1255
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(FIKE) vezetője nemrég egyetemistákkal tartott online beszélgetés keretében járta körül a témát. […] A szociális kapcsolatok 

leszűkülése általi elszigetelődés az elmagányosodást, az egyedüllétérzést nyomatékosítja, még inkább elmélyítve a kiégés 

kockázatát.„Azt érzem magamon és rajtuk is – főleg azokon a fiatal felnőtteken, akik éppen elkezdtek dolgozni –, hogy mennyire 

felégetjük a társas kapcsolatainkat. Nemcsak mi égünk ki, hanem a munka oltárán a szélesebb körű emberi kapcsolatainkat is 

beáldozzuk”– osztotta meg a lelkész…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Szent Mihályhoz csendült fel himnusz a felújítás alatt álló Szent Mihály-templomban 

Lassan a végéhez közeledik a 2018-ban elkezdett kolozsvári Szent Mihály templom felújítása, amely a nyilvánosság előtt 2019 

szeptemberétől a munkálatok miatt zárva van, s a helyzeten nem sokat javított az immár egy éve tartó világjárvány sem. Ebben a 

helyzetben csendült fel a templomban a Szent Mihály himnusz, a Szent Cecília kórus rendhagyó előadásában…” Forrás: 

Transindex.ro: teljes cikk > 

 

Járványként terjed a nők elleni erőszak 

A világjárvány és az egy éve tartó bezártság nem csak az országot és a gazdaságot tette próbára, hanem a kapcsolatainkat is – 

ráadásul egy létező, nagyon akut problémára erősített rá, a családon belüli erőszak elharapózására. A hivatalos számok azonban 

némi ellentmondást mutatnak. Azt, hogy a családon belüli vagy kapcsolati erőszakkal összefüggő esetek száma ilyen helyzetekben 

megugrik, már a járvány elején sejteni lehetett – mondta lapunknak Zuzana Očenášová, a nők elleni erőszak megelőzésével 

foglalkozó koordinációs-módszertani központ (KMC) elemzője. A tavalyi év összesítése pedig azt mutatta, hogy a segélyvonalakat 

50 százalékkal több nő hívta, mint egy évvel korábban. Očenášová szerint az áldozatok elsősorban inkább a segélyszervezetekhez 

fordulnak segítségért, nem a rendőrséghez – csupán a nők 15 százaléka keresi fel a hatóságokat, ha erőszak érte. […] Az erőszak 

elharapózását ugyanakkor egyértelműen bizonyítja egy fontos statisztikai adat, méghozzá az ilyen cselekmények során elkövetett 

gyilkosságok száma. „Az elmúlt tíz év egyikében sem ölt meg több nőt a partnere, mint az elmúlt évben” – mondta lapunknak 

Očenášová…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Idén is elmaradnak az érettségi vizsgák 

A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel idén sem tartják meg az érettségi vizsgák írásos és szóbeli részét. Az értékelés a 

tavaly alkalmazott rendszer mintáját követi: az érettségi bizonyítvány végső jegyeit az adott tantárgyból szerzett év végi, valamint 

az utolsó két év félévi jegyeinek átlaga adja majd. Amennyiben a diák nem fogadja el a jegyátlaga alapján meghatározott értékelést, 

lehetősége nyílik klasszikus szóbeli vizsgát tenni, amelyet május 31-ig kell abszolválnia…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Elérhető a Szlovákia területén elesett és eltemetett magyar katonák adatbázisa 

A Memoriae Patrum Honismereti Társulás a budapesti Hadtörténeti Intézet támogatásával februárban indította el a 

www.hadisirkutatas.eu honlapot, ahol a felvidéki lista már külön szerepel, kiegészítve a honismereti társulás saját kutatásaival. 

Bréda Tivadar, a Memoriae Patrum elnöke kifejtette, a Hadtörténeti Intézet adatbázisából kiszűrték a Felvidéken elesett és eltemetett 

magyar katonákat, majd a honismereti társulás honlapjára telepítettek egy külön keresőprogramot, ami csak a mai Szlovákia 

területén a II. világháborúban elesett magyar katonák adatait tartalmazza. A honismereti társulás elnöke kitért arra, hogy körülbelül 

háromezerre tehető a mai Szlovákia területén elesett magyar katonák száma, eddig 2200-2300 van név szerint azonosítva. Sajnos 

sírjaik több mint hetven százaléka már nem található meg. […] A társulás 4-5 aktív kutatója a temetőkben kutakodik, illetve a 

települések egyházi és községi halotti anyakönyveiben, irattárakban. Mivel Szlovákia és Magyarország között még mindig nincs 

aláírva a hadisír gondozásról szóló egyezmény, ezért exhumálásra nincs lehetőség…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Interjú: Tömösközi Ferenc, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács friss díjazottja 

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács az idén Tömösközi Ferencnek, a Selye János Egyetem kutatójának, az MTA külső 

köztestületi tagjának, társadalomtudományok és bölcsészet kategóriában adományozott Fiatal kutatók a szlovákiai magyar 

tudományosságért díjat. […] A lehetőségeink szerint helytörténettel is foglalkoztunk. Majd a Karvai Mezőgazdasági 

Középiskolában érettségiztem, s akkor már nem volt kérdéses számomra, hogy a Selye János Egyetemen szeretnék továbbtanulni, 

a Simon Attila, az MTA külső tagja által éppen akkor indított történelem szakon. Szakpárosításnál pedig a katekéta szakot 

választottam, így a Református Teológiai Karon (RTK) is hallgathattam előadásokat, ami meghatározó volt a későbbi kutatási 

irányom megválasztásánál. Miután az egyetemi képzés mindhárom fokozatát sikeresen befejeztem, alkalmaztak az egyetemi 

könyvtárban, most pedig kutatási munkatársként dolgozom az RTK-n. […] Számomra a legfontosabb témakör a szlovákiai 

református egyház 20. századi története. Mivel szisztematikusan minden olyan dokumentumot digitalizáltam, amihez hozzáfértem, 

elég sok anyag összegyűlt. Ám azokkal sem pótolható az a levéltári munka, amely most szünetel, hiszen egy tanulmány vagy könyv 

megírásához nem lehet előre begyűjteni az összes dokumentumot. Az elkészült két levéltári gyűjtemény 91 dobozt és közel 60 000 

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/az-emberi-kapcsolatok-megtarto-ereje-n-david-istvan-kolozsvari-reformatus-egyetemi-lelkesz-a-kieges-megelozeserol
https://multikult.transindex.ro/?hir=11733&szent_mihalyhoz_csendult_fel_himnusz_a_felujitast_alatt_allo_szent_mihalytemplomban_a_vegeredmeny_egy_fantasztikus_video!
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oldalnyi digitalizált iratot jelent. A laudáció másik kiemelt eleme, hogy mindezt nemcsak saját felhasználásra gyűjtöttem össze, 

hanem mindazok számára, akik a történeti kutatásaikkal szeretnének hozzájárulni a református egyház múltjának a 

feldolgozásához…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Megújult a nagy keleti utazó weboldala 

Megújult weboldallal jelentkezik a Vámbéry Polgári Társulás. A honlap hatalmas és részletes adatbázissá bővült, amely a nagy 

keletkutató, Vámbéry Ármin életművének minden szeletét felöleli. Múlt és jelen találkozik itt, az összes, a témában jelenleg 

fellelhető kiadvánnyal, eseménnyel, dokumentumokkal. Elérhető továbbá a Vámbéry Virtuális Könyvtár is, melyben ott van több 

mint 50 könyv, a Lilium Aurum Kiadó által megjelentetett életműsorozat minden egyes darabja, a Vámbéry Nemzetközi 

Konferencia előadásaiból megjelent kötetek mindegyike… […] Az utóbbi 20 év kutatási anyagai, a neves tudósok témával 

kapcsolatos munkássága egy kattintással elérhetővé vált a téma szakértői, a keletkutató életműve iránt érdeklődők és a laikus 

számára is. A rendkívül tartalmas megújult honlap 274 al-oldallal rendelkezik…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Drámapedagógia online: József Attilával az online térben 

Hamarosan át kell majd írni a drámapedagógiai és színházi nevelési tankönyveket, mert annak idején senki sem gondolta volna, 

hogy ezek a személyes jelenlétet feltételező foglalkozások egyszer majd átkerülnek az online térbe. Azt, hogy e kényszer szülte 

változásnak pozitív hozadékai is lehetnek, a dunaszerdahelyi Vekker Műhely új projektje is ékesen bizonyítja. […] A Curriculum 

Vitae című kreatív olvasás- és írásfejlesztő foglalkozás eredetileg az alapiskolák 8–9. osztályosait célozza meg, most először 

próbálták ki középiskolásokkal…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Gyászhír: Nagy János szobrászművész 

Életének 86. évében, hosszan tartó betegség után csütörtökön elhunyt Nagy János felvidéki szobrász- és éremművész, a Magyar 

Művészeti Akadémia tagja, Tata díszpolgára - közölte a város önkormányzata az MTI-vel. Nagy János 1935. június 17-én született 

Rákosszentmihályon. A pozsonyi Képzőművészeti Főiskola elvégzése után a besztercebányai, majd a nyitrai tanárképző főiskolán 

tanított. Bekapcsolódott a csehszlovákiai, majd a szlovákiai magyar képzőművészeti életbe. Tagja volt a Csehszlovákiai Magyar 

Képzőművészeti Társaságnak, majd a Szlovákiai Magyar Képzőművészeti Társaság elnöki tisztét töltötte be…” Forrás: Ujszo.com: 

teljes cikk > 

Folyamatos az értékmentés és értékteremtés Nemesradnóton 

A Balogvölgyi Tájegységi Értéktár Bizottság és partnerszervezetei 2016-től szervezetten is értékmegőrző tevékenységet folytatnak 

a gömöri településeken. Legelőrehaladottabban Nemesradnóton állnak a helyi egyházközség sikeres pályázatainak köszönhetően. 

Legutóbb az egykori oskolamesterek, lelkészek és gondnokok emléktábláját avatták fel. Így sikerült már 2012-ben Nt. Pósa Lajos 

lelkipásztor és Bodon Lajos kántor-tanító emléktábláját elhelyezni a templomban, 2016-ban felújítani és 2017-ben megjelölni a  

„túróscsuszás pap”, Nt. Pethő Dániel lelkipásztor sírját. […] 2020-ban a koronavírus járvány első hullámának elmúltával, augusztus 

30-án még megünnepelhették az önálló egyház fennállásának 300. évfordulóját…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Múltidéző: 150 éve született a megbecsült felvidéki család tagja, Vitális István 

A Vitális család megbecsült família volt egykor a Felvidéken. Az ősök a Liptó megyei Vitalis falváról származnak. Egyik ősük, Pál 

a XVIII. században telepedett le tájainkon: fia, Sámuel, ügyvéd lett Balassagyarmaton, Pál Felsőszelestényben gazdálkodott, István 

pedig Nógrád főszolgabírója volt. […] A tehetséges tanítvány 1894-ben került Selmecbányára, s a jó hírnévnek örvendő evangélikus 

líceum tanára lett. Az ezredéves országos kiállításon így már bemutatkozhatott önálló hegyvidéki természetrajzi 

mintagyűjteményével. A XX. század elején megírta Borovszky monográfiája számára a Hont vármegye természeti viszonyai című 

fejezetet. […] Megírta a gimnáziumi Földrajzkönyv I. és II. kötetét. 1912-ben átvette a főiskola ásványtani tanszékének vezetését, 

majd 1919-ben a Sopronba áttelepített intézet rektora lett. 1920-ban az MTA levelező, 1943-ban pedig rendes tagjává 

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

 

Szerbia, a külföldiek paradicsoma 

Az elmúlt évek során a fejlett nyugati országokban élők, főleg a fiatalok, elkezdtek élénken érdeklődni Szerbia iránt. 2018-ban 

ugyanis több mint 28 000 külföldinek volt szerbiai lakcíme. A koronavírus-járvány kitörését megelőző, 2019. évben aztán újabb 11 

000 külföldi telepedett le életvitelszerűen Szerbiában. Tavaly tovább növekedett a számuk. Az itt boldogulni szándékozó külföldiek 

többsége fiatal, akinek csak egy számítógépre és internetkapcsolatra van szüksége a munkavégzéshez. A szerb sajtó által 

megszólaltatott amerikai, angol, német, ausztrál és új-zélandi fiatalok kivétel nélkül arról beszéltek, hogy imponál nekik a nyitott, 

https://ma7.sk/oktatas/kozkinccse-kell-tenni-a-forrasokat-interju-a-szlovakiai-magyar-akademiai-tanacs-friss
https://ma7.sk/tajaink/megujult-a-nagy-keleti-utazo-weboldala
https://ujszo.com/kultura/jozsef-attilaval-az-online-terben
https://ujszo.com/kultura/elhunyt-nagy-janos-szobraszmuvesz
https://felvidek.ma/2021/03/folyamatos-az-ertekmentes-es-ertekteremtes-nemesradnoton/
https://felvidek.ma/2021/03/a-megbecsult-felvideki-csalad-tagja-vitalis-istvan-150-eve-szuletett/
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vendégszerető balkáni mentalitás, a közvetlenség és a lazaság, hogy a fejlett országokban megkeresett pénzből itt sokkal könnyebb 

megélni, hogy itt nem kell terrortámadásoktól tartani, és így tovább. Az ENSZ megbízásából elvégzett felmérések szerint a 

pandémiával sújtott tavalyi évben Belgrád a hetedik legvonzóbb város volt Európában annak a „digitális nomádként” emlegetett 

populációnak a körébe…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

Kiállítás: Mindennapok zsidó szemszögből 

Mindennapok zsidó szemszögből – ezzel a címmel nyílt meg a Szabadkai Városi Múzeum legújabb kiállítása. A tárlaton látható 

műalkotások, dísztárgyak, bútorok és dokumentumok a múzeum és a Szabadkai Történelmi Levéltár gyűjteményéből származnak. 

A helyi zsidó közösség által mutatja be Szabadka művelődés- és helytörténetét a Városi Múzeum új kiállítása. Az első zsidó családok 

1775-ben telepedtek le a városban. Történetüket 1941-ig mutatja be a válogatás. Hicsik Dóra főkönyvtáros, Szabadkai Városi 

Múzeum: Egy vidám korszakot szerettünk volna bemutatni, tehát ne a háborúra és a szomorúságra emlékezzünk, hanem az lebegjen 

a szemünk előtt, amit ők ez a kétszáz év alatt letettek az asztalra…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

 

1848-as ünnepségek, megemlékezések a diaszpórában 

A Zürichi Magyar Egyesület, a Svájci MagyarHáz Alapítvány, a Keresztény Magyar Munkavállalók Szövetsége, valamint a 

történelmi egyházak március 15-i emlékünnepségére minden évben közösen kerül sor. […] 1848-as ünnepségek, megemlékezések 

USA-szerte. […] A bajorországi magyar szervezetek videó üzenetei a nemzeti ünnep alkalmából. […] A MAOSZ kulturális 

Podcastja a 1848-49-es forradalom és szabadságharc 173. évfordulója alkalmából. […] …” Forrás: Magyarhaz.ch: teljes cikk > 

teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 > 

Interjú: Bihari Szabolcs, a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének elnöke 

…Hogy jött az ötlet, hogy létezzen egy ilyen szervezet? A rendszerváltozást követően az addigi – akkor még emigrációsnak hívott 

– szervezeteknek a feladata mondhatni megszűnt, mert Magyarországról kivonultak a szovjet csapatok és demokrácia lett. Érdekes 

helyzet állt elő, ugyanis az emigrációs szervezetekben addig gyakran arról beszélgettünk, hogy egy esetleges rendszerváltozás után 

mindenki megy haza, de ez néhány kivételtől eltekintve nem így történt. […] A helyi magyar közösség felé milyen szerepet vállal 

a NYEOMSZSZ? A feladataink között szerepel, hogy az újonnan jötteket segítsük. Ez a célkitűzésünk mai napig is él, bár túl sokat 

nem kell segíteni, hiszen aki kijön és munkát kap, annak már egyéni tudásán és beilleszkedésén múlik, hogyan boldogul. Főleg a 

második-harmadik generáció esetében az asszimiláció visszafogása vagy csökkentése, a gyerekeink magyar nyelvre és történelemre 

tanítása, és a gyökerek megtartása került előtérbe…” Forrás: Madach.es: teljes cikk > 

Interjú: Szőke Anna, a Madách Costa del Sol alapítója 

…Hogy jött ötlet, hogy elindítsad a Madách Costa del Solt? Amikor még Barcelona mellett éltünk, ott volt az Aranyalma-kör, ami 

az ottani családok informális köre. Egyrészt 100 km-re laktunk, meg nem is voltam ott sokáig, úgyhogy nem tudtam olyan aktív 

lenni. Amikor megérkeztünk ide, láttam, hogy nincs szervezett közösség. A Madáchot már régebbről ismertem. Csináltunk pár 

programot, borkóstolót, pikniket. Nem szerettem volna külön egyesületet létrehozni. Így indult el a Madách Costa del Sol. […]  

Akik ott élnek, azok, mint ti, magyar párok?  Igen, sokan vannak, de és a vegyes párok között pedig gyakori, ahol a férj nem spanyol, 

hanem két külföldiként élnek itt. Persze van magyar-spanyol pár is, de nem ez a jellemző. A magyarok közül sokan jönnek-mennek, 

2-3 évre maradnak itt. Fiatalon beállnak a vendéglátásba vagy a strandon dolgozni, de nem ez az életcéljuk. Mást nagyon nem lehet 

tenni: turizmus, ingatlanozás, vendéglátás és kapcsolódó szolgáltatások…” Forrás: Madach.es: teljes cikk > 

Felújításra került a Los Angeles-i '56-os emlékmű  

A Los Angeles-i Főkonzulátus a Facebook oldalán számolt be róla, hogy a Nemzeti Összetartozás Éve keretében a magyar 

főkonzulátus kezdeményezésére, a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Nemzetpolitikai Államtitkárság anyagi támogatásával 

sikerült felújítani az '56-os emlékművet, ezzel is adózva szabadságharcosaink emléke előtt. Los Angelesben 1969-ben emlékművet 

állítottak az 1956-os forradalom hőseinek. A Freedom Fighter Memorial már 1969 óta dísze a Los Angeles-i Mindszenty térnek. A 

mintegy 20 méter (nem véletlenül 56 láb) magas emlékmű Domján Árpád alkotása. A márvány obeliszk Los Angeles egyik 

legmagasabb emlékműve. A csúcsán lévő turulmadár árnyékában nem csak október 23-án gyűlnek össze a kaliforniai magyarok…” 

Forrás: Amhirlap.com: teljes cikk > 
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A Mikes Kelemen kör előadássorozata: A nyelv és az identitás változásai az emigrációban 

Dr. Bátyi Szilvia, A Pannon Egyetem, Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézetének adjunktusa, akinek a kutatásai a két- és 

többnyelvűséggel, a nyelvek tárolásával és a nyelvkopással foglalkoznak. Dr. Bátyi Szilvia a Kisebbségi Szemle 2020/4 számában 

megjelent tanulmányáról: “Két otthon között valahol félúton” –  az identitás meghatározása az új migrációban a hollandiai magyarok 

példáján-ról fogunk beszélgetni 2021. március 28.-án, vasárnap, 15 órától online…” Forrás: Hongaarsefederatie.nl: teljes cikk > 

Karikó Katalin is Széchenyi-díjas 

Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott. A lista a Magyar Közlöny 

hétfői számában jelent meg. Széchenyi-díjat kapott: […] Dr. Karikó Katalin kutatóbiológus, biokémikus, az mRNS alapú vakcinák 

technológiájának szabadalmaztatója, a mainzi BioNTech alelnöke, a Pennsylvaniai Egyetem egyetemi docense Magyarország 

számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a gyógyszerkutatás és -gyártás területén elért…” Forrás: Vajma.info: 

teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     
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