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Az egyetem feladatáról – A köztestületi tagok számára is nyilvános a fórum 

Az MTA teljes köztestülete, így a határon túli tagok számára is elérhetővé vált az egyetemek feladatával és helyes működtetésével 

kapcsolatos fórum, amelyet ez év márciusában hirdetett meg az Akadémia. Mint arra a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi 

tagjainak írt, 2021. május 12-én kelt levelükben a fórum gondozását elnöki felkérés alapján végző szerkesztőbizottság tagjai […] 

emlékeztetnek, a fórum apropóját az egyetemek működési modellváltása és az ahhoz kapcsolódó elnökségi állásfoglalás adta, de 

céljuk ennél sokkal átfogóbb: az egyetemi oktatás és kutatás helyzetének, az egyetemek társadalmi küldetésének általános 

megvitatása. A szerkesztőbizottság névvel vállalt véleményükkel, elemzéseikkel vagy éppen kritikai észrevételeikkel segítsék őket 

e közös gondolkodásban, szóljanak hozzá a fórum témáihoz. A fórumba a köztestület tagjai és a meghívott szakértők AAT- vagy 

intézeti eduID-azonosítóval tudnak belépni az alábbi webcímen…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

A Kriterion Kiadó új kiadványai 

A Székely önképépítés kutatási program keretében két kiadvány jelent meg a Kolozsváron a Kriterion és az Erdélyi Múzeum 

Egyesület gondozásában (a tartalomjegyzék és az előszó a linkekre kattintva elérhető): Falusi Norbert: Két nemzet határán. Erdélyi 

magyar nemzetépítők az európai nagy változásban (1900-1925). Kolozsvár: Kriterion-EME, 2020. Főcze János: A MADOSZ. 

Baloldali magyar történet a Román Királyságban (1934-1944). Kolozsvár…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

Oktatásügyi miniszter: 40 millió euró az iskolák digitalizációjára 

Az oktatásügyi minisztérium ebben az évben 40 millió eurót szán az ország oktatási intézményeinek digitalizációjára, 

számítástechnikai eszközökkel való felszerelésére. A miniszter bejelentette azt is, hogy új munkakört jelöltek ki, mégpedig a 

digitális technológiák koordinátorának posztját. A továbbiakban pedig számolnak azzal a 180 millió euróval is, amely majd a 

Megújulási uniós alapból származik, de azzal csak az év végén vagy a következő év elején rendelkezhetnek. A digitalizációs 

eszközök beszerzését megelőzi a digitalizációs felmérés. A tanintézmények fokozatosan megkapják azokat a nyomtatványokat, 

amelyeken ezeket az adatokat fel kell tüntetniük. Az iskolákból beérkezett kérdőíveket feldolgozzák és az eszközöket végül az 

iskolák igényei szerint rendelik meg. A rendeléseket az iskolák igazgatói hagyják jóvá. A középiskolákba 14 000 eszközt szánnak, 

590 számítástechnikai szaktantermet akarnak berendezni és további 150 tantermet kívánnak kialakítani a kollégiumokban. A 

középiskolákban 150-200 koordinátort alkalmaznának…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

A Szlovák Tudományos Akadémia tudósai megoldást kínálnak a csallóközi vízszennyezettség megállítására 

A legutóbbi felmérések bizonyították, hogy Csallóköz talajvize erősen szennyezett, sőt mérgezett, és ehhez különösen hozzájárult 

az egykori pozsonyi Dimitrov Vegyi Művekből, közismert nevén Dimitrovkából származó vegyi anyagok szabálytalan raktározása, 

de további ipari üzemekből, gyárakból ellenőrizetlenül felhalmozott káros melléktermék is. Erről Katarína Gáliková, a Szlovák 

Tudományos Akadémia szóvivője tett közzé sajtónyilatkozatot. „Az általunk javasolt technológia fő eleme az elektrokémiai 

oxidáció, amely alkalmas a nehezen lebomló és erősen mérgező anyagokat tartalmazó vizek feldolgozására. Legfőbb előnye pedig, 

hogy ehhez az eljáráshoz nem szükséges vegyi anyagok alkalmazása, mindössze elektromos energiára van szükség” – fejtette ki 

Daniel Kupka, a Szlovák Tudományos Akadémia Geotechnikai Intézetének vezetője. […] A föld alatti és a föld felszínen kialakított 

szűrési technológiával a vereknyei szeméttárolót teljesen leszigetelhetnék…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Kreatív történelemi versenyen értek el dobogós helyezést a komáromi Selye János Gimnázium diákjai 

Ötödik alkalommal került megszervezésre az Esterházy Magyarország Alapítvány által meghirdetett ESTÖRI verseny, amelyre 

évente több felvidéki csapat is benevez. A komáromi Selye János Gimnázium 2. osztályos triója – Molnár Vivien, Tóth Ákos és 

Szalai Adrián – a verseny minden szakaszában dobogós helyen végzett és a döntő 3. helyét sikerült megszerezniük. Az október óta 

tartó versenyen 120 csapat mérte össze tudását a Kárpát-medence sok iskolájából. A selyés diákok ezzel az eredménnyel az ESTÖRI 

verseny legkreatívabb felvidéki csapata lettek…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://mta.hu/mta_hirei/az-egyetem-feladatarol-a-koztestuleti-tagok-szamara-is-nyilvanos-a-forum-111431
https://kisebbsegkutato.tk.hu/hirek/2021/05/a-kriterion-kiado-uj-kiadvanyai
https://kisebbsegkutato.tk.hu/szekely-onkep-epites-a-19-20-szazadban-nkfih-k128848
https://felvidek.ma/2021/05/branislav-grohling-40-millio-euro-az-iskolak-digitalizaciojara/
https://felvidek.ma/2021/05/a-szlovak-tudomanyos-akademia-tudosai-megoldast-kinalnak-a-csallokozi-vizszennyezettseg-megallitasara/
https://ma7.sk/tajaink/kreativ-tortenelemi-versenyen-ertek-el-dobogos-helyezest-a-komaromi-selye-janos-gimnazium


SZERBIA/VAJDASÁG 

 

Kötet: A középkori Zólyom vármegye falfestészeti emlékei 

Újabb kötet jelent meg felvidéki freskókról a magyarországi Teleki László Alapítvány gondozásában. A legújabb kiadvány a 

Falfestészeti emlékek a középkori Zólyom vármegye területén címet viseli, mely folytatása annak az ugyancsak monumentális 

kötetnek, melyben Nyitra vidékének középkori falfestészetét dolgozták fel. A Jékely Zsombor és Kovács Gergely által írt, Kollár 

Tibor által szerkesztett és Mudrák Attila gyönyörű fotóival illusztrált kötet hosszú tanulmányban mutatja be a középkori Zólyom 

vármegyét. Jékely Zsombor írásából kiderül többek között, miért volt fontos helyszín a vármegye a hozzá tartozó várakkal, miért 

alapítottak kolostort a területen IV. Béla kedves ferencesei, és hogy mi adta a jelentőségét a vármegye Zólyom melletti másik nagy 

városának, Besztercebányának…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Rádióinterjú: Hodossy Gyula a kultúrharcról, az írótársadalom megosztottságáról és az elmúlt 60 évről 

Hogyan juthat el ma egy szlovákiai magyar szerző a nagyközönséghez? Mi fán terem az irodalmi menedzsment? Miért nem szabad 

rosszul csinálni? Hodossy Gyula költővel, íróval, irodalomszervezővel, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága elnökével egy elfeledett 

dunaszerdahelyi irodalmi klubról, a rendszerváltást követő kijózanodásról, irodalomszervezésről, Tóth Károly útmutatásairól és 

bölcsességéről, kultúrharcról, az írótársadalom megosztottságáról, az Előretolt Helyőrségről, egy új kötetről, azaz az elmúlt hatvan 

évről beszélgettünk…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Helyzetkép: Bény 

A falut minden valószínűség szerint a honfoglaló magyarok alapították, itt nagykorúsították Géza fejedelem fiát, Istvánt, aki 

Bényből indítja a harcot Koppány ellen. […] A falu legszentebb része a templomkert és környéke, Szalay András helyi plébános 

kalauzol a területen. Mutatja, a templomkert legismertebb építménye a híres rotunda, amely a 11-12. században épült, a premontrei 

monostortemplom valamivel később. Mivel a körtemplomot a 12 apostol tiszteletére építették, 12 ülőfülke található benne. A román 

építészeti stílus legszebb és legősibb emlékei közé tartozik tájainkon. A templom régen összekapcsolódott a monostorral, ez 

utóbbinak már csak az alapjai látszanak a templom mellett. […] A templomkertben található még az I. és II. világháborús emlékmű, 

I. István lovaggá avatására két emlékmű is emlékeztet…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

 

A cseh elnök bocsánatot kért a Szerbia elleni NATO bombázás miatt 

Miloš Zeman cseh államfő bocsánatot kért Szerbiától amiért 1999-ben országa is részt vett a Szerbia elleni NATO bombázásokban, 

és úgy fogalmazott, hogy ez olyan hiba volt, ami nagyobb a bűntettnél. Emberként kérem a szerb népet, hogy bocsásson meg nekünk. 

[…] A cseh elnök rámutatott, hogy Csehország mindössze néhány héttel a Szerbia elleni bombázásokat megelőzően lépett be a 

NATO-ba és ezért nem tudott a szövetségen belül még egy olyan országot találni, amely partner lett volna a bombázások elleni 

tiltakozásában…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

Cikksorozat: Hová tűntek a természetes ártéri erdők a Tisza partjáról? 

A Tisza árterületéről szinte eltűntek az erdők, s velük odaveszett számos növény- és állatfaj otthona. A természetes erdők helyén 

hibrid ültetvényeket találhatunk – ezek keresztezett fafajták annak érdekében, hogy minél gyorsabban növekedjék a fa, minél előbb 

ki lehessen vágni és pénzzé tenni. A természetes erdők felújításán érdemben nem dolgoznak az illetékesek, miáltal az árvízveszély 

is fokozódik. A faipar nyeresége kedvéért a biodiverzitást is veszélyeztetik – így vélekednek a Családi Körnek nyilatkozó szakértők. 

[…] A Tisza ökológiai folyosójának egyes részei a Natura 2000-nek is részei, ami a védett európai természeti területek összefüggő 

rendszerét jelenti. Ha majd Szerbia belép az Európai Unióba, a Natura 2000 irányelvei rá is vonatkozni fognak. […]A Tartományi 

Természetvédelmi Intézet szerint a természetes ártéri erdők, füzesek és nyárasok e folyosónak mindössze hét százalékát képezik, a 

kocsányos tölgyesek pedig csupán 0,14 százalékát…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Videó: A Magyar Nemzeti Tanács küldöttsége Zomborban és Doroszlón járt 

Nyugat-bácskai látogatása során mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke által vezetett küldöttség és Pelt Ilona 

tartományi segédtitkár, a Vajdasági Magyar Szövetség Nyugat-Bácskai Körzeti Szervezetének elnöke egyeztető látogatást tett 

tegnap Nataša Turkićnál, a zombori Bieliczky Károly Városi Könyvtár igazgatónőjénél, majd Doroszlón a helyi egyesületek, 

intézmények és szervezetek képviselőivel tárgyalt…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

 

https://felvidek.ma/2021/05/konyv-jelent-meg-a-kozepkori-zolyom-varmegye-falfesteszeti-emlekeirol/
https://ma7.sk/podcast/adasido/rosszul-nem-szabad-csinalni-podcast-hodossy-gyulaval-kulturharcrol-az-irotarsadalom
https://ma7.sk/tajaink/szent-istvan-szent-laszlo-es-gizella-kiralyne-laba-erintette-beny-foldjet
https://szabadmagyarszo.com/2021/05/18/a-cseh-elnok-bocsanatot-kert-a-szerbia-elleni-nato-bombazas-miatt/
https://szabadmagyarszo.com/2021/05/10/a-faipar-nyeresege-fontosabb-mint-a-termeszetes-arteri-erdok/
https://szabadmagyarszo.com/2021/05/17/a-tisza-parti-okologiai-folyoso-veszelyeztetettsege/
http://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/helyzetfelm%C3%A9r%C3%A9s-doroszl%C3%B3n_1240052.html


UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

Beszámoló: Barangolás a Vajdasági Magyar Képtárban 

Tegnap, a Múzeumok Hete rendezvénysorozat keretében, a Szabadkai Városi Múzeumban szakmai tárlatvezetésre került sor. A 

Vajdasági Magyar Képtár 1830–1930 című állandó, de alkalmanként változó tárlatot Ninkov K. Olga művészettörténész, az MTA 

külső köztestületének tagja, kurátor mutatta be, egyebek közt a szabadkai Zeneiskola növendékeinek, akik Tselios Tünde tanárnővel 

érkeztek. […] A hétvégén a Múzeumok Hete rendezvénysorozat részeként, Szabadkán is több műsor zajlott. A városi hétköznapok 

gesztusai című kiállításához kötődően, pénteken este pedig Kucor Tamara művészettörténész, kurátor Migráció a művészetben 

címmel tartott előadást, amely egyben Ricz Géza Izoláció című kiállításának a kísérőrendezvénye is volt…” Forrás: Magyarszo.rs: 

teljes cikk > 

Gyászhír: Patócs László író, újságíró 

Tragikus hirtelenséggel, mindössze harmincöt éves korában elhunyt Patócs László újságíró, író, szerkesztő, kritikus. Patócs László 

1986-ban született Zentán, ahol az általános és a középiskolát fejezte be. Alapfokú tanulmányait 2009-ben végezte el az újvidéki 

Magyar Tanszéken. Ugyanitt szerzett mesterdiplomát 2010-ben irodalomelméleti mesterdolgozattal. 2010-ben iratkozott be az 

Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara Nyelv- és Irodalomtudományi Doktori Iskolájának irodalomtudományi programjára. 

2010 óta részt vett a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi (bilaterális) 

projektjének konferenciasorozatában. 2019-ben a Forum Könyvkiadó Intézet gondozásában jelent meg a Vezeti a népet című 

regénye…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

A Népkör Magyar Művelődési Központ idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját 

A Népkör Magyar Művelődési Központ idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját, de emellett több jubileummal is 

büszkélkedhetnek még az idei évben. Az egyik ilyen, hogy 15 éves az Aranykapu játszóházuk. Szombaton egy koncerttel 

ünnepeltek, de Polyákovity Izabella művelődésszervező elmondta, hogy az egész évadban lesznek majd jubileumi rendezvényeik. 

2006-ban, amikor megalakult az Aranykapu, még úttörőek voltunk a játszóházak terén, Szabadkán az elsők között nyitottunk meg 

mi. Azzal emelkedünk ki a többi játszóház közül, hogy nálunk természetes anyagokból készültek a játékok. […] A Népkör kb. 500 

tagot számlál, ebből a játszóháznak és a népművészeti szakosztálynak az alcsoportjában 150 gyerek jár ide hozzánk. […] A játszóház 

alkalmas lehet arra is, hogy a kisgyerekek gyakorolják a magyar nyelvet, az olyanok, akik nem magyar tagozatra járnak…” Forrás: 

Vajma.info: teljes cikk > 

Videó: Szeles Réka Kazinczy-érmes 

Kazinczy-érmes lett a szabadkai Szeles Réka. Az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék hallgatója az online térben 

megszervezett megmérettetésen állt dobogóra egyedüli vajdasági résztvevőként. A megmérettetésen 11 Kazinczy-érmet osztottak 

ki. Réka megosztott harmadik díjazottként részesült elismerésben…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

 

Ukrán–magyar viszony: Óvatos optimizmus? 

Eseménydús hetet tudhatunk a hátunk mögött, ami az ukrán–magyar kapcsolatokat illeti. Újabb külügyminiszteri találkozóról 

számolt be a sajtó, és ismét ülésezett az ukrán–magyar oktatási munkacsoport. A magyar külgazdasági és külügyminiszter elmondta: 

ukrán hivatali partnerével megállapodtak abban, hogy hosszabb szünet után most a lehető leghamarabb összehívják a két ország 

kisebbségi vegyes bizottságának ülését, amelyen lehetőség lesz az oktatáson kívüli nehéz kérdések megvitatására is. Emlékezhetünk 

rá, a kisebbségi vegyes bizottságnak még tavaly nyáron össze kellett volna ülnie, a két ország ismét fagyossá váló viszonya miatt 

azonban erre nem került sor. Szijjártó Péter az óvatos optimizmusra okot adó előrelépések közé sorolta azt is, hogy a magyar–ukrán 

oktatási munkacsoport múlt szerdai, már második ülése után „körvonalazódni látszik egy olyan megoldás, amely segíthet abban, 

hogy a kárpátaljai magyarság a jelenlegi ukrán szabályozás mellett is kedvezőbb helyzetbe kerüljön az anyanyelvhasználat területén. 

[…] Ukrajnában a sajtó nem tulajdonított különösebb jelentőséget a Kuleba–Szijjártó-találkozónak. A Külügyminisztérium 

weboldala sem számolt be a pozsonyi ukrán–magyar egyeztetésről. A Jevropejszka Pravda Dmitro Kuleba Twitter-bejegyzése 

nyomán írt a megbeszélésről. […] Ukrajna ellenségekkel van körülvéve – ezt a meglepő következtetést vonhatjuk le Ivan 

Bakanovnak, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) elnökének az Ukrajna 30 elnevezésű fórumsorozat múlt heti rendezvényén 

elhangzott előadásából…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

https://www.magyarszo.rs/hu/4617/kultura/242693/Barangol%C3%A1s-a-Vajdas%C3%A1gi-Magyar-K%C3%A9pt%C3%A1rban-M%C3%BAzeumok-Hete-Ninkov-K-Olga-Vajdas%C3%A1gi-Magyar-K%C3%A9pt%C3%A1r.htm
https://szabadmagyarszo.com/2021/05/18/elhunyt-patocs-laszlo/
https://szabadmagyarszo.com/2021/05/18/minden-meg-alkoto-feladatot-vallalo-fiatal/
https://www.vajma.info/cikk/kultura/14602/15-eves-a-szabadkai-Nepkor-Aranykapu-jatszohaza.html
http://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/szeles-r%C3%A9ka-kazinczy-%C3%A9rmes_1240053.html
https://karpataljalap.net/2021/05/19/ukran-magyar-viszony-ovatos-optimizmus
https://karpataljalap.net/2021/05/19/magyarorszag-nyugati-veszelyforras


ROMÁNIA/ERDÉLY 

Zelenszkij benyújtotta az őslakos népekről szóló törvényjavaslatot 

Volodimir Zelenszkij elnök a Legfelső Tanács elé terjesztette az őslakos népekről szóló törvényjavaslatot – jelentette a zn.ua a 

parlament hivatalos honlapja nyomán. Az 5506. számú törvényjavaslat szövege egyelőre nem érhető el a honlapon, tudható viszont, 

hogy sürgősséggel nyújtották be…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >  

 

Románia is azon uniós országok közé tartozik, amelyekben a városi és a vidéki lakosság is csökkenni fog 2050-ig  

Az Európai Unió (EU) 15 tagállamában nőni fog a városi lakosság a 2050-ig tartó időszakban, kilenc tagországban – beleértve 

Romániát is – csökkenés várható ezen a téren – derül ki az EU statisztikai hivatala által a népességváltozással kapcsolatban közzétett 

legfrissebb előrejelzésből. Az Eurostat szerint a városon élő népesség legnagyobb arányú növekedése 2050-ig Máltán várható 

(35,4%), majd Írország (29,2%) és Svédország (25,1%) következik a sorban. Ezzel szemben Lettország esetében a városi lakosság 

17,7%-kal való csökkenését vetítik előre, Görögországban 16,7%-ra, Lengyelországban 10,3%-ra, Romániában 8,6%-ra becsülik a 

városi népesség fogyását…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk > 

Jövőre halasztották az idén esedékes népszámlálást 

A koronavírus-járvány miatt jövő évre halasztották a 2021. évi népszámlálás megrendezését, az erről szóló sürgősségi rendeletet 

szerdai ülésén fogadta el a kormány. A jogszabály indoklása arra hivatkozik, hogy a sorozatosan meghosszabbított veszélyhelyzet 

és a koronavírus-fertőzések (akkori) növekvő száma miatt a - szabad levegőn történő adatfelvételnek kedvező - május-július 

időszakra halasztották az összeírást Romániában, amelyet az eredeti menetrend szerint februárban kezdtek volna el. Az új menetrend 

szerint 2022. február 1. és március 13. között a közigazgatási és személyi nyilvántartó adatbázisok összefésülésén alapuló közvetett 

adatgyűjtést végzik. Március 14-től május 15-ig - a romániai népszámlálások történetében először - a kérdőívek internetes 

kitöltésének útján szolgáltathatnak magukról adatokat Románia lakosai. Azokat, akik ezt valamiért nem tudják elvégezni, 

személyesen keresik fel a számlálóbiztosok…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Leállították a kolozsvári Caritas piramis játékról szóló kiállítást 

A rendszerváltás utáni Románia egyik legnagyobb csalása volt a kolozsvári központú, százezreket földönfutóvá tevő Caritas 

piramisjáték, amelyről azonban néhány tanulmányon és újságcikken túl kevés szó esik a nyilvánosságban. Úgy tűnik, a kolozsvári 

polgármesteri hivatal szerint jobb is ez így, ugyanis a Caritas történetéről készült kiállítás szervezőit egy nappal a megnyitó előtt 

értesítették arról, hogy mégsem állnak rendelkezésükre a városközpont pannói. A piramisjáték 1993-ban tetőzött, amikor Románia 

pénzkészletének egyharmadát lekötötte. A rendszerváltás utáni káoszban és szegénységben több millió polgár gondolta úgy, hogy 

a Ioan Stoica brassói könyvelő alapította játék lesz a megoldás arra, hogy szintet lépjenek. A nemzetközi katolikus jótékonysági 

szervezettel könnyen összetéveszthető nevű cég hitelességéhez a lakosság pénzügyi képzetlensége mellett jócskán hozzájárult a 

politikai elit, az értelmiség egy része, a média és az államapparátus. A Caritas első székhelye éppen a Kolozs megyei prefektúra 

épületében volt, […] A polgármesteri hivatal a Clujul Cultural portálnak névtelenül nyilatkozó munkatársa szerint a központi 

kiállítótéren nem lehet „bármilyen” kiállítást szervezni, és bár a javasolt téma része Románia történelmének és érthetetlen, hogy 

miért nem hagyták jóvá, nyilvánvaló, hogy valakinek nem tetszett…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Mi történt a halainkkal az elmúlt 50 évben?  

Az ipari vízszennyezés mértéke csökkent, a mezőgazdaságból és a lakosságtól érkező vegyi anyagok viszont egyre inkább 

veszélyeztetik a halfaunát. És terjednek az invazív fajok is. Ha a 60-as évekbeli állapotokhoz viszonyítunk, egyértelműen rosszabb 

a helyzet a halfaunát tekintve, de ha az elmúlt 25 évet nézzük, némi javulást láthatunk – mondta el érdeklődésünkre Nagy András 

Attila halbiológus. Mint elmondta, a legfontosabb viszonyítási alap a romániai halfaunára nézve egy 1964-ben, Petru Bănărescu 

ichtiológus által publikált tanulmánykötet. Ezt alapul véve az látszik, hogy nagyjából a rendszerváltásig elsősorban a folyókba ürített 

ipari szennyvizek veszélyeztették a halakat, illetve az vízi élővilágot. A rendszerváltozást követően ezzel párhuzamosan viszont 

egyre több és több vegyszert kezdett el használni a mezőgazdaság. És – sajnos - a háztartásokban is egyre több vegyszert használunk, 

melyek jelentős része tisztítatlanul kerül a talajvízbe, innen pedig a folyókba, tavakba. […] A régen szintén hatalmas tömegben 

fogott réti csík is kuriózumszámba megy ma már. Ez a hosszúkás, kígyószerű hal alapélelmiszernek számított mind az urak, mind 

pedig a szegény emberek körében. […] . A folyókon kialakított torlaszok, gátak negatív hatásaira a legszemléletesebb példa a viza 

esete, amely a Dunán kialakított, 1972-ben elkészült Vaskapu erőmű megépítése…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

 

 

https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/zelenszkij-torvenyjavaslatot-nyujtott-be-az-ukrajnai-oslakosokrol/
https://www.erdon.ro/romania/romania-is-azon-unios-orszagok-koze-tartozik-amelyekben-a-varosi-es-a-videki-lakossag-is-csokkenni-fog-2050-ig-3674881/
https://maszol.ro/belfold/Jovore-halasztottak-az-iden-esedekes-nepszamlalast
https://maszol.ro/kultura/Ma-is-elnek-a-legendas-csalast-legitimalo-hatalmi-strukturak-leallitottak-a-kolozsvari-Caritas-kiallitast
https://think.transindex.ro/?cikk=29041


Beszámoló: A 11. Szociológus Napok 

A Covid-19 világjárvány váratlanul sok szempontból felforgatta, átrendezte a mindennapi életünket. A felfordulás nem csak 

zűrzavart és nyugtalanságot okozott, hanem számos fontos kérdéssel szembesített minket. Néhány pontban összefoglaltuk, hogy 

miért érdemes odafigyelni arra, amit a társadalomtudományok képviselői mondanak a 11. Szociológus Napokon, miközben a 

Digitálisan mediált mindennapjaink cím alatt két napon keresztül igyekeztek beazonosítani a felmerülő problémákat, tétován 

válaszlehetőségeket keresni, némi magyarázattal és támponttal szolgálni. […] A 11. Szociológus Napok főszervezését László Éva 

és Pásztor Gyöngyi vállalta, koordinátorokként az intézmények együttműködésére helyezték a hangsúlyt. A rendezvénynek a BBTE 

Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet, valamint a Max Weber Szakkollégium adott otthont, társzervezőként pedig a KAB 

Szociológia és Demográfia Szakbizottsága, és a Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetségével (RODOSZ) 

vállalt szerepet…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Római kori gyermekszarkofág került elő útjavítás közben Kolozsváron 

Római kori gyermekszarkofágra bukkantak kedden a kolozsvári Magyar utcában (December 21 sugárút) dolgozó munkások. A 

leletet az Erdélyi Történeti Múzeumban vizsgálják, írja a media9.ro portál. Mikor az útfelújításon dolgozók felfedezték az ókori 

síremléket, értesítették a Román Tudományos Akadémia Régészeti és Művészettörténeti Intézetét, az intézet munkatársai pedig az 

Erdélyi Történeti Múzeum szakértőihez fordultak…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Törekvés a székely ló megmentére 

Dr. Bodó Imre belgyógyász, hematológus, a Semmelweis Egyetem docense, amikor épp nem gyógyít, nem oktat vagy neves hazai 

és külföldi orvosi folyóiratokban publikál, akkor komoly erőfeszítéseket tesz a székely ló visszatenyésztéséért a székelyföldi 

Kászonban. […] A 19. század elején Wesselényi Miklós is, aki híres lótenyésztő volt, elismerően nyilatkozott róluk, és arra hívta 

fel a figyelmet, hogy sajnos már kevés van belőlük, és semmiképp sem szabad veszni hagyni őket. A 20. század azonban nem 

kedvezett nekik. […] Honnan tudtátok, milyen lovakat kell keresni, melyek hasonlatosak hozzá? – Hankó Béla kolozsvári 

agronómus professzor könyve volt a legfőbb támaszunk a fajtafelkutatásban. 1941-ben tudományos igényű felmérést készített a 

székely lóról fotókkal, részletes leírásokkal…” Forrás: Kulhonimagyarok.hu: teljes cikk > 

Gyászhír: Szabó Csaba, kolozsvári művelődésszervező 

Ötvenhat éves korában csütörtökre virradóra elhunyt Szabó Csaba erdélyi magyar újságíró, író, televíziós riporter, 

művelődésszervező. Szabó Csaba a kolozsvári Brassai Sámuel Ipari Líceumban érettségizett 1983-ban, egyetemi diplomát 1991-

ben szerzett a Babeș–Bolyai Tudományegyetem biológia–mezőgazdaság szakán. 1993-tól a kolozsvári Szabadság napilap 

szerkesztője, ahol 1996-ban elindította a Bonifácz ifjúsági oldalt, 2003-tól a Román Televízió kolozsvári magyar szerkesztőségének 

munkatársa. A romániai magyar középiskolák végzős osztályainak adatait is tartalmazó Maturandusok című kiadványsorozat 

társszerkesztője, a kolozsvári székhelyű Világhírnév Kiadó köteteinek szerkesztője. A Fehér Holló Médiaklub Egyesület 

alapítójaként a román–magyar párbeszédet szorgalmazta, Corbii albi néven román–magyar kontaktportált hozott létre, ahol a magyar 

irodalmat népszerűsítette a román olvasók körében…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

A kolozsvári zenetudományi iskola: In memoriam László Ferenc (1937–2010) 

Március 17-én volt tizenegy éve, hogy László Ferenc zenetudós és professzor eltávozott közülünk. Felmérhetetlen értékű hagyatékot 

hagyott a zenei és intellektuális, művészi és tudományos közösség, de a nagyközönség számára is: értékes monográfiákat és 

tanulmányokat Bartókról, a magyar–román interkulturalitásról (Bartók, Enescu és Kodály kapcsán), valamint az európai barokk 

zenéről. László Ferenc alapította a Román Mozart Társaságot, s ezzel együtt egy olyan kulturális hagyományt, melyet szintén ő 

kezdeményezett, és amely már több, mint egy évtizedes: a Mozart Fesztivált…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Katasztrofális állapotba került több szász műemlék templom, segítséget kér a német közösség képviselője 

Pár éven, de akár hónapon belül összedőlhet az észak-erdélyi szászok épített örökségének egy része – figyelmeztet a Német 

Demokrata Fórum Beszterce–Naszód megyei elnöke. Cristian Roth-Gross szerint mintegy tíz egykori szász templomnál lenne 

szükség sürgős beavatkozásra, miután a helyi szász közösségek kihalóban, és a Németországba, Ausztriába kivándorolt szászok is 

elöregedtek, kevésbé képesek támogatni itthon hagyott közösségeiket. Cristian Roth-Gross felhívásában rámutat, hogy az észak-

erdélyi megyébe 900 éve érkezett szászok fejlődést és jólétet hoztak, de száz év múlva már csak a sírkövek és a furcsa nevek 

emlékeztetnek rájuk. Cristian Roth-Gross a helyi és országos hatóságok, politikusok mellett valamennyi, az épített örökséget értő-

féltő személyhez is intézi felhívását…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

 

https://multikult.transindex.ro/?cikk=29035&miert_kellene_erdekeljen_teged_is_hogy_mirol_beszelgettek_a_kutatok_a_11._szociologus_napokon?
https://maszol.ro/kultura/Romai-kori-gyermekszarkofag-kerult-elo-utjavitas-kozben-Kolozsvaron
http://www.kulhonimagyarok.hu/karpat-medence/a-szekely-lo-megmentese-az-orvos-aki-az-emberek-mellett-allatokat-is-ment/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/elhunyt-szabo-csaba-kolozsvari-televizios-ujsagiro-muvelodesszervezo
https://kronikaonline.ro/kultura/a-kolozsvari-zenetudomanyi-iskola-in-memoriam-laszlo-ferenc-1937n2010
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/katasztrofalis-allapotba-kerult-tobb-szasz-muemlek-templom-segitseget-ker-a-nemet-kozosseg-kepviseloje


DIASZPÓRA  

Interjú: Benedek Zsuzsanna, tanár 

Benedek Zsuzsanna családjával Magyarországtól tizennégyezer kilométerre él – magyarként. Buenos Airesben született, […] 

Hosszú évek óta tanít argentin gyerekeknek magyar nyelvet a Zrínyi Ifjúsági Kör hétvégi iskolájában, felnőtteknek pedig a Buenos 

Aires-i Egyetemen, valamint a Chilei Magyar Egyesületben. […] Nagyszüleim a második világháború után jöttek el 

Magyarországról, szüleim is itt, Argentínában nőttek fel. Édesanyám húsz évig volt a Magyar Külföldi Cserkészszövetség 

tanfelügyelője. […] Érzett valaha hátrányos megkülönböztetést csak azért, mert magyar? Az argentinok nagyon befogadóak, 

felnéznek az idegenekre, főleg az európaiakra. Nagyra becsülik az európai kultúrákat és azt, hogy őrizzük hagyományainkat. Itt nem 

gond magyarnak megmaradni.[…] Férje szintén magyar származású. Hogyan ismerkedtek meg? – Mindketten cserkészvezetői 

tanfolyamot végeztünk, egy cserkésztáborban ismerkedtünk meg. A kint működő Zrínyi Ifjúsági Kör nagy szerepet játszik az 

életében, mondhatjuk, hogy hidat képez a magyar nyelv és a kint élő magyarok, illetve argentinok között…” Forrás: 

Kulhonimagyarok.hu: teljes cikk > 

Interjú: Marót Márta, a Dél-Kelet-Ausztráliai Victoriai Magyar Tanács elnöke 

Marót Márta 64 évvel ezelőtt kislányként érkezett Ausztráliába, ma a Dél-Kelet-Ausztráliában élő magyar szövetségeket összefogó 

Victoriai Magyar Tanács elnöke. Közben a Magyar Diaszpóra Tanács Ausztráliai, Új-zélandi, Dél-afrikai és Izraeli Szervezeteinek 

regionális elnökeként is aktív, s a melbourne-i Magyar Közösségi Központban számos nagy rendezvény kötődik a nevéhez. 

Életútjáról, világlátásáról és a legfontosabb feladatairól beszélgettünk. […] Hány nagyobb hullámban és jellemzően milyen magyar 

személyiségek költöztek Ausztráliába? – Legelőször még az 1848-as forradalom után érkezett jó néhány katonatiszt. A carltoni 

temetőben ma is nagy gonddal ápoljuk a sírjukat, az egyiket most újítottuk fel. A Victoriai Magyar Tanácsnál 15 csoport van, 

különböző klubok, amelyek nagyon aktívak. […] Azt vettem észre, hogy a délvidékiek érzelmei olyan mélyek az óhaza iránt, hogy 

talán még jobban is kötődnek a magyarságukhoz…” Forrás: Kulhonimagyarok.hu: teljes cikk > 

Helyzetkép: Calgary Magyar Kultúregyesület 

A Sziklás-hegység lábánál fekvő albertai nagyvárosban, Calgaryban a magyar élet gazdag és pezsgő. Az 1920-as években ideérkező 

hatalmas magyar bevándorlási hullám hamar elkezdte intézménnyé szerveződést, és 1931-ben megalakult a Calgary-i Magyar 

Kultúregyesület. Első kiadott alapszabályukban az alapító tagok elsődleges célként a „hazafiasság megőrzését és előremozdítását” 

tűzték ki. […] Jelenleg több mint háromszáz klubkártyával rendelkező tagunk van, és a Calgary-i Magyar Kultúrközpont nagy és 

jól felszerelt épületét 1996 óta tudhatjuk magunkénak. […] Egyesületünk bekapcsolódott a magyarországi Amargant Színházi 

Műhely által létrehozott országhatárokon átívelő felolvasóest programsorozatba, melynek neve Okuláré Projekt…” Forrás: 

Korosiprogram.hu: teljes cikk > 

Interjú: 130 év istenszeretet és közösségszolgálat – Jubilál az Első Magyar Református Egyház 

Az Első Magyar Református Egyház május 2-án ünnepelte a 130. jubileumát. Ez az egyházközösség volt az első hivatalos magyar 

gyülekezet, ami az Egyesült Államokban alakult 1891. május 3-án. Dr. Krasznai Csabával, az Első Magyar Református Egyház 

lelkipásztorával, a Kálvin Egyházkerület püspökével beszélgettünk dióhéjban az egyház történetéről, a többszöri költözésről, a 

megerősödött gyülekezeti életről. Az interjúból az is kiderült, hogy milyen célokat tűztek ki a jövőre. […] Jelenleg nincs többezres 

gyülekezeti létszám, közel 150-en vannak. Ebből általában 50-60-an látogatják a templomot hetente. Ma már egész más időket 

élünk, mint az alapításkor, sokkal nehezebb összefogni a közösséget, és főleg nem egyszerű a fiatalokat bevonzani az egyház 

életébe…” Forrás: Bocskairadio.org: teljes cikk >.  

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     
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