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Államfő: A népszámlálás eredményeit a kisebbségek javára kell értelmezni 

A népszámlálás eredményeit a nemzeti kisebbségek javára kell értelmezni. Ezt Zuzana Čaputová államfő írta a közösségi hálón 

hétfőn. […] “Ami a kisebbségi jogokat illeti, a két nemzetiségi kategória összegéből kellene kiindulni, amelyeket a Statisztikai 

Hivatal módszertana egyenértékűnek ismert el. Az aggodalmak eloszlatása érdekében szükségesnek tartom azt is, hogy a lehető 

leghamarabb stabilizálódjon a vonatkozó jogi normák egységes értelmezése, és ezt kommunikáljuk a nemzeti kisebbségek 

képviselői felé” – írta az elnök asszony, A népszámlálás eredményei Čaputová szerint megerősítették, hogy Szlovákia lakosságának 

jelentős hányadát a nemzeti kisebbségek teszik ki. Egyben rámutatott, hogy 300 000 lakos élt a második nemzetiség megadásának 

lehetőségével. […]  Mutatjuk, hol változhat a nyelvhasználati küszöb, sok község magyar nyelvhasználatát megmentheti a második 

nemzetiség…” Forrás: Duna24.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Podcast: Gyurgyík László, szociológus-demográfus a népszámlálásról 

A legújabb népszámlálás adatai „első ránézésre”, laikus szemmel olykor mást is jelenthetnek, mint amit a szakember olvas ki 

belőlük. Ezért kértük fel Gyurgyík Lászlót, szociológus-demográfust, az MTA külső köztestületének tagját, a Selye János Egyetem 

oktatóját, hogy ismertessen meg bennünket a legalapvetőbb fogalmakkal és összefüggésekkel. A kutatóval Somogyi Szilárd 

beszélget az anyanyelvről, a nemzetiségről, a második nemzetiségről…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >  

A zselízi Dulai Henrietta felkerült a 205 legjobban rangsorolt szlovákiai kutatók listájára 

Közzétették a szlovákiai tudósok rangsorát. A 205 legmagasabb H-indexel rendelkező kutató között szerepel a zselízi származású 

Dulai Henrietta is, aki a Hawaii-szigeteken, Honoluluban él és tevékenykedik, óceánkutatóként dolgozik. Az érettségi után aztán 

Prágában szerzett diplomát nukleáris kémia szakon a Műszaki Egyetemen. Doktori tanulmányait bár ugyanitt kezdte egy rendkívüli 

lehetőségnek köszönhetően, mégis a floridai egyetem Óceánkutató Tanszékén fejezte be, ahol kémiai oceanográfiából írta doktori 

disszertációját. […] „Az Egyesült Államokba kikerülve az Atlanti-óceán radioaktivitását mértük, különös tekintettel arra, milyen 

gyorsan ülepszik le a vízben a rádium és a radon. Az óceánba ömlő folyók torkolatánál vettünk vízmintákat, és azt is vizsgáltuk, 

hogy az óceánok vizében milyen arányban van a talajvíz…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Tisztújító közgyűlést tartott a Lévai Szent László Kör 

Január 25-én került sor a Reviczky Házban az idén tevékenysége kilencedik évébe lépett Lévai Szent László Kör tisztújító 

közgyűlésére. […] A közgyűlés bizottságainak megválasztása után a pénztári és ellenőrző bizottsági beszámolókat követően Müller 

Péter, a kör elnöke gazdag képanyaggal illusztrált vetített prezentációban mutatta be a kör elmúlt két évben folytatott tevékenységét, 

mivel egy éve a járványhelyzet miatt nem lehetett nyilvános közgyűlést összehívni. […] Az elnöki beszámolót a tisztújítás követte, 

melynek során a közgyűlés 2024-ig a következő elnökségnek szavazott bizalmat: elnök – Müller Péter, alelnök – Ivkovič Sándor, 

titkár – Ivkovič Krisztina, pénztáros – Müller Éva…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >  

Köszöntő: Stirber Lajos zenepedagógust köszöntjük 80. születésnapján 

Stirber Lajos zenepedagógus, karnagy kerek jubileumot ünnepel, 2022. január 26-án nyolcvanadik életévét tölti be. A közkedvelt 

tanár, aki sok egyéb rang mellett ma már a Magyar Kultúra Lovagja címet viseli, s akiről azt hihetnénk, hogy szerencsés csillagzat 

alatt született, gyermekkora hatalmas veszteséggel kezdődött, hiszen édesapja a II. világháború idején elesett. Így alakult, hogy az 

akkor kétéves gyereket a traumákat feldolgozni kényszerülő családi női kör tagjai nevelték fel. […] Stirber Lajos pedagógiai 

pályafutását a komáromi Jókai Mór Alapiskolában (az intézmény megalakulásakor II. lakótelepi, később Béke Utcai Alapiskola, 

végül a jelenlegi név) kezdte, ahol néhány év elteltével Pálinkás Zsuzsannától vette át az iskolai kórus vezetését. […] Annak ellenére, 

hogy saját maga sosem énekelt énekkarban, a kórusmozgalom egyik fő mozgatórugójává vált. […] A régebbi idők leghűségesebb 

kórustagjai a mai napig nem tudtak elszakadni kedvelt karnagyuktól, és az ő indítványozásukra 2002-ben, éppen 20 esztendeje 

megalapították a Gaudium Vegyeskart, melynek „Lajos bácsi” most, nyolcvan évesen is aktív karnagya. […] Társszerzője több 

tankönyvnek és módszertani kézikönyvnek…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk >  

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://duna24.sk/regio/2022/01/26/caputova-a-nepszamlalas-eredmenyeit-a-kisebbsegek-javara-kell-ertelmezni/
https://www.bumm.sk/belfold/2022/01/21/mutatjuk-hol-valtozhat-a-nyelvhasznalati-kuszob
https://ma7.sk/podcast/adasido/a-felekezeten-kivuli-nem-biztos-hogy-ateista-a-szlovak-pedig-lehet-magyar-podcast
https://felvidek.ma/2022/01/a-zselizi-dulai-henrietta-felkerult-a-205-legjobban-rangsorolt-szlovakiai-kutatok-listajara/
https://felvidek.ma/2022/01/tisztujito-kozgyulest-tartott-a-levai-szent-laszlo-kor-2/
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2022/01/26/stirber-lajos-zenepedagogust-koszontjuk-80-szuletesnapjan/
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Videó: Csemadok Életműdíjat kapott Tóth Miklós 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából díjátadóval egybekötött ünnepi műsort rendezett a Csemadok. A magyar kultúra, a nemzet 

szolgálatában végzett több évtizedes munkájának elismeréseként életműdíjat kapott Jókai Mária, nyugalmazott pedagógus, 

néprajzkutató, Tóth Miklós a kecsői népdalkör alapítója, a dunamocsi Lajos András, valamint Losonszky Margit, aki a feketenyéki 

Csemadok alapszervezet elnökeként változatos rendezvényekkel igyekezett megtalálni az utat a közösséghez, a szórakoztatás 

mellett a hagyományápolást is szívén viseli…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >  

  

Politikum: Egy éve átadták, mégsem használ(hat)ja senki a Városi Könyvtár modern olvasótermét 

Több mint egy évvel ezelőtt, 2020. december 28-án adták át a Szabadkai Városi Könyvtár új épületszárnyát: a háromemeletes, 

modern hozzáépített részt 800 000 euróból építették, az összeg a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től érkezett. Az épületrészt ugyan 

a megnyitót követően használták néhányan, volt itt egy-két író-olvasó találkozó, de csakhamar lakat került az épületrészre, oda – 

belső információk szerint, még csak az ott dolgozók sem léphetnek be. […] A Subotica.com azt a választ kapta a jelenlegi 

igazgatótól, Dragan Rokvićtól, hogy „nagy erőkkel és gyorsan dolgoznak azon, hogy megkapják a használati engedélyt, viszont 

mivel időközben módosult a tűzvédelmi törvény, ezért bizonyos munkálatokat kell végezni a víz-, villanyvezetéken és kivezető 

kéményen, hogy az megfeleljen az elvárásoknak, tudatta az igazgató…” Forrás: Szmsz.press: teljes cikk > 

Több oktatási-nevelési intézménnyel van szoros kapcsolata a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karnak 

A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar vezetősége szakmai megbeszélést tartott kedden a gyakorlati képzésben együttműködő 

társintézményeinek képviselőivel. A tartós együttműködéseknek köszönhetően magas színvonalon tud megvalósulni a kar 

hallgatóinak szakmai gyakorlata. Az MTTK-nak négy egyetemi alapképzése van: az okleveles tanítói-, okleveles óvodapedagógusi-

, nevelői- és okleveles kommunikátor szakok. […] Ivanović Josip, megbízott dékán, az MTA külső köztestületének tagja elöljáróban 

köszönetét fejezte ki mindenkinek a kiváló együttműködésért és kiemelte, hogy bízik benne, hogy a jövőben is megmarad a kar 

szoros kapcsolata az említett intézményekkel. Ezt követően Pintér Krekić Valéria oktatással megbízott dékánhelyettes, az MTA 

külső köztestületének tagja foglalta össze nagy vonalakban az eddigi sikeres munka eredményeit…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes 

cikk > 

Szimpózium a Hagyományok Házában: Konstrukció – Rekonstrukció – Adaptáció  

A Hagyományok Háza megalakulásának húszéves jubileuma alkalmából az intézmény egy vissza és előre tekintő konferenciát 

szervezett, ahol kiemelten a konstrukció – rekonstrukció – adaptáció hármas témaköre került fókuszba. […] A rendezvény 

alaphangulatát a hetvenéves jubileumát ünneplő Magyar Állami Népi Együttes művészei adták meg. A kétnapos találkozót plenáris 

előadások, kerekasztal-beszélgetések, szekcióülések, az elmaradhatatlan kocsmakvíz, s koncert tették változatossá. A jeles esemény 

célját és tapasztalatait Sándor Ildikó, a Hagyományok Háza – Népművészeti Módszertani Műhely vezetője, a konferencia 

ötletgazdája és főszervezője foglalja össze: […] Az akadémikusi, kutatói szféra, a felsőoktatás szakemberei hozzá vannak szokva, 

hogy nagyobb plénum előtt osszák meg gondolataikat, és az előadókat fogalmi tisztaság jellemzi. A kézműves, vagy táncos 

szakember viszont nem feltétlenül tudja ugyanebben a formában gondolatait közkinccsé tenni. Ennek feloldására olyan 

munkaformákat kerestünk, ahol ők – partneri viszonyban – egyenrangúan szólalhatnak meg…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Könyvbemutató: Anonymus feledésbe merül? 

A P-nek mondott mester gestája, kora és Pusztaszer tárgyköre került terítékre a Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ 

szervezésében, a zentai Alkotóházban megtartott könyvbemutatón szombat este. A szegedi Horváth Gábor egyháztörténész által 

2020-ban íródott könyv megértését és elemzését az ELTE professor emeritája, Prokopp Mária és Raffay Endre zentai származású, 

a Pécsi Tudományegyetemen tevékenykedő professzor segítette…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >  

Beszélgetés: Építészeti tárlat nyílt Magyarkanizsán 

A magyar kultúra napja alkalmából magyar építészeti tárlat nyílt Magyarkanizsán, a Dobó Tihamér Képtárban a Magyar Művészeti 

Akadémia köztestületi tagjainak munkáiból. Létezik-e ma olyan modern magyar építészeti irányzat, amely jól felismerhető, akárcsak 

100 éve a magyar szecesszió volt? - kérdeztük Turi Attila Kossuth- és Ybl-díjas építészt és Tóth Vilmos magyarkanizsai építészt, 

az MMA levelező tagját. […] Nehéz a kérdés, mondja Turi Attila: A századforduló építészetének a szecesszió, ami itt Vajdaságban 

körbe vesz minket, sajátos hangulatot is adott, mert megkülönböztethető volt például a budapesti szecessziótól. […] Sajnos azt kell, 

https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/csemadok-eletmudijat-kapott-toth-miklos
https://szmsz.press/2022/01/25/egy-eve-atadtak-megsem-hasznalja-senki-a-szabadkai-varosi-konyvtar-modern-olvasotermet/
https://www.magyarszo.rs/hu/4835/kozelet_oktatas/258396/M%C3%A1r-egyetemistak%C3%A9nt-megszerzik-a-szakmai-gyakorlatot.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4835/kozelet_oktatas/258396/M%C3%A1r-egyetemistak%C3%A9nt-megszerzik-a-szakmai-gyakorlatot.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4834/kultura/258343/Konstrukci%C3%B3-%E2%80%93-Rekonstrukci%C3%B3-%E2%80%93-Adapt%C3%A1ci%C3%B3-hagyom%C3%A1nyok-h%C3%A1za.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/anonymus-feledesbe-merul
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hogy mondjam, hogy a modern építészet térhódításával ezek az egyedi jegyek eltűntek. Internacionális lett az építészet. Most egy 

semleges, se íze, se bűze, modern építészet az uralkodó, amely könnyen iparosítható. […] Ehhez a kutatómunkához a külhoni 

magyar építészek mit tudnak hozzátenni? Nagyon érdekes dolog, hogy a századforduló elképesztő magyar kultúrája, az erről a 

vidékről jött. […] Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken, ezekről a helyekről érkeztek az emberek. Mindig megtermékenyítő erőt tud 

adni ez a hely, amit sajnos ma perifériaként érzékelünk, holott nem az, hanem őrzője egy olyan dolognak…” Forrás: Vajma.info: 

teljes cikk >  

Tárlat: A művészet, természet és technológia szimbiózisa 

Péntek este tárlatvezetést tartottak a szabadkai Kortárs Galériában, amely középpontjában a képtárnak az az aktuális kiállítása volt, 

amelynek a természet és a tudomány kölcsönhatása a témája. A kortárs művészet mindenféleképpen a minket körülvevő világra 

reflektál, és az itt szereplő művészek is olyan égető problémákkal foglalkoznak, mint a klímatudatosság vagy a fenntarthatóság. A 

Hybrid Choices: Art, Nature, Technology című kiállításon Újházi Adrienn, Stevan Kojić, Pulai Árpád és Tijana Radenković munkáit 

állították ki, akik művészeti gyakorlatukban természetes eredetű anyagokkal dolgoznak, bioanyagokat használnak, valamint 

tudományos és technológiai elveket alkalmaznak művészeti gyakorlatukban, innovatív és autentikus módon. Megközelítésük 

kísérleti…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >  

A zentai Jézus Szentséges Szíve-templomban 125 éve 

Január 23-án a zentai Jézus Szentséges Szíve-templomban hálaadó szentmisét tartottak abból az alkalomból, hogy befejeződött a 

szakrális épület külső felújítása. […] Zenta második katolikus templomát 1893 késő nyarán kezdték építeni, miután augusztus 27-

én letették az alapkövét. Tervezője a kanizsai származású budapesti építész, Szilágyi János volt. 1894 áprilisában a templomtorony 

csúcsára felkerült a 300 kg súlyú, másfél méteres aranyozott kereszt. Ekkor azonban még hiányzott a belső berendezés, a bútorzat, 

az oltárok, a festmények, melyek 1896 nyarán kerültek a helyükre. A neogótikus stílusú, latinkereszt-alaprajzú, háromhajós épület 

hossza 44 méter… […] 2013-ban Ausztriából a templomba új orgona érkezett, melyet szeptemberben a városnapi rendezvénysorozat 

keretében szenteltek fel…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk >  

 

Beszélgetés: A beregi keresztszemes hímzés és a szőttes, Prófusz Marianna – népművész, tanár 

Azzal, hogy a beregi keresztszemes hímzés nemrég hungarikummá vált, a figyelem újból azok felé a népművészeti értékek felé 

fordult, amelyek az elmúlt évszázadok alatt vidékünkön jöttek létre. Külön öröm számunkra, hogy a beregi keresztszemes hímzés 

és a beregi szőttes esetében élő hagyományról van szó, amelynek oktatása szervezett keretek között ma is folyik. A témát jártuk 

körbe Prófusz Mariannával, a Népművészet Mesterével. […] A történelem viharában az egykori Bereg vármegye bő száz éve sajnos 

nem egy közigazgatási egységként élt tovább, épp ezért a népművészeti értékeket sem teljesen egyformán őrizték meg és folytatták 

az addig mindennapos kézműves foglalkozásokat a határ mindkét oldalán. [...] A beregi keresztszemes hímzés és a beregi szőttes 

második aranykora – ha lehet így fogalmazni – akkor jött el, amikor a nagyberegi kolhoz bázisán szövő- és hímzőcsoport kezdte 

meg működését…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > 

Évértékelő: Berki Marianna, az Egán Ede-központ vezetője 

A gazdasági nehézségek ellenére nem telt tétlenséggel az elmúlt év az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” 

Jótékonysági Alapítvány háza táján. Több mint 900 vissza nem térítendő támogatásnak örülhettek idén a sikeres pályázók. 

Mentorprogram indult vállalkozóknak, segítették a gazdákat földjeik tulajdonjogának tisztázásában. A részletekről és a jövőbeli 

tervekről Berki Mariannát, az alapítvány vezetőjét kérdeztük. […] A hatályos törvények alapján minden ukrán állampolgárnak joga 

van két hektár termőföld igénylésére. Ám a rendkívül bürokratikus ügyintézés vagy hiányos információk okán nagyon sokan nem 

kezdenek bele az igénylési folyamatba, és nem élnek ezzel a törvény adta jogukkal. Ezért a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) kezdeményezésére az alapítvány beregszászi regionális irodájában 2021 májusától a termőföldigénylés folyamatának 

ügyében térítésmentes jogi szaktanácsadásért fordulhattak és fordulhatnak hozzánk azok, akik eddig még nem kaptak, de igényelni 

szeretnének két hektár mezőgazdasági földterületet…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Könyvbemutató: Nagy a te kereszted ereje, Uram! 

“Nagy a te kereszted ereje, Uram!” címmel jelent meg az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ és a Bendász István 

Görögkatolikus Könyvtár és Levéltár közös emlékalbuma. A könyvbemutatónak a beregszászi Ortutay Szakkollégium adott otthont. 

https://www.vajma.info/cikk/kultura/15062/Epiteszek-akik-tisztelik-a-teret.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4834/kultura/258330/A-m%C5%B1v%C3%A9szet-term%C3%A9szet-%C3%A9s-technol%C3%B3gia-szimbi%C3%B3zisa-szabadkai-Kort%C3%A1rs-Gal%C3%A9ria.htm
https://www.hetnap.rs/cikk/Egy-templom-125-eve-38239.html
https://www.karpatinfo.net/2022/1/27/hungarikumma-valt-beregi-keresztszemes-himzes-de-mi-lesz-szottes-sorsa-beszelgetes-profusz-mariannaval-nepmuveszet-mesterevel-200054750
https://karpataljalap.net/2022/01/24/tobb-mint-900-kifizetett-palyazat-segiti-szulofoldon-maradast
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Marosi István, a központ igazgatója elmondta, a könyv kiadásával az Ungvári Unió létrejöttének 375., a Munkácsi Görögkatolikus 

Egyházmegye megalapításának 250. évfordulója előtt tisztelegnek…” Forrás: Karpatin.ua: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

A V4-ek természeti kincseit mutatták be a munkácsi fotókiállításon 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusa a magyar kultúra napja alkalmából a Visegrádi Négyek természeti kincseit bemutató 

fotókiállítást szervezett a Munkácsy Mihály Magyar Házban január 20-án. A kiállításon Magyarország, Szlovákia, Csehország és 

Lengyelország lehengerlő természeti csodái láthatóak február 20-ig. […] Kopriva Attila, a Kárpátaljai Képzőművészeti Főiskola 

Képző- és Iparművészeti Tanszékének vezetője, az MTA külső köztestületének tagja beszédében kifejtette: a természetben olyan 

ajándékot kaptunk Istentől, amely minden művészt alkotásra késztet…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

 

Külhoni magyar állampolgárok már nem utazhatnak vízummentesen az Egyesült Államokba 

Az amerikai hatóságok döntése nyomán nem mentesülnek már a vízumkötelezettség alól azok a magyar állampolgárok, akik 

Magyarország jelenlegi államhatárain kívül születtek; a rendelkezés elsősorban a határon túli magyarokat sújtja. A magyar 

állampolgárok vízummentességet élveznek az Egyesült Államokban, […] a beutazáshoz, tranzitáláshoz pedig elegendő az 

Elektronikus Beutazási Engedély (ESTA) kiváltása. Ez a nem vízumnak minősülő engedély elektronikusan igényelhető, rendkívül 

egyszerű az eljárás, és ráadásul olcsó is, mindössze 14 dollárt kell befizetni. A járványügyi tilalom tavaly év végi feloldása után 

derült ki, hogy azon ESTA-kérelmezők esetében, akik Magyarország államhatárain kívül születtek, a rendszer a születési hely 

alapján automatikusan vízumkérelem benyújtására hívja fel az elektronikus beutazási engedélyét igénylő magyar állampolgárokat. 

[…] Márpedig a vízumigénylés 160 dollárba kerül, és időpontot kell kérni az Egyesült Államok nagykövetségén, de ezt a 

Romániában élő magyarok csak a bukaresti diplomáciai képviseleten tehetik meg, a budapesti nagykövetségen csak azokat a magyar 

állampolgárokat fogadják, akik életvitelszerűen Magyarországon ének...” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Egyre kevésbé önellátó Románia élelmiszerekből  

Románia az ötödik legnagyobb, 13,5 millió hektárnyi mezőgazdasági termőterülettel rendelkezik az Európai Unióban, azonban 

egyre nagyobb mértékben élelmiszerimportra szorul. Az Országos Statisztikai Intézet (INS) tanulmánya szerint csupán gabonából, 

káposztából és birka-, valamint kecskehúsból termelünk a hazai fogyasztást meghaladó mennyiséget...” Forrás: Maszol.ro: teljes 

cikk > 

Az ügyészség vizsgálja, hogy állatok elleni erőszakra való felbujtásra alkalmas-e Székelyudvarhely címere  

A Legfelsőbb Ügyészség átiratában értesítette a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatalt, hogy eljárást kezdeményez a tavaly 

elfogadott városcímerrel kapcsolatban. Az ügyészség eljárása a polgármester beszámolója szerint azért született, mert azt 

feltételezik, hogy a címer állatok ellen elkövetett kegyetlenségre bujt fel, ugyanis egy átszúrt medvefejet ábrázol. Gálfi szerint 

"történelmi címer nem lehet egy ilyen vizsgálat tárgya", emlékeztet rá, hogy a város még 2016-ban indította el az illetékes 

minisztériumnál Székelyudvarhely történelmi címerének hivatalos elfogadási folyamatát. […] Jó sok település címerét kellene még 

megvizsgálnia az ügyészségnek, ha ki akarja gyomlálni a megölt címerállatokat...” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > teljes cikk 

2 > 

Bő másfél hónappal a romániai népszámlálás kezdete előtt nem csitul a vita a székely identitásról 

Mint arról beszámoltunk, az erdélyi magyarság körében élénk vitát váltott ki, hogy a népszámlálás közvitára bocsátott kérdőívén a 

román nemzetiségnek hat, a német nemzetiségnek öt, a roma nemzetiségnek pedig 13 alkategóriája szerepelt, a magyar 

nemzetiségnek viszont nincsenek alkategóriái. Hétfői, szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményében a Magyar Polgári Párt 

(MPP) kinyilvánította: elfogadhatatlannak tartja, hogy a 21. században, az Európai Unió egyik tagállama nem teszi lehetővé a 

területén élő nemzetiségek számára, hogy szabadon vállalhassák identitásukat előre látható negatív következmények nélkül. […] 

Állásfoglalás a székelyek magyar nemzeti önazonosságáról. A Székely Nemzeti Tanács az előző címmel 2011. október 13-án tette 

közzé álláspontját a tíz évvel ezelőtti romániai népszavazás kapcsán. Álláspontunk, mint ahogy helyzetünk sem, azóta nem változott, 

ezért a 2022-ben esedékes népszámlálás előtt megismételjük azt...” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Beszélgetés: Miért nem fenntartható a berögződött férfiszerep a „hagyományos” családon belül? 

Az erdélyi magyar politikai és közéleti szinten központivá vált a hagyományos család fogalma, viszont alighanem teljesen kimaradt 

belőle az apák, a férjek, és a családjukat elvesztett férfiak gondjainak a tematizálása. A téma körbejárását megnehezíti, hogy erdélyi 

vonatkozásban nem találtunk kimondottan erről kutatásokat, felméréseket. Ezért a mindennapi tapasztalatokból kiindulva 
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igyekeztünk a jelenséget felvázolni Deme Ilona pszichológus, családterapeuta, az Életfa Családsegítő Egyesület vezetőjének a 

segítségével. […] A mai szülők egy jelentős része gyerekkorában az 1989-es rendszerváltás körül szocializálódott, amikor általános 

népszerűségnek örvendett az a nemi megkülönböztetés, ami azon a sztereotípián alapult, hogy a fiúk „rosszak”, a „lányok” jók. Ez 

jelen volt a családokban, a lakóközösségben, az oktatási intézményekben. […] Például egy fiúnak nem szabadott kimutatnia az 

érzelmeit, felvállalnia a gyengeségeit, a sírás tabu volt számára. […] A felskiccelt szocializáció a felnőtt férfiakat nagyon 

ellentmondásos, szerepzavaros helyzetbe hozta, amely rengeteg kihívást és nagyon szűkös megküzdési módot biztosított 

számukra...” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Kötetbemutató és beszélgetés: Létezik székely kultúra? 

A baróti művelődési ház kistermében a magyar kultúra napját Egyed Emese egyetemi tanár, az MTA külső köztestületének tagja, 

költő, Benkő Levente történész, főszerkesztő, Lövétei Lázár László költő, szerkesztő és Zsidó Ferenc író, főszerkesztő társaságában 

ünnepelték. Szóba került, kinek mit jelent a kultúra, létezik-e vagy sem erdélyi magyar irodalom, kell-e külön ünnepelni a székely 

irodalmat, majd bemutatták a Székely Könyvtár sorozat századik kötetét és a Művelődés és a Székelyföld kulturális folyóiratok 

legutolsó lapszámait. […] Kisebb vita alakult ki, amikor a meghívottak azt feszegették, a magyar kultúra napja mellett 

szeptemberben, Tamási Áron születésnapjának környékén a székely kultúra napját meg kell-e ülni, ünnepelni valahogyan. Mert az 

igaz, a történelmi Magyarország területén élők ugyanazt a magyar nyelvet beszélik, ugyanazon szavakat ismerik és használják, de 

vajon – ahogy Lövétei Lázár László fogalmazott – finomhangolását mindannyian dekódolni tudjuk? […] Benkő Levente Egyed 

Ákost idézve felelte meg a kérdést: az 1848–49-es forradalom és szabadságharc volt az a pillanat, amikor végérvényesen és 

egyértelműen tisztázódott, hogy a székely a magyar nemzet része, ezért amikor magyar kultúráról beszélünk a székely kultúrát is 

értjük alatta...” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Szakiskola létesül Kalotaszentkirályon 

A 2022/2023-as tanévtől beindul a szakoktatás is Kalotaszentkirály községközpontjában: egyelőre 24-es létszámú osztály indul, 

ahol turizmus-közétkeztetés és elektronikai szakképesítést szerezhetnek a fiatalok. Az új szakosztályt már jóváhagyta a Kolozs 

Megyei Tanfelügyelőség, amely a napokban küldi el az oktatási minisztériumba jóváhagyás végett a 2022/2023-as beiskolázási 

tervet. Okos-Rigó Dénestől, a kalotaszentkirályi Ady Endre Általános Iskola igazgatójától megtudtuk: régi álom válik valóra a 

szakoktatás beindításával...” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Könyv a környezetvédő szemléletről 

A múlt év végén jelent meg Hajdu Zoltánnak, a Fókusz Öko Központ vezetőjének a Tervezés, újratervezés című könyve, amely a 

közvetlen környezetünkben, a Nyárádmentén keres választ azokra a ma már világszerte is égetővé vált kérdésekre, hogy mit jelent 

a klímaváltozás, miért kell komolyan venni nemcsak a tudósoknak, hanem az átlagembereknek is a változás következményeit, és 

mit tehetünk azért, hogy csökkentsük a káros hatását, megőrizzük a természetet a jövő nemzedékek számára. Mint köztudott, az 

egyesület, amely nem sokkal az 1989-es rendszerváltás után jött létre, számos olyan környezetvédelmi programot kezdeményezett, 

amely felkarolta a környezettudatos nevelést...” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Cikksorozat: Az oktatási migrációról beszélgettünk Kiss Tamás szociológussal 

Az oktatási migrációt körüljáró cikksorozatunk részeként most Kiss Tamás szociológussal, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 

kutatójával beszélgettünk. […] Ha jól tudom, az utóbbi időben nem igazán voltak kutatások az erdélyi magyar középiskolás diákok 

oktatási migrációjára nézve. Vannak kutatások Magyarországon, de ezek elsősorban Vajdaságra, illetve Kárpátaljára koncentrálnak. 

Ott ez a jelenség tömegesebb. Magyarkanizsáról vagy Zentáról is középiskolába Szegedre járnak, a kárpátaljai településekről akár 

már az általános iskolában is átjárnak. Románia esetében azért ez nem ennyire tömeges. Ennek ellenére vannak olyan települések, 

ahonnan nagyon magas az áttanulók aránya. Arad megyében például problémát jelent, hogy egyetlen magyar nyelvű középiskola 

van, amit évről évre fel kell tölteni. Magyari Tivadar azt állítja, körülbelül egy nagy magyar középiskolányi diák tanul kint, 4-500 

diák. […] Lehet a kivándorlásnak a motorja a jelenség? - Abszolút. Ha beindul, mondjuk Vajdaság és Kárpátalja esetében, utóbbiban 

hatványozottan, ha valaki a középiskolát Magyarországon végzi, kicsi a valószínűsége, hogy visszatérjen...” Forrás: Transindex.ro: 

teljes cikk > 

Évértékelő: Eredményes évet zárt a Szilágy megyei múzeum 

Gazdag és sikeres évet zárt a Szilágy Megyei Történelmi és Művészeti Múzeum – nyilatkozta Corina Bejenariu, az intézmény 

menedzsere. Az elmúlt időszakban a világjárvány ellenére több eredményes programot szerveztek, holott Zilah nem nagy turisztikai 

központ, ezért a városba érkezők nem kifejezetten a kultúra, a látványosságok, művészetek iránt érdeklődnek, de így is több mint 

háromezer látogatót fogadott tavaly a múzeum. A múzeum által végzett tudományos kutatás területén kiemelkedő volt a 

Szilágyperecsenben található egykori középkori templom maradványának feltárása, valamint annak környékén, illetve belsejében 

talált emberi csontvázak, amelyek közül egy a Báthory családdal hozható összefüggésbe. […] A tudományos kutatások a néprajz és 
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a szociálantropológia területére is összepontosítottak: 117 nap alatt 25 településen 186 interjúalannyal beszélgettek el a kutatók, így 

gyűltek össze A tihói fazekasközpont kerámiái, A zilahi kerámiák a múzeumi- és magángyűjteményekben, a Múlt és jelen az 

építészetben, az élőhely és a vidéki lakhatás, területén és A díszítés a hagyományos szilágysági faluban című projektek 

dokumentációi...” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Gyászhír: id. Szabó Károly, tanár 

Szomorú hír érkezett január 24-én. Ifj. Szabó Károly medgyesi tisztviselő telefonon közölte: Bólyában elhunyt édesapja, id. Szabó 

Károly, az utolsó magyar tanító bácsi. Szabó Károly tanító sokban segítette a Bolyai-kutatókat, de minden Bólyába látgató 

turistának, érdeklődőnek szakavatott idegenvezetője is volt. Szabó Károly már életében megélte, hogy Bólya faluban kihalt a 

magyarság, életének utolsó tíz esztendejében már románul tanított, mert elfogytak a magyar gyerekek. […] Igaz, az 1900-as évek 

vége felé még volt nehéz helyzet, mikor kihalóban volt a magyarság Bólyában. De akkor még magyar világ volt, és a kormány 

telepesekkel oldotta meg a magyarság demográfiai problémáját. Bólyában volt föld bőven, enyhe az éghajlata, Koronkán pedig 

túlszaporodott a lakosság, kevés földdel, ezért sok családot költöztettek Koronkáról Bólyába...” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     
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