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Az USA a csalások miatt vonta meg a vízummentességet a nem Magyarországon született állampolgároktól  

Azok a magyar állampolgársággal rendelkező személyek, akik Magyarország területén kívül születtek, már nem utazhatnak 

vízummentesen az Egyesült Államokba, vagyis nem hagyják jóvá számukra a vízummentességhez szükséges Elektronikus 

Beutazási Engedélyt (ESTA). […] Tehát ez nemcsak a környező országok szülötteit érinti, hanem mindenkit, aki Magyarországon 

kívül született, legyen az akár Svájc, akár Grúzia. […] A 444.hu erről az Egyesült Államok magyarországi nagykövetségénél 

érdeklődött, ahonnan a következő választ kapták: […] …A szomszédos országokban a magyar származásúak honosítási folyamata 

személyazonosság-kezelési sebezhetőségekhez vezetett. Ezek lehetővé tették bűnözők és csalók számára, hogy érvényes magyar 

útlevelet szerezzenek…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >  

Hétfőtől online jelentheti a lakosság a helyi környezetvédelmi gondokat  

Holnap hozzák működésbe az egységes Ökológiai Információs Rendszert, amelyen keresztül a szerbiai lakosok bejelenthetik a helyi 

környezetvédelmi problémáikat - jelentette be Irena Vujović illetékes miniszter. Azt mondta, a rendszergazdáik összegyűjtik az 

emberek helyi gondjait, amelyeket a megfelelő szolgálatokhoz eljuttatnak, felkérve őket, hogy oldják meg a bajokat. […]  

Szerbiában becslések szerint 3500 illegális szeméttelep lehet, ezekből 500-at tudtak felszámolni tavaly…” Forrás: Pannonrtv.com: 

teljes cikk > 

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének akkreditált továbbképzései pedagógusok számára 

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete havonta szervez különféle akkreditált továbbképzéseket pedagógusok számára. A 

témák között szerepelt már környezetvédelem, szociológia, egészségmegőrzés, kábítószerek, és sok más. Ezúttal a helyes beszéd , 

és a beszéd oktatása került középpontba. […] A pedagógus feladata minél előbb észlelni a gyerekek beszédhibáit, és amennyiben 

lehet korrigálni, vagy szakemberhez irányítani. Ez különösen nehéz feladat a szórványban, ahol az elsődleges cél a nyelvtanulás, és 

csak másodlagos a beszéd helyessége… […] Nemcsak a logopédusoknak, illetve gyógypedagógusoknak van szükségük ilyen jellegű 

továbbképzésekre, hanem a teljes pedagógiai palettának - mondta a képzés egyik szervezője. Szedlár Ágnes, titkár, VMPE…” 

Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Videó: Kelendő a Vajdasági ládafia című kötet 

A Forum Könyvkiadó Intézetet 1957-ben alapították. Székhelye Újvidéken van. Évente 30-35 új cím jelenik meg náluk, többnyire 

vajdasági szerzők tollából. Legfrissebb kiadványuk a Vajdasági ládafia igazi sikerkönyv, tucatjával vásárolják fel a boltokból, ezért 

már az újra nyomtatáson gondolkodnak. […] Beszélgetés Toma Viktória egyetemi tanárral, a kötet szerzőjével…” Forrás: 

Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Videó: Bemutatták Török István képzőművészeti albumát 

Az album 438 alkotást tartalmaz, amelyek 1957-től napjainkig készültek. A rendezvényen Molnár Imre és Mile Tasić 

képzőművészek beszélgettek az alkotóval. Megtelt a Palicsi Könyvtár, sokan érdeklődtek Török István festőművész frissen 

megjelent kiadványa iránt. Lukatics Elvira már tíz éve tagja a művész által vezetett festőkörnek, elmondta, ezek a rendezvények és 

a közös festések visznek színt az életébe. „Nagyon pozitív kisugárzású emberek járnak ide, sokat tanultunk a művész úrtól, és hát 

most hiányzott ez a két hónapos kihagyás, de azért otthon festegettem csináltam egy pár képet…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes 

cikk >  

Kötet: Identitáskeresésben 

Identitáskeresésben. Ezt a címet kapta – a szabadkai Életjel kiadó gondozásában megjelent – Káich Katalin, az MTA külső 

köztestületének tagjának legújabb könyve, amelyet Zombor után január 28-án a Zentai Alkotóházban mutattak be, ahol Hugyik 

Richárd, a Thurzó Lajos Közművelődési Központ megbízott igazgatója üdvözölte a jelenlévőket, valamint a szerző mellett 
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https://www.vajma.info/cikk/karpat/14397/Az-USA-a-csalasok-miatt-vonta-meg-a-vizummentesseget-a-nem-Magyarorszagon-szuletett-magyar-allampolgaroktol.html
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/beszedfejlesztes-lehetosegei
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/kelendo-vajdasagi-ladafia
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/bemutattak-torok-istvan-kepzomuveszeti-albumat
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/bemutattak-torok-istvan-kepzomuveszeti-albumat
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bemutatta Dévavári Beszédes Valériát, az Életjel kiadó vezetőjét és Hózsa Éva egyetemi tanárt, kritikust az MTA külső 

köztestületének tagját. […] Az Identitáskeresés című kiadványban harminchárom írás kapott helyet, három nagy téma köré 

csoportosítva: az első, Káich Katalin szülővárosa, Zombor, a második a színház, a harmadik pedig a kultúra. […] Az est folyamán 

szóba került, hogy a vajdasági magyarság életében továbbra is nagyon hiányzik egy tudományos intézmény, amely beszámolna, 

megismertetné az embereket a kutatások eredményeiről, s amely összefogná mindazt a tudást, amely az évek során felhalmozódott 

a közösségben…” Forrás: Szmsz.press: teljes cikk >  

Videó: 48 éves az Újvidéki Színház 

48. születésnapját ünnepli az Újvidéki Színház. A programsorozat január 24-én a Zentai Magyar Kamaraszínház Tündér Míra című 

mesedrámájával kezdődött. Kedden Barácius Zoltán Értelemmel, érzelemmel című kötetét mutatták be. Szerdán a Szabadkai 

Népszínház társulata Csehov A három nővér című színdarabját játszotta, csütörtökön pedig az Újvidéki Színház legújabb előadása 

volt műsoron…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >  

Bemutatták a 125 éves a Jézus Szentséges Szíve templom című könyvet 

A végéhez közeledik a 125 éves zentai Jézus Szíve templom felújításának második szakasza, amellyel az épület külseje szépült meg. 

[…] Január 29-én délután az érdeklődők találkozhattak a nyomtatott kiadvány szerzőjével, Tari Lászlóval, valamint a megjelenéshez 

szintén nagyban hozzájáruló Miklós Réka karnaggyal, a kötet szerkesztőjével… […] A könyv ismertetésével részben a kiadvány 

létrejöttét, részben pedig a templom történetének legfontosabb állomásait, helytörténeti eseményeit járták körbe…” Forrás: 

Vajma.info: teljes cikk >  

 

Podcast: Megszűnt a bécsi Nischen Verlag könyvkiadó 

Tíz évnyi irodalomszervező munka után beszüntette tevékenységét a fővárosi Nischen Verlag. A kiadó, amelyet Lendvai Zsóka 

férjével, Paul Lendvai újságíróval közösen alapított, a kortárs magyar irodalom bemutatását tűzte zászlajára német nyelvterületen. 

A kiadó gondozásában eleinte évente két-három cím is napvilágot látott, később évi egy kötetet jelentettek meg. Az elmúlt 

évtizedben összesen 18 hiánypótló könyvet vehettek kézbe az olvasók a kiadótól, amelyek egyben a mai magyar valóság 

lenyomatainak, egyfajta palackpostáknak is tekinthetőek a külvilág számára. Az évek során három kötet jelent meg Tóth Krisztina 

írásaiból – az egyik ezek közül az Európai Irodalmi Díj shortlistjére is felkerült –, kettő Spiró György munkái közül. Rajtuk kívül a 

kiadó révén olyan elismert magyar kortárs írókat ismerhetett meg a közönség, mint Kiss Tibor Noé, Péterfy Gergely vagy Parti 

Nagy Lajos. Az utolsó kötet Kováts Judit Hazátlanok című műve volt, amely Heimatlos címmel 2020-ban jelent meg németül, ennek 

2021 végi, berlini bemutatója volt egyben az utolsó rendezvény, amelyet a kiadó szervezett. […] Lendvai Zsóka a kiadó 

megszűnésének okairól:…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Podcast: Jelentős bővülés előtt a Liszt-emlékhely 

Fizikai és szellemi értelemben egyaránt gazdagodik a közeli jövőben a doborjáni Liszt Ferenc-emlékhely. A szülőházban 

berendezett emlékmúzeum új tárgyakkal bővülhet, a világhírű koncertteremre pedig átépítés vár. A Liszt-fesztivál is gyarapszik: 

mostantól minden évszakban kínál színvonalas koncerteket. A tartomány fejlesztési terveit Hans Peter Doskozil tartományfőnök 

január 26-án jelentette be a Liszt-központ két intendánsa, Eduard és Johannes Kutrowatz társaságában. […] Gátas József, a doborjáni 

Liszt-emlékház vezetője a tervekről és új programokról: Az idei évben megkezdődik a koncertterem kibővítésének előkészítése is, 

amelyet két év alatt terveznek megvalósítani. A projekt költségvetése mintegy 6 millió eurót tesz ki…” Forrás: Volksgruppen.at: 

teljes cikk > 

Felhívás: Lehet pályázni a DDr Stefan László díjra 

Idén ismét lehetőségük van a fiatal tudósoknak, hogy részt vegyenek a rangos DDr. Stefan László püspöki díjra kiírt pályázaton. 

[…] A Kismartoni/Eisenstadti Egyházmegye első megyés püspökéről elnevezett tudományos díjat a „DDr. Stefan László püspöki 

társaság“ ítéli oda, és 3500 euróval jutalmazza. Ezenkívül két, egyenként 1000 eurós elismerő díj kerül kiosztásra. Az ausztriai 

felsőbb iskolák tanulóinak tudományos előmunkálataiért vagy hasonló munkájáért a „Dr. Stefan László püspöki promóciós díj“ 

adományozható. Ez a díj 500 euró pénzjutalommal jár. A pályázatra minden olyan személy jelentkezhet, aki még nem töltötte be a 

35. életévét. […] „A László-Társaság ezzel a díjjal arra szeretné ösztönözni és motiválni a tehetséges fiatal tudósokat, hogy 

foglalkozzanak Burgenland történelmi és társadalmi-politikai összefüggéseivel és fejlődésével“ – mondta Ägidius J. Zsifkovics 

megyés püspök, aki egyben a László Társaság védnöke is. […] A pályázatok benyújtásának határideje 2022. május 13…” Forrás: 

Volksgruppen.at: teljes cikk > 

https://szmsz.press/2022/01/28/a-masoktol-kapott-uzenet-jelentosege/
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/48-%C3%A9ves-az-%C3%BAjvid%C3%A9ki-sz%C3%ADnh%C3%A1z_1309395.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27347/Zenta-Bemutattak-a-125-eves-a-Jezus-Szentseges-Szive-templom-cimu-konyvet.html
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3140615/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3140799/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3140441/
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Folytatódik a földtulajdonlási per 

Azóta, hogy még tavaly márciusban Magyar József a Lendvai Agrárcég tulajdonosaként újságunkban is bejelentette, hogy bepereli 

a Szlovén Nemzeti Földalapot, mert a benicei telephely közvetlen közelében 22 hotizai földművesnek összesen 83 hektárnyi területet 

adott bérbe az alap az agrárcég addig több mint 500 hektáros egységesen művelt szántóföldi területéből, a táblából kiszakítva, sok 

minden történt. […] A benicei, valamikori uradalmi birtok földterületei a trianoni döntés utáni földosztáskor kerültek a 

Tengermellékről idetelepített szlovénok tulajdonába, majd a második világháború után az akkori állami gazdaság, agrárvállalat 

vásárlással egyesítette újra állami földtulajdonként, így kerültek a szlovén állam, vagyis a földalap tulajdonába. A területen tehát 

100 éven belül – mondhatjuk – a második földosztás is megtörtén(-he)t. […] Közben azonban a szlovén–horvát határkérdésben 

vizsgálódó nemzetközi bíróság döntése alapján a Lendvai Közigazgatási Egység (KE) területén több tulajdonos területe maradt 

Horvátország területén, a gazdák így nem élhettek a szlovén mezőgazdasági támogatásokkal…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Középiskolai beiratkozási lehetőségek a Muravidéken 

Az Oktatási, Tudományos és Sportminisztérium közzétette a középiskolai beiratkozási lehetőségeket a 2022/2023-as tanévre. A 

Lendvai Kétnyelvű Középiskolában (KKI) 16 programot hirdettek meg, ami a legtöbb a régióban. A nyolc muravidéki középiskola 

összesen 1.346 szabad helyet hirdetett meg több mint harminc programban…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >  

Podcast: A magyar kultúra napja alkalmából Lendván átadták a Zala György kulturális díjakat 

A magyar kultúra napja központi muravidéki ünnepségén, amelyen Bence Lajos, az MTA külső köztestületének tagja mondott 

ünnepi beszédet, a lendvai Színház- és Hangversenyteremben vasárnap este átadták az idei évi Zala György kulturális díjakat. A 

kitüntetettek Végi Noémi, Herženjak Marija és Kovács Tibor – Ringó. A díjkiosztót a Folkfonics zenekar koncertje zárta. Az ünnepi 

műsort Pisnjak Attila műsorvezető Kodály Zoltán zeneszerző kultúráról szóló gondolataival nyitotta, majd kiemelte, azért gyűltünk 

össze, hogy az összmagyar kultúra és annak kiemelkedő helyi művelői előtt tisztelegjünk. Az ünnepi est szónoka Bence Lajos József 

Attila-díjas író és költő volt. […] A beszédet követően kiosztásra kerültek a díjak, melyeket Vida Törnar Judit, a Magyar 

Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) Tanácsának elnöke, valamint Horváth Ferenc nemzetiségi országgyűlési képviselő, a a 

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) elnöke adott át, a díjazottakat pedig – egy róluk szóló 

fotósorozat nagyvásznú kivetítésével a háttérben – egy-egy szakember, alkotótárs méltatta…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

teljes cikk 2 > 

A hetési viselet bekerült a Magyar Értéktárba 

A Hungarikum Bizottság január 22-i döntése értelmében a hetési férfi- és női viselet bekerült a Magyar Értéktárba, így a hetési 

viselet az első muravidéki nemzeti érték, amely elnyerte a kiemelkedő nemzeti érték címet. Az értéktár továbbá a szabolcsi 

almatermesztés hagyományával, a székely himnusszal és az ELTE Füvészkertjével bővült. […] A fehér vászonalapú hetési viselet 

a régies, középkori eredetű szabásvonalakkal és visszafogott díszítésével az európai viseletkultúra archaikus rétegéhez tartozik. […] 

A hetési viselet 2013-tól része a Muravidéki Magyar Értéktárnak. A viseletet a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti 

Közösség (MMÖNK) Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán (az MTA külső köztestületének tagja) néprajzkutatók 

közreműködésével terjesztette elő a Magyar Értéktárba való felvételre…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Előadás: A rejtélyes L. Z.-ről  

A Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárban tegnap, a holokauszt áldoztainak nemzetközi napján, amely az auschwitzi 

haláltábor felszabadításának a dátuma, Dejan Süč történész, családfakutató tartott előadást a rejtélyes L. Z.-ről, aki Raul Wallenberg 

menlevele megszerzésével menekült meg családjával a megsemmisítéstől. Milyen titok lengte körül az említett személyt, és hogyan 

sikerült azonosítani őt, tudhatta meg a közönség az érdekfeszítő nyomozás részleteit, amiről Botka Ágnes összeállítása 

következik…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 

Utcát neveznek el Szúnyogh Sándorról Alsólakosban 

Az Alsólakosi Helyi Közösség Tanácsa határozatot hozott, hogy a faluban utcát neveznek el Szúnyogh Sándor muravidéki magyar 

költőről, íróról, újságíró-szerkesztőről, aki 1942-ben Alsólakosban született. Szülőfaluja így tiszteleg az emléke előtt születésének 

80. évfordulóján…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 
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HORVÁTORSZÁG  

Megünnepeltük a magyar kultúra napját 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) központi ünnepségét ezúttal a pécsi székhelyű Határokon Túli 

Magyarságért Alapítvánnyal, valamint a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetséggel közösen tartotta, méghozzá kopácsi magyar 

egyesületünk pazar székházában. […] Díszoklevelet kapott Ognjenović Kettős Zsuzsanna több évtizedes színvonalas és 

lelkiismeretes művészeti és kultúraközvetítő tevékenységéért, Sipos Krisztina, a Kisasszonyok és Legények Néptánccsoportban, 

valamint a kiskőszegi magyar közösség körében végzett tevékenységéért, valamint a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési 

Központ és igazgatója, Andócsi János az intézmény magas színvonalú és elkötelezett oktatási és művelődési tevékenységéért. […] 

Pélmonostoron a Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet egy kiállítást nyitott meg az ottani magyarok székházában, a tárlat anyagát 

a magyar népviselet sokszínűségét bemutató fotók képezték. […] A Vukovári Magyarok Egyesülete a Vince-nappal együtt 

ünnepelte a szintén erre a dátumra (január 22-re) eső magyar kultúra napját…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

 

Riport: A munkanélküliség alakulása Kárpátalján 

A munkanélküliség jelenléte, az állástalanok számának és körének szélesedése hosszú évtizedek óta az egyik legégetőbb gazdasági 

és társadalmi probléma Ukrajnában, s azon belül Kárpátalján. A munkanélküliség és a foglalkoztatottság kárpátaljai helyzetét Foltin 

Péterrel, a megyei foglalkoztatási központ osztályvezetőjével elemeztük. […] Az összesített statisztika szerint 2021-ben 21 634 fő, 

köztük 14 580 nő vette igénybe a Kárpátaljai Megyei Foglalkoztatási Központ szolgáltatásait. December végére a megyében 4525-

en szerepeltek a nyilvántartott állástalanok listáján. […] Mint megtudtuk, ezek a hivatalos adatok, ám a munkanélküliek reális száma 

ennél minden bizonnyal jóval magasabb. […]  Ebből kiderül, hogy a ráta országos viszonylatban 10 százalék körül mozog. 

Kárpátalján az ukrajnai szinthez hasonló a helyzet. Minderre jelentős befolyással van a külföldi munkavállalás, mely egyik kiváltó 

oka a Kárpátalján tapasztalt szakemberhiánynak…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Idén is megkezdődtek a magyar és ukrán mint idegen nyelv tanfolyamok Kárpátalja-szerte  

Ismét megkezdődtek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központja által szervezett magyar és ukrán 

mint idegen nyelv tanfolyamok. Az ünnepélyes megnyitóra és a hivatalos eligazításra a Rákóczi-főiskola átriumában került sor 

január 29-én. […] Az utóbbi években a legtöbb nyelvtanuló az ukrán és a magyar mint idegen nyelvet választja. A most induló 

magyar és ukrán mint idegen nyelv tanfolyamokra 2021 decembere és 2022. január 22. között volt lehetőség jelentkezni, amely 

időszak alatt magyar mint idegen nyelv tanfolyamra 2 164 fő, ukránra pedig 791 fő nyújtotta be jelentkezését. A magyar mint idegen 

nyelv tanfolyamok Kárpátalja-szerte 46 különböző településen összesen 154 csoporttal, valamint 75 oktató bevonásával vették 

kezdetüket. Az ukrán mint idegen nyelv tanfolyamok pedig 28 különböző településen 61 csoportban összesen 46 oktató bevonásával 

kezdődtek meg…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Glück Gábor alkotásaiból nyílt tárlat Ungváron 

Glück Gábor alkotásaiból nyílt kiállítás Magyarország Ungvári Főkonzulátusán a művész születésének közelgő 110. évfordulója 

alkalmából január 26-án, szerdán. A tárlaton a festőművész tevékenységének különböző szakaszaiból származó festmények és 

grafikák láthatóak, amelyek munkásságának különböző korszakait mutatják be. Ez alkalommal egy olyan kimagasló művész 

munkássága előtt szeretnénk tisztelegni, aki az idén tavasszal lenne 110 esztendős. […] Glück Gábor életében és művészetében 

egyaránt tükröződik a kárpátaljai magyarság mindig nehéz sorsa. Életművét a soknemzetiségű lét határozta meg, miközben szívében 

mindenekelőtt magyar volt, ami a műveiben is mindig visszaköszön – jegyezte meg Bacskai József főkonzul…” Forrás: 

Karpataljalap.net: teljes cikk > 

 

Románia csatlakozna az OECD-hez 

Románia megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD) – jelentette be 

Nicolae Ciucă kormányfő pénteken Bukarestben, miután Mathias Cormann OECD-főtitkárral folytatott megbeszélést. […] A 

kormányfő rámutatott: az OECD 38 tagállama bonyolítja le a világkereskedelem 70 százalékát és a külföldi közvetlen beruházások 

90 százalékát, a román célkitűzések között 18 éve szereplő OECD-tagság tehát nemcsak presztízskérdés, hanem politikai, gazdasági 

és pénzügyi előnyökkel jár, a fenntartható fejlődés perspektíváját jelenti állampolgárai számára...” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 
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Heraldikus az udvarhelyi címerügyről: Hagyják békén a történelmi szimbólumokat! 

Szekeres Attila István heraldikus szomorúnak tartja, hogy olyanok kötnek bele Székelyudvarhely címerébe, akiknek semmi közük 

hozzá. Mint megírtuk, a legfőbb ügyészség vizsgálatot indított Székelyudvarhely tavaly elfogadott címere ügyében, mégpedig a 

szimbólumon megjelenő átszúrt medvefej miatt. A sokakból megütközést kiváltó feljelentés és kivizsgálás kapcsán kikértük 

Szekeres Attila István heraldikus, az MTA külső köztestületének tagjának véleményét. Az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi 

Egyesület elnöke a Krónikának elmondta, hogy egy állatvédő egyesület tett feljelentést a nyomozó hatóságnál, ennek nyomán kérték 

be az udvarhelyi önkormányzattól a címer elfogadására vonatkozó iratokat, dokumentációt. […] Szekeres Attila István ismertetése 

szerint ez ősi jelkép, bizonyíthatóan több mint fél évezredes, illetve az is bizonyítható, hogy Székelyudvarhely több mint háromszáz 

éve használja címereként, pecsétjeként. A tavaly elfogadott címert Mihály János tervezte az ősi címer alapján – tulajdonképpen ez 

az eredeti székelyudvarhelyi címer, módosítás nélkül...” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

A BBTE közreműködésével egy kolozsvári iskola elsőként bevezette a radon elleni intézkedéseket  

Az Onisifor Ghibu Elméleti Líceum az első iskola, amely alkalmazza a radon elleni hatékony rehabilitációs megoldáscsomagot – 

derül ki a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) közleményéből. Az egyetem radonszakértői által javasolt korrekciós 

intézkedések beépültek az energiahatékonyság növelése érdekében kidolgozott rehabilitációs tervbe, ezek a radon beltéri 

bejutásának megakadályozását és a levegőminőség biztosítását célozzák. […] A mérések eredményei azt mutatják, hogy a leginkább 

érintett helyiségekben a radonszint 94, illetve 98%-kal csökkent a kezdeti, helyreállítás előtti szakaszban mért értékekhez képest. 

Emellett az Onisifor Ghibu Elméleti Líceum Kolozsváron az első, a romániai Green Bulding Council által Green Schools-ként 

előminősített tanintézmény...” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk >  

Beszélgetés: Kelemen László, a Hagyományok Háza leköszönt főigazgatója 

Húsz éven át tartó igazgatói megbízatás után a budapesti Hagyományok Háza alapítója, Kelemen László leköszönt tisztségéről. A 

zeneszerző-folkloristával, az Erdélyi Hagyományok Háza vezetőjével többek között arról beszélgettünk, lehet-e kétszer is 

ugyanabba a folyóba lépni, valamint milyen kötelességeik vannak az Erdélyt egykor hűtlenül elhagyóknak. […] Miért? – Mert elég 

volt húsz év, jöjjenek a fiatalok. Terveim azért még vannak, az egyik érdekében doktorálni is készülök a Zeneakadémián: 

visszatelepedtem Erdélybe, ahol szeretném megalapítani az egyetemi szintű hangszeres népzenész szakot. Ilyen szempontból Erdély 

hiteles hely, ahol még sok mindent élő módon meg lehet tanulni. […] A Budapestre telepedésem óta, azaz az utóbbi negyven évvel 

ezelőtti állapottól nagyon messze került Marosvásárhely, és gyanítom, Erdély egész kulturális élete. Bizonyos értelemben 

elképesztően megszínesedett, másrészt rettenetesen felszínessé vált...” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Két és fél év kihagyás után újra kiállítást szervezett az EMME Kolozsváron 

Negyvenhét alkotó hatvanhat munkáját mutatják be az Ecce Homo in memoriam: Munkácsy Mihály, Mednyánszky László, 

Pilinszky János, Nemes Nagy Ágnes című tárlaton, amelyet csütörtökön este nyitottak meg a kolozsvári Apáczai Galériában. Az 

Erdélyi Magyar Művészpedagógusok Egyesülete (EMME) és az Apáczai Galéria közösen szervezett eseményén a magyar kultúra 

napjáról és a két intézmény létrejöttének 22. évfordulójáról kívántak megemlékezni. Vörös Alpár, az Apáczai Csere János 

Gimnázium igazgatója köszöntőjében emlékeztetett, hogy az EMME-kiállítások már két és fél éve szüneteltek a koronavírus-járvány 

miatt. Mint elmondta, a mostani tárlat igyekezett egész Erdélyre kiterjedni, de láthatóak vajdasági és magyarországi alkotók munkái 

is. Tematikájukkal ezúttal is a magyar kultúra nagyjaira emlékeznek. […] Idén Csutak Levente grafikus, képszerkesztő kapta a 

kolozsvári születésű festőről elnevezett Székely Bertalan-díjat, amelyet 2010-től kezdődően valamelyik alkotónak vagy pártolónak 

ítélik oda...” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Boka László irodalomtörténész nyitotta az Ady Endre Emlékmúzeum eseménysorozatát 

Témája okán hiánypótló Boka Lászlónak a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet tudományos 

főmunkatársának, József Attila-díjas irodalomtörténésznek az előadása, mely január 27-én a nagyváradi Ady Endre 

Emlékmúzeumban hangzott el. […] Kuriózumok, tévhitek, valós érdemek. A Holnap jelentőségéről és Ady nagyváradi kapcsolati 

hálójáról – a költő halálának 103. évfordulóján címmel. […] Az előadó maga is elismerte, hogy körülbelül három órára elegendő 

anyagot állított össze, így például Ady kapcsolati hálóját, a barátokat, kollégákat, szerelmeket épp röviden vázolta a bemutató 

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

Kiállítás és előadás Keöpeczi Sebestyén Józsefről 

A legfontosabb magyar címerművész, Keöpeczi Sebestyén József életéről és művéről tartott vetített képes előadást Szekeres Attila 

István heraldikus, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke a Székely Nemzeti Múzeum által szervezett A hónap 

műtárgya című kiállítássorozat újraindítása alkalmából. Amint az a rendezvényen kiderült, a hónap műtárgya ebben a hónapban a 

Keöpeczi által készített A Nemes Székely Nemzet ősi címere nevű kompozíció, amely mellett a neves művész más alkotásai is 
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SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

láthatóak a Lábas Házban berendezett kamarakiállításon. […] Elsőként Bartha Zonga múzeumpedagógus köszöntötte a jelenlévőket 

a házigazda intézmény nevében, röviden összefoglalva A hónap műtárgya sorozat történetét… […] Szekeres Attila István, az MTA 

külső köztestületi tagja a most látható kiállítás kurátoraként tartotta megnyitó előadását...” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Felszentelték a Magyar Unitárius Egyház új püspökét Kolozsváron 

2022. január 29-én került sor a Magyar Unitárius Egyház 32. püspökének szentelési ünnepségére. Rácz Norbert Zsolt főjegyző 

előfohásza után Lőrinczi Lajos közügyigazgató idézte fel, hogy a Zsinat a 2021. július 10-én tartott tisztújító ülésén Kovács István 

lelkészt választotta az egyház püspökévé hat évre szóló megbízatási időszakra. Az ünnepség istentisztelettel folyatódott amelyben 

Kovács István a szabadság megélésének lehetőségeiről beszélt. A modern kor szabadságát kereső emberét a példázatbeli tékozló 

fiúhoz hasonlította, akinek végül egyetlen esélye maradt: visszatérni az atyai házhoz, Isten lelkéhez, ahol a szabadság lakozik, s 

amelyet ő más helyen keresett...” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Orbán Balázs-díjat kapott Pető Mária fizikus 

A székelyföldi megyei önkormányzatok 2011-ben alapították a „legnagyobb székelyről”, Orbán Balázsról elnevezett díjat, melyet 

évente egy-egy, a három térség fejlesztéséért, a szülőföldön való megmaradásért, a közösségi értékek megőrzéséért tevékenykedő 

személyiségnek ítélnek oda. […] Háromszékről Pető Mária fizikus vette át a 2021-es Orbán Balázs-díjat, melynek átadását a 

koronavírus-járvány miatt idénre halasztottak. A díjátadó ünnepséget marosvásárhelyi Kultúrpalotában tartották pénteken, közölte 

Kovászna Megye Tanácsának sajtóirodája. Hargita megyéből Magyar Ferenc, a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány 

operatív alelnöke, Maros megyéből Tamási Zsolt József történész, a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai 

Líceum igazgatója kapta az elismerést...” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

 

Nincs döntés arról, hogy a Beneš-dekrétumok alapján elkobozhatóak-e az autópálya alatti értékes ingatlanok 

A Pozsonyi II. Járásbíróságon pénteken tartották annak a pernek az újabb tárgyalási napját, amelyet a Szlovák Földalap (SPF) 

indított két magánszemély ellen. A két érintett ugyanis egy olyan földterületet örökölt, amely ma már a pozsonyi körgyűrű, vagyis 

a D4-es autópálya alatt van és ennél fogva rendkívül értékes. Az állam nevében eljáró SPF azt állítja, a földet örökül hagyó néhai 

Wenhardt Gyulától a második világháború utáni években elkobozták az ingatlant, így a mai örökösei jogtalanul tartanak rá igényt. 

A földalap a bíróság előtt nyíltan a Beneš-dekrétumokra hivatkozik, amelyek a magyarok és németek kollektív háborús bűnösségét 

mondják ki, és amelyek alapján a negyvenes években megfosztották őket a tulajdonuktól. A bíróság végül pénteken nem döntött, a 

tárgyalást április végéig elnapolták. […] Ahogy arról korábban beszámoltunk, a második világháború utáni néhány évben a Beneš-

dekrétumok alapján a kollektív bűnösöknek kikiáltott magyarok és németek vagyonára összesen 73 304 konfiskációs végzést adtak 

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

A szlovák oktatásügyi minisztérium új segédcsomagokat adott ki a szlovák nyelv oktatására 

A szlovák oktatásügyi minisztérium új segédcsomagokkal támogatja a magyar tannyelvű tanintézményekben folyó szlovák nyelv 

és szlovák irodalom tantárgy oktatását.  Feladatlapokat, feladatgyűjteményeket, videókat és hangfelvételeket tartalmaz a számukra 

készült új módszertani segédanyag. […]  „Nem egy új koncepcióról, hanem az érvényben lévő innovált állami oktatási programhoz 

(2016) tankönyv függetlenül kapcsolódó segédeszköztárról van szó, amelynek elemeit a pedagógusok saját döntésük alapján, 

tanulócsoportjuk képességeit és igényeit figyelembe véve alkalmazhatnak.” […] Mint megjegyzik: a kiindulószövegekkel 

klasszikus élethelyzeteket szimulálunk, bízva abban, hogy ennek köszönhetően egy hasonló éles helyzetben a tanulók sokkal 

bátrabban tudnak majd szlovákul megnyilvánulni. „A nemzeti kisebbségek kulturális és nyelvi identitásának megőrzéséhez és 

fejlesztéséhez való jog a családból indul, de fontosnak tartjuk, hogy ez az osztályteremben is folytatódjon, és része legyen a nemzeti 

kisebbségek oktatásának” – tette hozzá Svetlana Síthová az oktatási minisztérium államtitkára…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk 

>  

Új iskolabuszokat kapnak a szórványterületen lévő magyar alapiskolák 

Ősztől tizenhat iskolabuszt helyeznek üzembe azokban a magyar tannyelvű alapiskolákban, amelyek egy idő óta regionális 

gyűjtőiskolaként szolgálnak. Nagyszarva, Hetény, Nagysalló, Léva, továbbá Ipolyság, Ipolyvisk, Ipolynyék, Ipolybalog, Ipolyvarbó, 

valamint Losonc, Rozsnyó, Szepsi, Kassa, Bodrogszerdahely és Nagykapos részesül ilyen jellegű támogatásban. Az iskolabuszok 

célja, hogy az érintett területeken segítsék az alapiskolák biztonságos elérését, és megkönnyítsék a szülők iskolaválasztási döntését. 

A Rákóczi Szövetség, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Szövetség párt közös sajtótájékoztatót tartott csütörtökön 

a nagysallói művelődési központban, amelyen részt vett néhány iskolaigazgató is. […] Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnökét 

https://www.3szek.ro/load/cikk/147481/kiallitas-es-eloadas-keopeczi-sebestyen-jozsefrol
https://eletmod.transindex.ro/?hir=25712&felszenteltek_a_magyar_unitarius_egyhaz_uj_puspoket_kolozsvaron
https://www.3szek.ro/load/cikk/147450/orban-balazs-dijat-kapott-peto-maria-fizikus
https://ujszo.com/kozelet/tovabbra-sincs-dontes-bevegzi-e-birosag-a-benesi-elkobzasokat
https://felvidek.ma/2022/01/slovencina-inak-a-szakminiszterium-altal-tamogatott-segedcsomag-a-szlovak-nyelv-hathatos-tanitasa-erdekeben/
https://felvidek.ma/2022/01/slovencina-inak-a-szakminiszterium-altal-tamogatott-segedcsomag-a-szlovak-nyelv-hathatos-tanitasa-erdekeben/


a hivatalos bejelentést követően a kezdeményezésről […] kérdeztük. […] Minek alapján választották ki a tanintézményeket? Nem 

volt könnyű feladat az iskolák kiválasztása. A döntés előtt a felvidéki partnereinkkel, iskolaigazgatókkal, önkormányzatokkal 

egyeztettünk. Emellett erre vonatkozó tanulmányok és statisztikák is a rendelkezésünkre álltak. […] Megvizsgáltuk a szórványban, 

illetve a nyelvhatáron lévő iskolák környékét, azokat a településeket, ahol mára már nem érhető el magyar anyanyelvű oktatás…” 

Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Beszélgetés: Vetter János, iskolaigazgató 

Ötödik ötéves ciklusát kezdheti Vetter János a komáromi Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola élén. A gépészmérnöki 

végzettségű szaktanár 2002 februárja óta vezeti az intézményt, amelyben 1988 óta dolgozik. A régi-új igazgatóval a szakképzést 

övező változó viszonyokról beszélgettünk. […] Az első két terület elindult egy fejlődés útján. Ami az épületet illeti, nagyon jól 

állunk például az energetikai mutatókat tekintve, kicseréltük a nyílászárókat, leszigeteltük a falakat. Ezzel szemben a másik két 

területen negatív irányba indultak el a folyamatok. A diákság létszáma fokozatosan csökkent a demográfia miatt, s ennek 

függvényében kevesebbet is tudtunk felvenni. Amikor először igazgató lettem, hét osztályunk volt egy évfolyamban, ez ma már 

ötre csökkent. […] A negyedik területen a legrosszabb a helyzet, főleg a szaktanárokat illetően. Más tantárgyaknál ez annyira nem 

jelentkezik, nyelvészeket, természettudományi oktatókat fel tudunk venni. Elsősorban a villamos- és gépészmérnök kollégáknál 

viszont most egy olyan időszak előtt állunk, amikor sokan érik el a nyugdíjkorhatárt. Ez tudvalevőleg egy országos probléma…” 

Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

A magyar kultúra napja Szepsiben 

A Csemadok Kassa-környéki Területi Választmánya Szepsiben ünnepelte gazdag programmal a magyar kultúra napját január 28-

án, pénteken a helyi kultúrházban. […] Elsőként Mitro Csaba abaújszinai vállalkozó vette át a Csemadok Közművelődési Díját… 

[…] A Magyar Helytállásért Torna-Abaújban Díjat idén négyen vehették át Köteles László, a Csemadok általános alelnöke és 

Bubenko György, a Csemadok Kassa-környéki Területi Választmány megbízott elnökétől…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >  

Selye János személyes tárgyai is hazaérkezhettek a Mikes Kelemen Programnak köszönhetően 

Értékes hagyatékok érkeztek Magyarországra a Mikes Kelemen Program keretében. […] A Kanadából összegyűjtött anyagok között 

kiemelkedő Selye János (1907–1982) világhírű stressz-kutató, egyetemi tanár hagyatéka, mely főleg személyes tárgyakból áll, 

valamint Korponay Miklós vezérkari századosnak, a magyar katonai emigráció kiemelt alakjának a kanadai Rákóczi Alapítvány 

által felajánlott iratanyaga…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     
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