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KAB Artes Liberales előadássorozat: Kovács Zsolt, művészettörténész 

Kovács Zsolt művészettörténész lesz a következő előadója a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Artes Liberales előadássorozatának, 

melyre 2022. február 24-én, 18.00 órakor kerül sor. Az előadás címe: Képzőművészeti alkalmazott emblematika a 17-18. századi 

Erdélyben. A kora újkori európai művészet egyik kedvelt allegorikus kifejezési formája a kép és szöveg kettősségére építő, az 

irodalmi és képzőművészeti műfajként egyaránt jelentős szerepet játszó embléma. Az eladás e műfaj erdélyi képzőművészeti 

emlékeinek áttekintésére tesz kísérletet, melyek köre a világi elit palotáinak és kastélyainak falképeitől, az egyházi terek 

berendezésének díszítésein át a különböző világi és egyházi ünnepségek efemer építményeinek dekorációjáig terjed… […] Az 

előadás sorozat korábbi előadásai megtekinthetőek a Kolozsvári Akadémiai Bizottság youtube csatornáján: Nagy-György Tamás 

építőmérnök 2022. február 3-i és Silye Lóránd geológus, őslénykutató 2022. január 27-i előadása…” Forrás: KAB.ro: teljes cikk > 

teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Nyilvános védés: Kecskés D. Gusztáv, „Az 1956-os magyar menekültek nemzetközi befogadása” 

Az MTA Doktori Tanácsa szervezésében, 2022. március 9-én 14:00 órakor kerül sor Kecskés D. Gusztáv doktori értekezésének 

nyilvános vitájára. A munka „Az 1956-os magyar menekültek nemzetközi befogadása” címet viseli. Az online MTA doktori védése 

online, regisztráció nélküli Zoom alkalmazásban és élőben lesz megtartva…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

 

Összefoglaló: Mennyire tudta felhasználni Románia a rendelkezésére álló Eu-s finanszírozásokat? 

Sajnos Románia úgy a csatlakozása után (2007-2014), mint a rá következő finanszírozási periódusban is az utolsók között van a 

felhasznált uniós források mértékét tekintve, de az eltelt 15 évet mégis pozitív mérleggel zárjuk. A StartupCafe.ro által végzett 

összehasonlításokból láthatjuk, hogy az ország az uniós tagsága óta összesen 70,72 milliárd eurónyi forráshoz jutott (ha mindent 

egybeveszünk), míg ugyanennyi idő alatt 24 milliárd euróval járult hozzá az EU közös költségvetéséhez. […] Az abszorpciós 

statisztikában tehát azokat a projekteket veszik figyelembe, amelyekről úgymond visszakerült a "számla" az európai 

intézményekhez, így ez a mutató azt az arányt tükrözi, hogy valójában mennyi pénz jutott el a tagállamhoz az adott lehetőségekhez 

képest…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Már folyik a népszámlálási biztosok toborzása 

Új szakaszába lépett a népszámlálás előkészítése, „élesbe fordult” a népszámlálási biztosok toborzása. A Népszámlálás.ro ezért 

lezárja a honlapon működtetett számlálóbiztosi előregisztrációs felületet, és mostantól arra kér mindenkit, aki még nem jelentkezett, 

de szeretne számlálóbiztosként dolgozni a 2022. évi romániai népszámláláson, hogy mihamarabb forduljanak közvetlenül az adott 

település polgármesteri hivatalához. Fontos a települési listára, pótlistára felkerülni, mert ezekből a személyekből fogja majd a 

megyei statisztikai igazgatóság kiválasztani a ténylegesen szerződtetett munkatársakat.  A szektorok mérete változó lehet, általában 

400-500 lakás lesz egy körzetben. A munka mennyisége attól is függ, hogy egy adott körzetből hányan válaszoltak az első, online 

önkitöltéses szakaszban. A magyar nyelvet ismerő számlálóbiztosok alkalmazása azért is fontos, mert azokon a települése-ken, ahol 

a magyar lakosság számaránya meghaladja a 20%-ot, ajánlott, hogy legyenek magyarul beszélő kérdezők. […]Barna Gergő 

szociológus, a romániai népszámlálás magyar nyelvű kampányának lebonyolításával megbízott Közpolitikai Elemző Központ 

Egyesület elnöke a Székelyhonnak elmondta, nagy újdonság a 2022-es népszámlálásban, hogy lesz egy önkitöltéses online szakasz 

is, erre keresik az ún. népszámosokat…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Betanító nyugdíjas tanárok: Székelyföldön csak Maros megyében okoz gondot a szakemberhiány 

Országos viszonylatban csaknem 8000 olyan pedagógus dolgozik az oktatásban, akik 65 évnél idősebbek. A nyugdíjas korú 

bedolgozó tanárok aránya 3,96 százalék – derül ki az Oktatási Minisztérium által közölt adatokból. Az idős tanárokat foglalkoztató 

megyék élvonalában az ország déli megyéi szerepelnek: Ialomița, Tulcea és Giurgiu. […] Megnéztük, hogy mi a helyzet 

Székelyföldön, kiderült, hogy bár az ország egyik legidősebb tanára Hargita megyében oktat, de sem Kovászna, sem Hargita 

megyére nem jellemző, hogy szakemberhiány miatt hívnák vissza a nyugdíjas oktatókat. Maros megyében ezzel szemben a 

reáltantárgyakat oktató pedagógusok hiányával szembesülnek. […] Az érintett tanároknak egyes fokozattal kell rendelkezniük, 
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nagyon jó kiértékelést kell kapniuk a tanév során, hogy kérhessék a meghosszabbítást. A legtöbb kérvényt leadott nyugdíjas korú 

tanár az elemi oktatásban, valamint a gimnáziumi képzésben vesz részt, többségük matematikát, fizikát és kémiát oktat, tájékoztatott 

Illés Ildikó, helyettes főtanfelügyelő…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Romániát is elérte a nagy felmondási láz, Veres Valér szociológus 

Jelentősen megugrott tavaly azoknak az alkalmazottaknak a száma, akik önként felmondtak munkahelyükön. A „nagy felmondást” 

nemzetközi szinten azzal magyarázza a szakma, hogy a fiatalabb nemzedékeknek megváltozott a munkakultúrája, azt figyelték meg, 

hogy fontosabbak lettek a munkahelyi körülmények, mint a munkahely stabilitása – jelentette ki a Krónika megkeresésére Veres 

Valér szociológus, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem dékánhelyettese, az MTA külső köztestületének tagja. […] „Ezek a 

sajátosságok nagy vonalakban globálisak, nyilván vannak kivételek, olyan országok, ahol nem jellemző a fiatalok körében a 

felmondás, de Romániában megfigyeltük a különböző kutatásokban, hogy a generációk között különbségek vannak e tekintetben” 

– mutatott rá a szakértő. Hozzátette: nálunk eltolódás tapasztalható, a generációs váltások öt-hat évvel később történnek meg, mint 

ahogy Nyugaton jelzi a szakirodalom…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Papp Annamária történész, a magyar katonák új internetes adatbázisa 

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

jelentették be nemrég Budapesten. […] Minden olyan kezdeményezés üdvözlendő, amely közelebb visz bennünket múltunk 

megismeréséhez, így a második világháborúban hősi halált halt magyar katonák nemrég elindult internetes adatbázisa is, ezért is 

jelentős a januárban bemutatott, bárki által elérhető adattár – mondta el a Krónika megkeresésére Papp Annamária kolozsvári 

történész, a Gulag-Gupvi Kutató Nemzetközi Társaság tagja. […] Most is sokan keresik még hozzátartozójuk, nagyapjuk, esetleg 

édesapjuk nyomát, de sehol nem találnak róluk semmi hiteles, hivatalos feljegyzést. A napokban is megkeresett egy nyolcvanas 

éveiben járó bácsi, aki könnyezve mesélte el, visszadobták kárpótlási kérését, mivel nem tudta megfelelő iratokkal igazolni, hogy 

édesapját, Knizs Gyulát 1944 októberében a bevonuló szovjetek civilként elhurcolták Kolozsvárról…” Forrás: Kronikaonline.ro: 

teljes cikk > 

Recenzió: Az újjászületés képes krónikája 

Súlyosra sikeredett Dancs Árpád legújabb könyve: a Közeli helyeken fizikai és tartalmi szempontból egyszerre nehéz és tömör. E 

két tulajdonsága jelzi, nem könnyed esti olvasmánynak való a könyv, amit az ember a mellére fektet s a második oldal után már 

oltja is el az éjjeli lámpát […], ráadásul aki a helytörténet iránt egy cseppet is érdeklődik, azt kimondottan leköti. Dancs Árpád 

közeli helyei a sepsiszentgyörgyi Templom utca és környezete. Itt élte le életét, a szülői házban lakik ma is – egyértelmű hát, hogy 

ennek a miliőnek a bemutatásával kezdi könyvét. És hogy milyenszerű „nosztalgikus sétában” lesz része az olvasónak, az mindjárt 

a könyv legelső fejezetéből kiderül: 77 év után elkészíti ugyanarról a helyszínről, a Vártemplom tornyának egyik ablakából annak 

a fényképnek a megfelelőjét, amely a városrészt mutatta meg 1940-ben. Nyilván, egy emlékirat csonka lenne emberi történetek 

nélkül, ám […] elsősorban mégis családtörténet: Dancs Árpád saját életútján vezet végig, de valahányszor alkalma adódik rá, 

tanárai-tanártársai sorsát, intézmények történeteit is bemutatja, esetenként a kor sajátosságait vagy éppenséggel szórakozási 

lehetőségeit is feleleveníti…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Sok bonyodalom után a Sétatéren talál otthonra a székely himnusz szerzőjének szobra 

Mintegy három éve kezdeményezte a Balázs Ferenc Vegyeskar, hogy szobrot állítsanak a település jeles szülöttjének, Csanády 

Györgynek, a székely himnusz szerzőjének. Hozzájuk csatlakoztak a történelmi vitézi rend tagjai, a Szabad Emberek Pártjának 

(POL) képviselői, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, a Székely Nemzeti Tanács és több más civil szervezet. […]  Bíró Edittől, a 

Balázs Ferenc Vegyeskar kóruselnökétől megtudtuk, hogy kiadvány készül Csanády György életéről, valamint az általa megírt 

székely himnuszról. Rámutatott, a projekt finanszírozása érdekében a közösség segítségét kérik, hiszen meglehetősen költséges 

procedúráról van szó…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

 

Nem egyedi eset: Az állam a Beneš-dekrétumokra hivatkozva már több száz hektárnyi földet kobzott el 

Kiderült, a Szlovák Földalap (SPF) nem csak a pozsonypüspöki D4-es autópálya alatti értékes telkek esetében, hanem csak 2020-

ban további magyarlakta településeken végzett be földelkobzásokat a Beneš-dekrétumokra hivatkozva. Több száz hektár került így 

állami tulajdonba. […] A földalap ugyanis 2018-ban egy névtelen bejelentés alapján felülvizsgálta az ún. ROEP-eljárást, mely 

keretén belül az állam felkutatta az érintett telkek tulajdonosait. Az ellenőrzés során arra jutottak, az autópálya megépítéséhez 

szükséges földterületek valójában az állam tulajdonába tartoznak, mivel 1945 és 1948 között elkobozták azokat. […] Ennek 

köszönhetően 340 hektárnyi területtel lett gazdagabb a Szlovák Földalap. […] A földalap által bevégzett konfiskációk ügyében 
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megkerestük az intézmény vezérigazgatóját, Ján Maroszt, akit az OĽaNO kormánypárt jelölt az alap élére és korábban a mozgalom 

parlamenti képviselője is volt. A vezérigazgató szerint ez értelmezhető úgy, hogy a földalap egyfajta ügybuzgóságból felkutatja 

ezeket a dokumentumokat és mintha szigorú értelemben véve alkalmaznák is a Beneš-dekrétumokat. Arról is beszélt, mindez 

valószínűleg annak is betudható, hogy a földalap előző igazgatója a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) jelöltje volt…” Forrás: Ujszo.com: 

teljes cikk > 

Interjú: Gábor Bertalan a népszámlálás katolikusokat érintő eredményeiről 

A szlovákiai katolikus egyház esetében nehéz testületi véleményt kérni olyan kérdésekben, amelyek a nemzetiséget is érinthetik, 

hiszen mindmáig nem sikerült elérni, hogy a több százezres magyar katolikus közösségnek önálló püspöke legyen. Általában nagy 

tudással, jó áttekintéssel bíró papokat szoktunk ilyenkor keresni, akik sokéves tapasztalatuknál és aktív szolgálatuknál fogva meg 

tudnak fogalmazni olyan általános véleményt is, amely valós helyzetet ír le a saját működési területükön kívül is. Ilyen Gábor 

Bertalan, szepsi plébános, a kánonjog nagy ismerője, akit most arról kérdeztünk, hogy látja a 2021-es népszámlálás eredményeit, 

amelyek azt is mutatják, hogy a szlovákiai katolikus egyház mintegy 300 ezer hívővel kevesebbet számol immár. […] Amit 

korábban értéknek tartottunk, mára már nem annak fogjuk fel. Ez a jelenség azonban nem magától van, hanem valaminek a 

következménye. […] Látjuk a számokat, és azokra mondjuk, hogy ez az eredmény. Így azt várják az egyháztól és a főpapságtól, 

hogy mutasson fel eredményt! De az egyháznak nem ez a feladata! Az evangélium nem ezt várja el tőlünk, magyarázza Gábor 

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

Interjú: Géresi Róbert, a református egyház püspöke a népszámlálás után 

Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke nyilatkozott portálunknak a 2021-es népszámlálási adatok 

kapcsán. A januárban közzétett számok azt mutatják, hogy akárcsak a többi meghatározó egyház esetében, úgy a reformátusoknál 

is a felekezetükhöz tartozók számának csökkenése tapasztalható. Míg tíz éve majdnem 100 ezren vallották magukat reformátusnak, 

mostanra ez a szám 85 ezerre csökkent. Továbbra is őrzik viszont a negyedik legnagyobb egyház pozícióját. […] Azonnal érzékeltük 

a csökkenést, a történelmi, nagy egyházak közül a miénk az, ahol százalékarányában a legnagyobb volt a fogyás, tizennégy százalék. 

Azonnal megkezdtük a nyilvánosságra hozott számok feldolgozását, munkatársaim településenkénti bontásban dolgoznak ezekkel. 

Természetesen nem örülünk ennek, viszont látni kell, hogy ennek megvannak az okai. A számok nem az egyházi szolgálat minőségét 

fejezik ki, sok esetben inkább azt a környezetet jelzi, amely szlovákiai magyar közösségünk életében negatív valóságként jelenik 

meg. […] Egy olyan missziós projektet szeretnék említeni, ami az egyháznál már korábban is folyt, s a lényege, hogy a református 

szempontból szórvány közösségeket meg kívánjuk erősíteni…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >  

Rozsnyó első írásos említésének évfordulója 

A város vezetősége Rozsnyó első írásos említésének évfordulója alkalmából ünnepségsorozatot szervezett 2022. február 3-án és 4-

én. A kísérőrendezvényekkel egybekötött alkalom a városi hivatalban ünnepélyes keretek között a városi díjjak átadásával 

kezdődött, ahol többek között dr. Pósch József, Rozsnyó város 100 évvel ezelőtt megválasztott polgármestere a város díszpolgára – 

in memoriam címet érdemelte ki, melyet dédunokája, Kertész Pósch Zsolt vett át. […] Eszter – ismerős név – elfeledett művész 

címmel Pósch Eszter képkiállításának megnyitójára került sor. […] Görgey Gabriella, a kiállítás kurátora méltatásában a művésznő 

élettörténetét mutatta be, elmondta, hogy Eszter szerette az életet, a városát és a művészetet, s ez az alkotásaiban is megnyilvánul. 

Rozsnyó polgármestere, Michal Domik megnyitója után Rozsnyó város jelentősége az ipari-gazdasági fejlődés tükrében alapításától 

1920-ig címmel tartott előadást Kovács Ágnes. […] A II. Rákóczi Ferenc Rozsnyón című előadásban a kiegyezésről és Rozsnyóhoz 

kapcsolódó történelmi eseményekről, a rozsnyói szenátusi ülésről kaptunk információkat Mészáros Kálmán történésztől, a 

Hadtörténeti Intézet munkatársától. […] A rozsnyói gimnáziumi oktatás történetét a kezdetektől 1918-ig Pulen Valéria előadása 

ismertette. […] A rozsnyói izraelita közösség emlékezete címmel Kardos László prezentációjában bemutatta az antiszemitizmussal 

szembeni tehetetlenséget…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >  

Könyvajánló: Pirosbahajol a félelem 

Pósa Zoltán felvidéki gyökerű költő legújabb színműve, a Pirosbahajol a félelem megtörtént tragédiát ír le egy papnak készülő 

gimnazista fiú látószögéből. Az író az ötvenes években a hortobágyi haláltáborba hurcolt rokonai, a kiváló vámospércsi 

szobrászművész, Nagy Sándor János és egy református lelkész végzetét jeleníti meg. A cselekmény a szovjet megszállás évadján, 

a kommunisták csalással megszerzett 1947-es választási győzelme után játszódik Magyarországon…” Forrás: Felvidek.ma: teljes 

cikk >  
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https://felvidek.ma/2022/02/rozsnyo-elso-irasos-emlitesenek-evforduloja/
https://felvidek.ma/2022/02/pirosbahajol-a-felelem/
https://felvidek.ma/2022/02/pirosbahajol-a-felelem/
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Videó: Szombaton Palicson megtartották a 14. Közoktatási Konferenciát 

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezésében megtartott 14. Közoktatási Konferencián mintegy hetven 

pedagógus vett részt szerte Vajdaságból, akik a közoktatás aktuális kihívásairól hallhattak előadásokat. A szakmai összejövetel 

kezdete előtt a rendezvény célját De Negri Ibolya, az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke ismertette: Minden 

év februárjában megtartjuk közoktatási konferenciánkat, amelyet évközi továbbképzésünk keretében szervezünk meg. […] Ezzel 

szeretnénk a vajdasági magyar oktatás színvonalát emelni, és a pedagógusoknak folyamatos szakmai fejlődést biztosítani. 

Konferenciánk témája is ez: Napjaink kihívásai a közoktatásban. […] A konferencia első előadását Vass Vilmos tartotta meg, majd 

Setényi János élő online előadásban ismertette kutatási eredményeit. Az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola egész napos, vagyis 

egyváltásos rendszerét az intézmény igazgatója, Potrebić‒Tőzsér Gabriella mutatta be. Végül Vidrács Krisztina, a torontálvásárhelyi 

Moša Pijade Általános Iskola igazgatója a szórványban folyó magyar nyelvű oktatás kihívásairól beszélt az egybegyűlteknek…” 

Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Ünnepelt a Paulinum, a szabadkai püspökségi klasszikus gimnáziuma 

Szent Pál napján ünneplik a jeles, egyházi alapítású intézményben az iskolanapot. Névadójuk, Pál apostol tiszteletére ünnepi 

szentmisét és alkalmi műsort tartottak, közbenjárását kérve tevékenységükre, hiszen azon kevés intézmény közé tartoznak, amely 

keresztény nevelést és alapos tudást nyújt diákjainak. […] Nagy örömünkre szolgál, hogy jeles egyházi és közéleti személyiségeink 

minden évben megtisztelnek bennünket jelenlétükkel — hangsúlyozta Miocs József, az intézmény vezetője, és hozzátette, a 

pandémia miatt az idén is kénytelenek voltak szerényebb körülmények között ünnepelni. […] Újdonság, hogy a klasszikus 

gimnáziumban ettől a tanévtől kezdve lányok is tanulhatnak, viszont az oktatási intézményhez tartozó internátusban továbbra is 

csak fiúk lakhatnak, a lányok — ha másik településről érkeznek — a közeli középiskolai diákotthonban kapnak elszállásolást, a 

szabadkaiak pedig mindennap hazatérhetnek a tanítás után…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

Kiállítás: A vajdasági magyar közösségek hagyományos öltözete 

Hagyományos magyar népi öltözetekről készült fotókiállítás nyílt a magyarkanizsai Dobó Tihamér Képtárban. A képtárban 

bemutatott A vajdasági magyar közösségek hagyományos öltözete című fotókiállítás a szabadkai Népkör MMK és egyéb források 

jóvoltából valósult meg. A tárlaton tíz vajdasági magyar település népi viselete kapott helyet…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk 

>  

Videó: Filmklubot indít a VM4K 

Elsőként az 1970-es Büntetőexpedíciót tekintheti meg a közönség. Azután minden hónap harmadik csütörtökén vetítenek magyar 

alkotásokat az érdeklődőknek. Ezt is beharangozták a VM4K Csütörtök esték programsorozat legutóbbi beszélgetésén.  Az első 

vetítés február 10-én este lesz…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >  

 

Bécsi magyar szervezetek éves egyeztetése 

A napokban találkoztak Bécsben a magyar nagykövetség épületében a fővárosi magyar népcsoport egyesületeinek és szervezeteinek 

vezetői. A hagyományos év eleji egyeztetés célja, hogy összehangolják egymással az adott esztendőre tervezett rendezvények, 

események időpontjait. Ezúttal a nagykövet is jelen volt a megbeszélésen. A találkozón elsősorban azok az események kerülnek 

előtérbe, amelyek nyilvános rendezvények, ünnepségek, és ezúttal lehetőség volt arra, hogy arról is egyeztessenek a résztvevők, 

hogy melyik eseményen számítanak a nagykövet jelenlétére is – mondta el a Kerekasztal elnöke, Mentsik Szilvia a találkozóról…” 

Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Podcast: Készül a „Magyarul tanulunk“ tankönyv befejező része 

A Magyarul tanulunk tankönyvcsalád utolsó kötetén dolgoznak a szerkesztők. A tankönyv a népiskolák első osztályos diákjai 

számára készül a magyar nyelv oktatásához. A kötetet a 2023/2024-es tanévben vehetik kezükbe a kisdiákok és a magyar tanárok. 

„Teljesen másképpen dolgoztunk a kolléganőimmel, mint ahogy normálisan egy könyvet el szoktak készíteni.“, mondta Baliko-

Józsa Katinka, a kötet szerkesztője, magyar tanárnő a tankönyvcsaládról. Baliko-Józsa Katinka a kötet szerkesztője…” Forrás: 

Volksgruppen.at: teljes cikk > 

https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/motivacio-online-tanmenet-magyar-nyelvu-oktatas-szorvanyban
https://www.hetnap.rs/cikk/unnepelt-a-Paulinum-38344.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/vajdasagi-magyar-kozossegek-hagyomanyos-oltozete
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/vajdasagi-magyar-kozossegek-hagyomanyos-oltozete
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/filmklubot-indit-vm4k
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3141849/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3141785/
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Podcast: Magyar kutatók Bécsben 

Magyar kutatók is dolgoznak a bécsi komplexitástudományi kutatóközpontban, amelynek célja, hogy komplex rendszerekkel 

foglalkozó tudósokat fogadjon, oktasson és inspiráljon, akik elkötelezettek a Big Data tudomány és a társadalom számára ezek 

értékes módon történő értelmezésében. A komplex rendszerek tudománya új- és újszerű módszereket kínál ezeknek a rendszereknek 

a kezelésére. A bécsi komplexitástudományi kutatóközpontban dolgozik két magyar kutató: Borsos András és Kondor Dániel is. 

Kondor Dániel 2015-ben a budapesti ELTE-n szerzett PhD fokozatot fizikából hálózat- és adattudományi témakörben. Időközben 

sokféle témával foglalkozott, amelyek a nagy léptékű, földrajzilag beágyazott jelenségek elemzésére összpontosítanak, beleértve az 

emberi mobilitás tanulmányozását különböző kontextusokban. […] Borsos András 2021 szeptembere óta a bécsi Complexity 

Science Hub posztroktor kutatója és a Magyar Nemzeti Bank Alkalmazott Kutatási Főosztályának közgazdásza…” Forrás: 

Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Podcast: Emlékülés Árpád-házi Szent Margitról 

A 780 éve született Árpád-házi Szent Margit tiszteletére rendeztek tudományos emlékülést január 29-én a bécsi Collegium 

Pázmáneumban, együttműködésben a Bécsi Magyar Történeti Intézettel. Az előadók Szent Margit életének különböző 

vonatkozásairól, valamint alakjának képzőművészeti megjelenítéséről is referáltak. Az emlékülésen F. Romhányi Beatrix történész, 

az MTA doktora és a Károli Gáspár Református Egyetem tanára Kolostor és politika: Szent Margitról kicsit másként címmel tartott 

előadást. […] Varga János, a Collegium Pázmáneum rektora Árpád-házi Szent Margit életéről és örökségéről…” Forrás: 

Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Podcast: Megszentelték a „Balassi-kard” díjat és szablyát 

A lendvai Szent Katalin templomban ünnepi kétnyelvű szentmise volt, amit Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök 

vezetett Martin Dolamič-Konrad plébánossal. […] Jelen voltak a Balassi Kard Művészeti Alapítvány képviselői, akik minden évben 

egy-egy irodalmárnak ítélik oda a Balassi-kardot. Az elismerést idén Bence Lajos, muravidéki magyar költő, az MTA külső 

köztestületének tagja kapja, Elena Lavinia Dumitru műfordító mellett…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 

 

Telefonos ülést tartott a Kisebbségi Tanács 

Múlt hétfőn tartotta soros ülését az országos Kisebbségi Tanács (KT). Napirenden többek között az idei évre vonatkozó tevékenységi 

program, valamint a pályázatokat elbíráló bizottság ügyrendje volt. A pályázatok elbírálása után várhatóan majd idén is áprilisban 

születnek meg a támogatásokkal kapcsolatos döntések. A kisebbségi szervezeteknek, intézményeknek egy hónap állt 

rendelkezésükre elkészíteni és benyújtani jelentkezéseiket a pályázatra. Az állami költségvetésben idén támogatásokra 48,5 millió 

kúna áll rendelkezésre. A 20 nemzeti kisebbség 232 szervezete és intézménye összesen 1155 programra kért támogatást, és idén 

több mint félezer kulturális rendezvény megtartása szerepel a terveikben…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Vasárnap a szentmisét Pélmonostorról közvetítette a horvát köztévé 

A horvát köztévé nagy nézettségű vasárnapi szentmiséjét ezúttal Pélmonostorról, a Szent Márton katolikus templomból 

közvetítették. A jelentős magyar jelenléttel zajló eseményen a HMDK pélmonostori alapszervezete tánccsoportjának tagjai 

népviseletbe öltözve tették ünnepibbé ezt a szertartást…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >  

 

Nyílt napot tartottak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 

Nyílt napot tartottak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II. RF KMF) február 4-én. A minden évben megszervezett 

eseményre elsősorban a továbbtanulni szándékozó fiatalokat várták szüleikkel együtt, akik ezáltal betekintést nyertek az intézmény 

életébe, tájékozódtak a 2022. évi felsőoktatási felvételi eljárásról, valamint találkozhattak és beszélgethettek a különböző szakok 

oktatóival. […] Tóth Attila, a felvételi bizottság felelős titkára ezután részletes tájékoztatást adott a felvételi szabályzatról és annak 

menetéről, valamint a korábbi évektől eltérő változásokról. „A II. RF KMF a 2022-es felvételi eljárás során összesen 16 szakra 

hirdet felvételt alapképzésre…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

 

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3141951/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3140985/
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/megszenteltek-a-balassi-kardot/611255
https://kepesujsag.com/telefonos-ulest-tartott-a-kisebbsegi-tanacs/
https://kepesujsag.com/vasarnap-a-szentmiset-pelmonostorrol-kozvetitette-a-horvat-kozteve/
https://karpataljalap.net/2022/02/05/iden-16-szakra-hirdet-felvetelt-rakoczi-foiskola


Videó: Kárpátalja és a dák kultúra, gyűjtemény ismertető 

A dákok monoetnikus törzsek voltak. Abban az időben, amikor Kárpátalja területére érkeztek, éppen az intenzív gazdasági fejlődés 

szakaszában voltak. Régiónkban számos telephelyük és erődített településük jött létre. […] Az ungvári nemzeti egyetem, az Eduard 

Albertovics Balahuri régészeti múzeumában jártunk…” Forrás: Karpatin.ua: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     

https://history.karpat.in.ua/?p=3043&lang=hu

