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MTA30 – Az Akadémia harminc éve a tudományos eredmények tükrében 

Eddig még soha nem készült olyan összegzés a magyar tudományos élet teljesítményéről, mint az az immár elérhető, online 

összeállítás, amelyet több mint két és fél évnyi munkával állított össze a Magyar Tudomány folyóirat szerkesztőbizottságának 

vezetésével mintegy harminc kutató. Az MTA30 betekintést nyújt a hazai tudományos műhelyek tevékenységébe, egyúttal tükrözi 

a magyar tudományosság tartalmi sokszínűségét, megőrizve az egyes diszciplínák hagyományait, idézési szokásait és stiláris 

eltéréseit. Az összeállítás előzményeiről, a munkáról és annak eredményéről Falus András akadémikus, a Magyar Tudomány 

főszerkesztője beszélt az mta.hu-nak. […] „Az MTA30 összeállítás csak digitális formában készül el. A tudományos osztályok 

összeállításai nyitott végűek, tehát szabadon kiegészíthetőek, módosíthatóak. […] A tudományos eredmények áttekintése 

osztályonként itt érhető el…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

Folytatódik az Artes Liberales előadássorozat 

2022-ben folytatódik a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Artes Liberales előadássorozata. Az előadásokat online is követni lehet, a 

csatlakozás adatait az előadások előtt a honlapon közzétesszük. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! […] A rendezvénysorozat 

februári előadója: Nagy-György Tamás építőmérnök, Temesvári Műszaki Egyetem. Előadás címe: Megbízhatunk-e az új 

anyagokban, új megoldásokban? És a tudományban? Időpont: 2022. február 3-án, 18.00 órától…” Forrás: KAB.ro: teljes cikk > 

teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Gyászhír: Tassonyi Edömér akadémikus, az MTA külső tagja 

Tassonyi Edömér Debrecenben született 1940. július 20-án. […] Diplomájának megszerzése után Miskolcon kezdett dolgozni, a 

tüdősebészeti osztályon volt aneszteziológus orvos gyakornok, majd Budapestre került az Orvostovábbképző Intézetbe, ahol a 

gyakorlati aneszteziológiai munka mellett kutatásokat is folytatott.  […] 2006 óta a Debreceni Egyetem címzetes egyetemi tanára, 

2007-ben az MTA külső tagjává választották. A Magyar Tudomány 2008. júliusi számában így nyilatkozott: „Mindig arra 

törekedtem, hogy az anesztezia hátterében megbúvó, a klinikus számára „rejtett”, de potenciálisan veszélyes jelenségeket 

feltárjam…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

Szombaton vesznek végső búcsút Benkő Samu művelődéstörténésztől Kolozsvárt 

Szombaton vesznek végső búcsút az életének 94. évében elhunyt Benkő Samu Széchenyi-díjas erdélyi művelődéstörténésztől a 

kolozsvári Házsongárdi temetőben – közölte hétfőn az Erdélyi Múzeum-Egyesület. Benkő Samu művelődéstörténész, esszéíró, a 

Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Bolyai-kutatás kiemelkedő alakja, az 

Erdélyi Múzeum-Egyesület egykori elnöke december 21-én hunyt el…” Forrás: Kronikaonline.hu: teljes cikk > 

Elindult a második világháborús katonahősök adatbázisának honlapja 

Elindult a második világháborúban hősi halált halt, megsebesült és hadifogságba esett magyar katonák internetes adatbázisa. A bárki 

számára hozzáférhető, kutatható honlapot kedden mutatták be Budapesten, a Honvédelmi Minisztérium (HM) Hadtörténeti Intézet 

és Múzeumban…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

  

Újvidék mától Európa Kulturális Fővárosa 

Koncertekkel és művészeti előadásokkal ünnepel Újvidék. Az Európa Kulturális Fővárosa cím átvétele alkalmából ünnepi műsorral 

készül a tartományi székváros…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >  

Lapszemle: A Bácsország 95. száma - „Nagybecskereki történetek” 

Megjelent a Bácsország 95. száma Nagybecskereki történetek címmel. A lapszámban elolvashatjuk többek között Németh Ferenc, 

az MTA külső köztestületi tagjának: ,,Csak a legjobb bútor, a jó” összefoglalja a nagybecskereki kárpitos cég megalakulásának 
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történetét, mely európai hírű bútorgyárrá nőtte ki magát. Elolvashatjuk Szilágyi Mária, az MTA külső köztestületi tagjának: 

Adalékok Magyarcsernye népi vallási életéhez: Pünkösd hava című írását is. […] Süli Attila: A legöregebb honvéd: Semsei Tamás 

honvéd százados életútja című ismertetőjében részletesen megismerkedhetünk az 1900. szeptember 9-én, 101 éves korában 

Szabadkán elhunyt nyugalmazott katonatiszt pályájával. […] A lapban helyett kapott Lotz Jakab: Az újverbászi M. Kir. Áll. 

Gimnázium története című összefoglalója is…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >  

Nagy horderejű mű színpadi változata az Újvidéki Színházban 

Sajtótájékoztatót tartottak az Újvidéki Színházban, melyen beharangozták A félkegyelmű c., Fjodor M. Dosztojevszkij-regény 

alapján készült előadás bemutatóját. Az idióta címmel Andrej Cvetanovszki szkopjei vendégrendező állította színpadra. A bemutatót 

Venczel Valentin, az Újvidéki Színház igazgatója, Lénárd Róbert, a színház művészeti vezetője, Andrej Cvetanovszki rendező, 

valamint Pongó Gábor, Ozsvár Róbert és László Judit színművészek jelentették be. A híres orosz klasszikus regény, amely a 19. 

század második felében íródott, Miskin herceg karakterére – a tisztaság és őszinteség megtestesítőjére – és a társadalom által 

hordozott tökéletlenségek elleni küzdelemre összpontosít…” Forrás: Szmsz.press: teljes cikk >  

Recenzió: Kifulladás után 

Már a könyv címe is Jean Lucre s annak egyik legismertebb filmjére, a Kifulladásig-ra utal. És már az első oldalon beindul a fehér 

papírra vetett fekete betűs film. Képek elevenednek meg szemünk előtt, ahogy Tamás verseit olvassuk. A költő pedig mindegyikben 

ott ül, figyel. Saját filmjében trónol a rendezői székben. Aztán operatőrré válik, s egy svenkkel átvezeti tekintetünket valami egészen 

másra. Egy részletre. […]  A kötet valójában olyan, mint egy tökéletes nyári délután egy hűs szobában, ahol a félig lehúzott redőny 

lyukain át a nap pöttyözi a kifakult szőnyeget, meztelenül fekszünk hason az ágyunkon, és jeges italt kortyolgatunk. A rádióból nem 

szól zene, csak az utca zaja szűrődik be. Hát valami ehhez hasonló élmény volt olvasni Tamás könyvét, mely a Forum Könyvkiadó 

gondozásában jelent meg, a szerkesztője Bicskei Gabriella, s Bezzeg Gyula fekete-fehér fotói teszik még élőbbé, még franciásabbá, 

még filmesebbé, még finomabbá…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk >  

Helyzetkép: A palánkai magyar szórványközösség 

A mögöttünk lévő esztendő nagy örömöt és sikert hozott a palánkai magyar szórványközösség számára. Hét év kitartó munkájának 

az eredményeként átadták rendeltetésének a palánkai Magyar Házat és a felújított Páduai Szent Antal-templomot, a helyi Vecsera 

Sándor Magyar Művelődési Egyesület pedig fennállásának huszadik évfordulóját ünnepelte. A helyi magyar közösség — a mintegy 

35 000 lakosú dél-bácskai településnek mindössze négy százaléka magyar — szempontjából rendkívül fontos ez a beruházás. […] 

Kovačević Gabriella, a Vecsera Sándor Magyar Művelődési Egyesület alelnöke, a VMSZ helyi szervezetének elnöke elmondta, 

ebben a templomban már huzamosabb ideje évente egyszer volt mise, Szent Antal napján. A hívők a város központjában lévő 

katolikus templomba járnak, ahol magyar nyelvű szentmisét is celebrál a szlovák nemzetiségű atya. […] A községben négy általános 

iskolában — ebből három Palánka területén található — van anyanyelvápolás, melyen összesen mintegy 90 gyermek vesz részt. 

Korábban az anyanyelvápoló órákat itt, az egyesületben tartották…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk >  

Múltidéző: Egy régi bánáti karikaturista 

Lehetséges, hogy ő volt az első bánáti karikaturista, amit most behatóbb kutatások hiányában nehéz volna bizonyítani, ám 

mindenképp az elsők között volt, akik ezt a cseppet sem könnyű műfajt ápolták itt, a déli végeken a XIX. század második felében. 

Annyi bizonyos, hogy Filkovics Boldizsár (1862—1925) közéleti pályafutása Nagybecskereken, Torontál megye egykori 

székhelyén, legalább három szálon futott: jogász volt, magas beosztású megyei hivatalnok, amellett kiváló sakkozó és sportkedvelő, 

valamint tehetséges lap- és könyvillusztrátor is. Régi, horvát nemesi családból származott, mely később, a XIX. század folyamán 

elmagyarosodott, s beépült Torontál megye adminisztrációjába…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk >  

 

Videó: Előrelépés történt a Beregdéda – Beregdaróc határátkelő megépítésével kapcsolatban 

Lassan több, mint tíz éve húzódik a Beregdéda – Beregdaróc közötti határátkelő megépítésének, illetve ezzel együtt az ötös számú 

páneurópai közlekedési folyosó ezen szakasza megnyitásának ügye. Bár eddig több nemzetközi egyezmény is született 

Magyarország és Ukrajna között ennek a határ átkelőnek a megépítésével kapcsolatban, de időközben Ukrajnában végbement egy 

közigazgatási reform, amely következtében átalakultak a hatáskörök, és így többek között a határátkelő fejlesztési tervének az 

elkészítése is a nagybégányi kistérség hatáskörébe került…” Forrás: Karpatin.ua: teljes cikk >  

https://www.magyarszo.rs/hu/4822/kultura/257489/Nagybecskereki-t%C3%B6rt%C3%A9netek-nagybecskerek.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4822/kultura/257487/H%C5%B1s%C3%A9g-tisztas%C3%A1g-%C5%91szintes%C3%A9g-%C3%9Ajvid%C3%A9ki-Sz%C3%ADnh%C3%A1z-A-f%C3%A9lkegyelm%C5%B1.htm
https://www.hetnap.rs/cikk/Vajdasagi-versek-filmjeben-38123.html
https://www.hetnap.rs/cikk/Egy-maroknyi-magyar-csodaja-38103.html
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Politikum: Interjú Barta Józseffel, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnökével 

2022 első napjaiban Barta Józseffel, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ügyvezető alelnökével, a Kárpátaljai 

Megyei Tanács KMKSZ-frakciójának vezetőjével a 2021-es év történéseiről beszélgettünk, arról, milyen kihívásokkal találta 

szemben magát a kárpátaljai magyarság, hogyan reagált erre a Szövetség, mi történt a megyei tanácsban, illetve röviden kitértünk 

az idei feladatokra. […] A legutóbbi, 2020. októberi választásokon sikeresen szerepelt a KMKSZ. Megszereztük a Kárpátalján 

leadott érvényes szavaztok 11,5 százalékát, amivel 8 mandátumhoz jutottunk a 64 fős megyei tanácsban, ez a kárpátaljai lakosság 

1/8-ának, azaz 12%-ának felel meg. […] Volodimir Zelenszkij ukrán elnök decemberben beterjesztette a parlament elé a többes 

állampolgárságról szóló törvényjavaslatát. […] Ugyanis miközben alkotmányosnak minősíti a többes állampolgárságot, 

korlátozásokat vezet be azok számára, akik felveszik egy másik ország állampolgárságát: ezeket a személyeket teljesen kizárnák a 

közéletből és a politikai életből, nem tölthetnének be tisztségeket állami hivatalokban, önkormányzati szerveknél…” Forrás: 

Karpataljalap.net: teljes cikk > 

 

Bukarestben tüntetnek a tanügyisek a törvényben rögzített béremelésért 

A tiltakozáson a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI), illetve a Spiru Haret és az Alma Mater szakszervezeti 

szövetség tagjai vesznek részt. A tüntetők plakátokat tartanak a magasba a következő üzenetekkel: „Mindig feláldoznak, soha nem 

tisztelnek”, „Felhívás Románia jövőjéért - a GDP 6 százalékát fordítsák az oktatásra”. […] A tanügyi alkalmazottak amiatt 

elégedetlenek, hogy a kormány nem emelte a fizetésüket a közalkalmazotti béreket szabályozó 2017/153-as törvénynek 

megfelelően...” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Statisztika: Születtek, de főleg meghaltak: Az erdélyi magyarság 2021-ben 

A korábbi évek gyakorlatához igazodva, idén is összesítettek az adatokat: a Bence már nincs pikszisben, de az Anna és a Hanna 

kimozdíthatatlan. […] Születések, elhalálozások és esküvők szerte Erdélyből. A számítás egyáltalán nem reprezentatív, már csak 

azért sem, mert nagyjából annyi számolási mód, ahány város, inkább csak egy irányt szeretnénk mutatni. Az irány pedig elég 

egyértelmű. […] Ha a születések számán nem is látszik egyértelműen már a járvány, de a házasságkötések, illetve a halálesetek 

számán meglátszik. […] Sokkal látványosabb viszont a halálesetek számának a megnövekedése, szinte minden városban 

megfigyelhető egy kiugrás az ábrán...” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Politikum: 35 erdélyi magyar szimbólum szabad használatát biztosította az RMDSZ 2021-ben 

„Két erdélyi megye és 33 erdélyi magyar település használhatja szabadon a helyi közösség saját zászlaját, címerét, erre szereztünk 

törvényes garanciát 2021-ben, és idén ezt a munkát folytatjuk” – nyilatkozta Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási miniszter. A 

szaktárcavezető elmondta: a minisztérium összesen 112 címert és zászlót terjesztett elfogadásra a kormány elé az elmúlt évben, ezek 

közül 35 az erdélyi magyar közösség sikere...” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

A doni hősökre emlékeztek 

A doni hősökre emlékeztek két helyszínen is tegnap Sepsiszentgyörgyön. Ugyanis 1943. január 12-én kezdődött a magyar királyi 

2. honvéd hadsereg súlyos áldozatokkal járó visszavonulása a Don-kanyarból, amely a „voronyezsi” vagy a „doni katasztrófaként” 

ismert...” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Szathmári Pap Károlyra emlékeztek Kolozsváron és Bukaresten – Kiállításokkal ünnepelték a romániai 

fotóművészet napját 

A romániai fotóművészet napját ünnepelték Kolozsváron: Szathmári Pap Károly fényképészre, a fotográfia úttörőjére emlékeztek, 

valamint a BBTE fotó szakos diákjainak tárlatát nyitották meg Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának rendezvénytermében. 

[…] A megnyitó keretében Molnár Attila fotótörténész tartott előadást Szathmári Pap Károly (1812–1887) fényképészről, aki 

Románia első művészfotósa volt, az első fotóriporterek egyike. […] Erdélyi fotóművészek tárlata a bukaresti Liszt Intézetben...” 

Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Kötet: Balykó Elek, a háromszéki vándorhuszár 

Az egerpataki Balykó Elek háromszéki vándor székely huszárról (1810–1895) nemrég írtunk Mesélő falvaink sorozatunkban, lám, 

lépett a szülőföld is, ugyanis Székely Zsolt Sepsiszentgyörgyön élő egyetemi előadó tanár és régész egy újabb Balykó Elekkel 

kapcsolatos kiadvánnyal lepett meg, amely az emlékiratot tartalmazza, előszóval és jegyzetekkel is Székely Zsolt látta el. […] Előbb 

Árvay József levéltáros írt róla a Korunkban egy rövid ismertetőt, majd Apám (dr. Székely Zoltán, a Székely Nemzeti Múzeum 

https://karpataljalap.net/2022/01/12/barta-jozsef-nem-mondunk-le-jogainkrol-kuzdelmet-tovabbra-folytatjuk
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https://www.3szek.ro/load/cikk/147087/a-doni-hosokre-emlekeztek
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régész-igazgatója) szerette volna kiadni, ő is írt egy előszót, majd én újabban lábjegyzetekkel és bevezetővel most – végre –, 70 év 

után megjelentettem. […] Erdély földje mindig a naplók, emlékiratok és a történelmi visszaemlékezések klasszikus színtere volt. 

Balykó Elek nem járt be három kontinenst, […] de itt született és itt is halt meg. Útjairól naplót vezetett, amelyet jelenleg a 

sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban őriznek. Nevezhetjük háromszéki székely vándornak, aki Nagyenyedtől 

Debrecenig gyalog tette meg az utat, útjában több települést megismert, és bejárta Közép-Európa tájait, önéletírása erdélyi kéziratos 

emlékirat-irodalmunk kései terméke...” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Lapszemle: Új külsővel kezdi az évet a kolozsvári Helikon irodalmi folyóirat 

Megújult laptervvel kezdi az évet a kolozsvári Helikon irodalmi folyóirat. A lapszámot Karácsonyi Zsolt Szerkesztett téridő című 

vezércikke nyitja. Verset közöl Boda Edit, Borsodi L. László, Fellinger Károly, Rusu Szidónia és Varga Borbála, prózát Magyary 

Ágnes, Tar Károly, Carmen Elisabeth Puchianu prózája Szenkovics Enikő fordításában olvasható. Tőzsér Árpád költővel, 

irodalomtörténésszel Nemes Attila közöl interjút...” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Podcast: Egyedi képzéssel segítik a csángó gyermekek magyar nyelvű oktatását 

Nemzeti identitásuk megőrzése szempontjából elsődleges fontosságú a magyar nyelv oktatása a moldvai csángó gyerekek körében. 

Az önkéntesek által végzett délutáni, hétvégi foglalkozások során azonban a hagyományos módszerek nem mindig célravezetők, 

ezért alternatív módszerek átadásával segíti őket egy projekt keretében a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ (SZEK). Ilyés 

Ferenc, a SZEK igazgatója lapunknak elmondta, ennek keretében a legnagyobb projektjük a román nyelv idegen nyelvként való 

oktatását segítő alternatív módszertan kidolgozása. […] Az egyik ilyen képzésre a Moldvai Csángó Szövetség egyik tagja is 

bejelentkezett, aki azt javasolta, hogy ezt a lehetőséget a magyar nyelvre alkalmazva is tegyék lehetővé. […] Hegyeli Attila, a 

Csángó Oktatási Program koordinátora szerint a moldvai csángók körében a székelyföldi román nyelvtanulás problémáihoz hasonló 

gondok vannak: sok gyerek nem is tanult meg otthon magyarul, ezért „nyelvi revitalizációban (életre keltésben) kell gondolkodni...” 

Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Beomlott a herkulesfürdői Szapáry-fürdő egyik tartófala 

„Amit raktak délig, leomlott estére,/ Amit estig raktak, leomlott reggelre” – kicsit a Kőműves Kelemen népballada cselekményére 

emlékeztetnek a herkulesfürdői Szapáry-fürdő mentési munkálatai, ugyanis tavaly év végén az értékes műemlék épület újabb 

tartófala omlott be. 2019 februárjában az egykori szalon tetőzete mondta fel a szolgálatot, azután kezdett sürgősségi beavatkozásba 

az Osztrák–Magyar Monarchia egyik legjelentősebb fürdőépületén a temesvári fiatal építészekből álló Locus Egyesület. Az elmúlt 

évek alatt ugyanis bár számos beavatkozás is történt, az esővíz beszivárgása miatt nagymértékben károsodtak is a műemlék egyes 

részei. A civileknek egyelőre csak a sürgősségi beavatkozásra van lehetőségük, az épület jogi helyzete ugyanis nem tiszta, így nem 

lehet teljes felújítást eszközölni rajta. […] Az európai hatóságok kiválasztották a kontinens 12 legveszélyeztetettebb műemlékét, és 

ezek egyike Herkulesfürdő egykori büszkesége, a Szapáry-fürdő...” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Időkapszula – papírkonzerváló bemutatóműhely 

Január 13-án, csütörtökön a Maros Megyei Múzeum Mărăşti utcai székhelyén a III. emeleti papírrestauráló laboratóriumban kerül 

sor az Időkapszula – papírkonzerváló bemutatóműhely című rendezvényre. Ez alkalommal a marosvásárhelyi Református 

Kollégium alapkövébe helyezett időkapszulában talált dokumentumokat mutatják be, az időkapszulát 2021. november 22-én a 

Maros Megyei Múzeum várbeli épületében nyitották fel. A bemutatót magyar nyelven Oniga Erika, a művészeti osztály 

muzeológusa és művészettörténésze tartja...” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Múltidéző: Volt egyszer egy kovásznai lap 

Volt egyszer, talán először, és reméljük, nem utoljára, egy kovásznai lap, amelyet a református egyház adott ki, és Az Ige címet 

viselte. Pár évig létezett csak, de elég ideig ahhoz, hogy színvonala miatt sokan felfigyeljenek rá. […] Előzményeiről egypár szót. 

1990. március 7-én megalakul Kovásznán a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület. Elnöke Gazda József, alelnöke Szász 

Tibor és Pap Elek, titkára Albu Erzsébet, pénztárosa Balló Anna, főtitkára Fábián Ernő. Legfontosabb céljai: elsősorban a névadó 

nyelvtudós emlékének ápolása, egy dokumentációs központ létrehozása, a helyi kulturális élet fellendítése, a magyar népi kultúra 

ápolása. Önálló sajtóorgánuma nem volt, ezért kapóra jött, hogy a református egyház a holland Oost Europa Kontakt alapítvánnyal 

kapcsolatot épített ki, akik egy nyomdát ajándékoztak az egyháznak...” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 
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SZLOVÁKIA/FELVIDÉK  

Összeszerelő ország: Szlovákia továbbra is világrekorder a legyártott autók relatív számában 

Tavaly éves szinten körülbelül 4 százalékkal bővült a szlovákiai autógyártás, és a legyártott gépkocsik száma meghaladta az 

egymilliót. Egy főre számítva Szlovákia ezzel továbbra is világelső az autógyártásban – jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján 

a Szlovák Autóipari Szövetség (ZAP). 2021-ben 1000 főre számítva 184 gépkocsit gyártottak az országban, az autóipar a hazai 

gazdaság 47,7%-át teszi ki és az export 42%-át adja…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >  

Statisztika: Az INEKO nyilvánosságra hozta a 2020-21-es tanév legjobb iskoláinak a rangsorát 

Az INEKO nyilvánosságra hozta a 2020-21-es tanév legjobb iskoláinak a rangsorát. Ez alapján a legjobb alapiskola egy kassai, a 

legjobb középiskola egy eperjesi ipari és elektrotechnikai szakközépiskola lett. A Szlovákia legjobb gimnáziuma címnek pedig egy 

pozsonyi gimnázium örülhet. […] Átfutva a legjobb alapiskolák jegyzékét, az első 30 között nem találtunk egyetlen magyar tanítási 

nyelvűt sem. A gimnáziumok listájánál már szerencsésebbek voltunk, a 25. helyen végzett a komáromi Selye János Gimnázium. 

[…] A listákat böngészgetve az emberben több kérdés is felmerül. Az egyik, vajon mennyire objektív ez a besorolás. […] Nagy 

Árpád, a dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskola igazgatója szerint bár jólesik egy oktatási intézménynek, ha bekerül a legjobbak 

közé, a sikert fel lehet tenni a honlapra, de túl nagy jelentőséget nem kell tulajdonítani neki…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >  

Videóriport: Szlovákiában a műemlékek zöme rossz állapotban van 

Szlovákia gazdag kulturális és építészeti örökséggel rendelkezik. Az ország 138 városa közül 18 műemlékvédelmi terület. Egy- egy 

műemlék jellegű épület sorsa, megmaradása leginkább a tulajdonostól függ, azonban sok esetben civilek kezdeményezik azok 

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

A doni hősökre emlékeztek Nánán és Szőgyénben 

A LIMES-ANAVUM Regionális Honismereti Társulás a doni katasztrófa 74. évfordulóján, 2017-ben Párkányban először szervezte 

meg a regionális szintű megemlékezést. Az egykori járási székhelyhez tartozó falvak hősi halottainak névsorát Bréda Tivadar, a 

magyar katonasírok kutatója térképezte fel, s ennek alapján hívták meg a községek civil vezetőit, polgármestereit a megemlékezésre. 

[…] A Fiatalok a Nemzetért Alapítvány idén is meghirdette a „Gyújts te is egy gyertyát a Don-kanyar áldozatainak emlékére!” 

címet viselő hagyományos rendezvénysorozatot…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >  teljes cikk 2 > 

Felvidéki Fejlesztő: a Selye János Gimnáziumban indult a módszertani program 

A Közép-európai Alapítvány-CEF másutt már jól bevált kezdeményezését valósítja meg a Felvidéken két oktatási szakember: Kiss 

Beáta és Menyhárt József. A Felvidéki Fejlesztő elnevezésű módszertani megerősítő stratégiával előbb a hazai magyar középiskolák, 

majd az alapiskolák felsőtagozatának a tanárait és a jövendő pedagógusokat ismertetik meg. A program bevezető előadására január 

11-én a komáromi Selye János Gimnázium egész tantestülete előtt került sor. […] Kiss Beáta elárulta: ebben a témában angol és 

cseh nyelven már bőséges szakirodalom érhető el, s a Közép-európai Alapítvány segítségével olyan módszertani csomag kiadását 

is tervezik, amely majd e kiadványok magyar nyelvű változata lehet, kibővítve a felvidéki tapasztalatokkal…” Forrás: Ma7.sk: teljes 

cikk > 

Kötet: Érsekújvár elmúlt száz éve 

Strba Sándor helytörténész, aki tavaly ünnepelte 75. születésnapját, egész életét szülővárosának, Érsekújvárnak a szolgálatába 

állította. […] Volt a város krónikása, feleségével életre hívott egy közel negyvenezer kötetet számláló magánkönyvtárat, és eddig 

megjelent 21 könyvének túlnyomó része is Érsekújvárral kapcsolatos. Lokálpatriotizmusának a legékesebb bizonyítéka az 

Érsekújvár történetét feldolgozó – több mint 1000 oldalas – háromkötetes munkája is, amelynek legújabb része nem sokkal 

karácsony előtt hagyta el a nyomdát. Ebben a kötetben az 1945 és 1993 közötti időszak eseményeit foglalta össze…” Forrás: 

Muzsa.sk: teljes cikk >  

Kötet: Büszkeség és harag 

Büszkeség és harag a címe Csáky Pál legújabb kötetének. Szlovákia volt kétszeres miniszterelnök – helyettese (1998-2006), az 

MKP volt elnöke, aki a politikai színtérre lépve könyveiben megörökíti a felvidéki magyarság harminc évének jelentő állomásait, 

https://ma7.sk/gazdasag/osszeszerelo-orszag-szlovakai-vilagrekorder-a-legyartott-autok-relativ-szamaban
https://ma7.sk/oktatas/egy-lista-es-ami-mogotte-van
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/szlovakiaban-a-muemlekek-zome-rossz-allapotban-van-jut-feladat-a-civileknek
https://felvidek.ma/2022/01/doni-megemlekezes-nanan/
https://felvidek.ma/2022/01/emlekezes-a-don-kanyarban-elesett-magyar-katonakra-szogyenben/
https://ma7.sk/oktatas/felvideki-fejleszto-a-selye-janos-gimnaziumban-indult-a-modszertani-program
https://ma7.sk/oktatas/felvideki-fejleszto-a-selye-janos-gimnaziumban-indult-a-modszertani-program
https://muzsa.sk/irodalom/a-tortenelem-arnyekaban-ersekujvar-elmult-szaz-eve


DIASZPÓRA 

fordulópontjait. […] A kötet szerzője már több interjúban megvallotta politikai pályafutása állomásait, felvállalta volt tisztségeinek 

háttér információnak közreadását…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >  

Beszélgetés: Dávid Zsuzsanna Esterházy Jánosról 

Dávid Zsuzsanna festőművésszel, tanárral készített interjút a Magyar Kurír. A szerző erkölcsteológiai témájú szakdolgozata Gróf 

Esterházy János, a szeretet politikusa címmel a Jel Kiadó gondozásában jelent. […] Fiatal tanárnőként, festőművészként mi az, ami 

megragadta Esterházy János személyében? A mártír sorsú politikus életét megismerve ugyanazt éreztem, mint oly sokan, akik 

foglalkoznak vele: lelkesedést, meghatottságot, a hitem megerősödését. […] Már korábban is olvastam Molnár Imre történész 

Esterházyról szóló könyvét, Alsóbodokon aztán személyesen is megismerkedtem a szerzővel…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >  

 

A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének 20. évfordulós közgyűlése 

A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) 2021. október 30-31-én tartotta fennállásának 20. 

évfordulóján az éves közgyűlését. Idén hibrid módon, személyesen a járványügyi helyzet figyelembevételével Budapesten, valamint 

online résztvevőkkel találkozhattak 18 ország küldöttei és magyarországi meghívottak. […] A NYEOMSZSZ 20 éve sikeresen 

teljesíti feladatait a nyugat-európai diaszpórában és továbbra bővül: a közgyűlés megszavazta az Ír-szigetek Magyar Szervezeteinek 

Szövetsége felvételét, ezáltal a tagállamok száma 18-ra emelkedett. A közgyűlés elfogadta a NYEOMSZSZ ifjúsági tagozata 

megalapítására tett javaslatot...” Forrás: Becsinaplo.eu: teljes cikk > 

Előadás: Réthelyi Orsolya előadása 

Az első világháború utáni gyermekvonat-akció fontos fejezete a történelmi magyar-holland kapcsolatoknak. Erről nyílt néhány hete 

időszakos kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. […] Nagyon örülünk, hogy elfogadta meghívásunkat Réthelyi 

Orsolya, az ELTE Néderlandisztika Tanszék vezetője, a kiállítás egyik kurátora, hogy bevezessen minket a témába és bemutassa a 

kiállítást. […] Az Amszterdami Magyar Szalon magyar témájú, magyar nyelvű kulturális összejövetelekre várja az érdeklődőket 

havonta egyszer vasárnap délután a Goethe Intézetbe. Az előadás nyelve magyar, de egyidejűleg hollandul is követhető lesz. Az 

előadás-beszélgetés 2022. január 23. vasárnap 19:30-kor kezdődik...” Forrás: Magyarszalon.nl: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     
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