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Bemutatták a Kárpát-medencei magyar kisebbségjogi kalauz első kötetét Budapesten 

A sorozat első részében a szerzők, Csernicskó István nyelvész és Tóth Mihály jogász, mindketten az MTA külső köztestületének 

tagjai a kárpátaljai magyar közösség nemzetiségi és nyelvi jogait ismertetik. A könyvsorozat célja, hogy 2021-es pillanatfelvételt 

készítsen a határon kívül rekedt magyar kisebbségi közösségek jogairól, és arról, hogy milyen jogszabályi lehetőségek, keretek 

biztosítják a kisebbségi közösségek jogait az egyes országokban. Az első kötet a kárpátaljai magyar közösséggel foglalkozik…” 

Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Videó:  Ülésezett a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Győr termében tartotta meg éves ülését a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács.  A 

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2011 őszén indította útjára a tehetséggondozó programját, melynek célja a tehetséges 

gyermekek felkarolása, segítése és fejlesztése az esélyegyenlőség jegyében. 2021-ben 15 pontra bővült Kárpátaljai tehetségpontok 

száma…” Forrás: Karpatin.ua: teljes cikk > 

Konferencia: Határon átnyúló együttműködés a fertőzések megelőzése érdekében 

A fertőző betegségek megelőzése és visszaszorítása érdekében, az Európai Unió HUSKROUA ENI CBC pályázati programjának 

köszönhetően egymillió euró értékben sikerült fejleszteni az ungvári Kárpátaljai Megyei Infektológiai Kórház és a munkácsi Megyei 

Gyermekkórház felszereltségét, illetve a nyíregyházi Jósa András Oktatókórházat. A pályázat keretein belül szakmai továbbképzést 

is szerveztek Nyíregyházán. A sikeres projekt záró konferenciáját február 15-én tartották a nevickei várhegy tövében lévő Kamelot 

Hotelben. […] A konferencia során a három kórház vezetői beszámoltak a fejlesztésekről, illetve az osztályvezető orvosok az 

intézményekben folyó munkáról, eredményekről tartottak előadásokat…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Beszélgetés: Kulin Ágnes, a Rit elnöke 

A 31 éve működő Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága (RIT) elnökével, Kulin Ágnessel arról 

beszélgettünk, hogy mi történt az elmúlt esztendőben a koronavírus-járvány okozta nehézségek árnyékában a szövetség háza táján, 

hogyan tudtak alkotni és mit terveznek a 2022-es évben. […] A hagyományokhoz híven a társaság egy gyönyörű Téli tárlattal, díj- 

és ösztöndíjátadóval zárta a tavalyi esztendőt is. Nagyon örülök, hogy végre nem zárt ajtók mögött tarthattuk meg a Révész Imre-

díjak és az ösztöndíj átadásával egybekötött tárlat hivatalos megnyitóját. Alig várom, hogy elszálljanak végre a fejünk felől azok a 

sötét felhők, amelyeket ifjabb Hidi Endre ábrázolt egyik munkájában, s az én gondolataimban is kicsit pozitívabb és vidámabb 

témák kerüljenek elő. Tudjuk, hogy a művész egy lakmuszpapír, mindent átszűr magán, és a környezet az alkotásán is 

megmutatkozik…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Interjú: Tazinger András, kórusmester 

Tazinger András több mint húsz éve a Cantus kamarakórus előadója és kórusmestere, pedagógus. […] Munkácson születtem, 

általános iskolai tanulmányaimmal párhuzamosan zeneiskolába jártam hegedülni, ahová édesapám íratott be. Ő hegedűművész 

szeretett volna lenni, de a szülei nem támogatták a zenei pályáját, így az élet másképp hozta. Gondolta, hátha nekem sikerül 

megvalósítanom az álmát. […] Hogy került be Kárpátalja első és máig egyetlen akadémiai kórusába, a Cantusba? […] A férfiénekes 

akkor és most is hiánycikk egyébként. […] Nyílt titok, hogy a művészetből nem könnyű megélni, de amíg egyedülálló voltam, be 

tudtam osztani a kis jövedelmemet. Időközben azonban családos lettem és 2012-ben, amikor lehetőségem adódott rá, tanítást 

vállaltam, s máig oktatok az Ungvári Közművelődési Szakközépiskolában, mely időközben főiskolává alakult, ezenkívül az ottani 

énekkart is vezetem. […] A Cantus számos nyelven, többek között magyarul is előad…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/bemutattak-karpat-medencei-magyar-kisebbsegjogi-kalauz-elso-kotetet-budapesten
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https://kiszo.net/2022/01/30/tazinger-andras-minden-egyes-fellepes-izgalommal-tolt-el/


ROMÁNIA/ERDÉLY  

Bemutatta nemzetközi kisebbségvédelmi szervezetekkel közös elvárásait az EP Kisebbségi Intergroupja 

A Konferencia Európa jövőjéről elnevezésű uniós kezdeményezés keretében az Európai Parlament Kisebbségi Frakcióközi 

Munkacsoportja (Kisebbségi Intergroup) párbeszédet kezdeményezett a legfontosabb, a kisebbségvédelem terén évtizedes 

tapasztalattal rendelkező nemzetközi kisebbségvédelmi szervezetekkel, amelyekkel együttműködve fogalmaztak meg a nemzeti és 

nyelvi kisebbségek számára fontos javaslatokat az Európai Unió számára. A javaslatokat az Intergroup csütörtöki ülésén mutatja be 

az Európai Nyelvi Egyenlőség Hálózat (ELEN), az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) és a Hálózat a Nyelvi 

Sokszínűség Népszerűsítéséért (NPLD). Az Intergroup társelnökei, Vincze Loránt RMDSZ-es EP-képviselő és Francois Alfonsi ezt 

megelőzően szerdán Strasbourgban tájékoztatták a sajtó képviselőit az együttműködésről és a 12 javaslat tartalmáról. A szervezetek 

javaslatai máris elérhetőek a Konferencia Európa jövőjéről hivatalos honlapján…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Riport: Csaknem negyedére csökkentek a határon túli támogatások 

2021-ben a korábbi éveknél látványosan kevesebb támogatást ítélt meg a Bethlen Gábor Alap határon túli szervezeteknek. Erdélyben 

szinte teljesen elmaradtak a milliárdos nagyságrendű támogatások; a régi ingatlan beruházásokat még befejezik, de új beruházások 

alig indulnak. Tavaly összesen mintegy 32,3 milliárd forint (napi árfolyamon 91,5 millió euró) támogatást ítélt meg a Bethlen Gábor 

Alap határon túli szervezeteknek. Ez mintegy negyede a 2020-as 129 milliárd forintnak (365 millió euró). A 2021-es számottevő 

csökkenés okát csak találgatni lehet… […] Hogyan számoltunk? Noha a magyarországi államapparátus több szereplője is támogat 

határon túli szervezeteket, nincsen naprakész, könnyen kereshető összesítés ezekről a támogatásokról…” Forrás: Atlatszo.ro: teljes 

cikk > 

Politikum: Megosztja az SZNT-t a székely identitás kérdése 

Továbbra is borzolja a kedélyeket Székelyföldön az idei romániai népszámlálás nemzetiségi vetülete, egészen pontosan az, hogy a 

székelyek magyarnak vallják-e magukat. Megosztja a kérdés az SZNT-t is: miközben az Izsák Balázs vezette szervezet hivatalosan 

magyarságuk megvallására biztatja híveit, a szervezeten belül többen árulást kiáltanak. […] A nemzeti tanács korábban is 

emlékeztetett arra, hogy a román nacionalizmus ideológusai már a két világháború között megfogalmazták ama igényüket, hogy a 

székelyeket a népszámlálás során külön nemzetiségként tüntessék fel. Ilyen módon kívánták törölni Románia térképéről a 

Magyarország trianoni határától több száz kilométerre tömbben élő magyar közösséget. Második lépésként a székelyek román 

eredetét szerették volna bizonyítani…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Fasiszta ideológusról neveznének el utcát Kolozsváron 

Emil Boc javaslatára Nicolae C. Paulescu fasiszta ideológusról neveznének el utcát Kolozsváron, a kezdeményezés pedig heves 

ellenreakciót váltott ki az akadémiai szféra, a sajtó és a Kolozsvári Zsidó Hitközség képviselői részéről. A polgármester által 

láttamozott és aláírt javaslatról a február 25-én ülésező megyei utcanévadó bizottság dönt. A polgármesteri hivatal […] szakmai 

jelentést fogalmaz meg, amelyben kizárólag Nicolae C. Paulescu kutatói, orvosi és egyetemi tanári tevékenységére való tekintettel 

alátámasztja a polgármesteri javaslatot. Kiemelik: az 1869-1931 között élő, Párizsban tanuló és dolgozó Paulescu hozzájárult az 

inzulin felfedezéséhez. […] A kezdeményezés kapcsán megkerestük Schwartz Róbertet, a Kolozsvári Zsidó Hitközség elnökét és 

Tibori Szabó Zoltán egyetemi előadótanárt, Holokauszt-kutatót és Oláh Emese kolozsvári alpolgármestert. […] Tibori Szabó Zoltán 

az MTA külső köztestületének tagja, Holokauszt-kutató kijelentette: Paulescunak radikális nézetei voltak a romániai zsidósággal 

kapcsolatban…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Idén kikerülhet a váradi várba Szent László szobra 

Mintegy nyolcezer polgár aláírásával ellátott beadványban kérték a helyi lakosok évekkel ezelőtt Szent László király lovas 

szobrának a kihelyezését Nagyvárad főterére, a váradiaknak ez az óhaja Ilie Bolojan akkori polgármester ellenállása miatt nem 

teljesült, de legalább a váradi várban helyet kap a szobor, a tervek szerint még az idén kihelyezik oda. Ezt a Bihar Megyei 

Műemlékvédelmi Alapítvány szerdai évértékelő sajtótájékoztatón jelentette be Grigore Morar, az alapítvány igazgatótanácsának az 

elnöke. […] A szobor alkotója, Deák Árpád szobrászművész – aki 2019-ben kezdett el dolgozni ezen a művén – lapunk 

érdeklődésére válaszolva elmondta: az alkotás készen van, és most darabokban becsomagolva áll az újzimándi öntődében…” Forrás: 

Erdon.ro: teljes cikk > 

Felmondott a Transindex portál teljes szerkesztősége 

Eljött az a pillanat, amikor magunkról adunk hírt nektek, és ráadásul sokunknak ez lesz az utolsó is, amit a Transindex felületére 

írunk. Ma reggel, huszonhárom évnyi működés után felállt a Transindex teljes szerkesztő csapata. Miért? Azért, mert úgy érezzük, 

https://kronikaonline.ro/kulfold/uj-lehetosegeket-keresnek-az-unios-kisebbsegvedelemert-folytatott-kuzdelem-teren
https://atlatszo.ro/tamogatasok/hataron-tuli-tamogatasok-2021-bethlen-gabor-alap/
https://atlatszo.ro/tamogatasok/hataron-tuli-tamogatasok-2021-bethlen-gabor-alap/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megosztja-az-sznt-t-a-szekely-identitas-kerdese-n-vita-dul-a-szervezetben-a-nepszamlalas-kapcsan
http://szabadsag.ro/-/fasiszta-ideologusrol-neveznenek-el-utcat-kolozsvaron
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/02/iden-kikerulhet-a-varadi-varba-szent-laszlo-szobra


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

a munkánk ezen az intézményen belül már teljességgel ellehetetlenült, és tovább már nem tudjuk a legjobb szakmai tudásunk szerint 

ellátni azt a feladatot, ami a mindenkori szabad sajtó feladata lenne…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Búcsúzás anyanyelvünk őrzőjétől 

Tudtuk, hogy Murádin László betegeskedik, hogy egészségi állapota nem teszi számára lehetővé az általunk és olvasóink által 

nagyon régen megszokott heti nyelvművelési jegyzeteinek elkészítését, végleges eltávozásának a híre szerdán mégis mélyen 

megdöbbentett. Olyan ember hagyott most magunkra, aki hatvan éven keresztül hetente jelen volt a kolozsvári magyar napilap 

hasábjain. […] Szerényen nyitott be mindig a szerkesztőségbe, hogy a Nyelvművelés című rovata soron következő részének a 

kéziratát az éppen illetékes kollégának átadja, és miközben a szóban forgó szerkesztőhöz eljutott, meg-megállt egyik-másik 

munkatárs íróasztala mellett, és az elmúlt napok írásaiban tapasztalt rendellenességekre a figyelmét felhívta. Ezt örökké 

barátságosan és szellemesen tette, hiszen szándéka távolról sem a sértés vagy a tudásfitogtatás, hanem egyszerűen és a legjobb 

indulattal – az oktatás volt. […] Murádin László meggyőződése szerint a nyelvművelés célja, hogy a nyelvi közösség tagjait az 

egységes, nyelvi eszményként felfogott nyelvváltozatnak, az irodalmi nyelv szabályainak elsajátítására és helyes használatára 

buzdítsa. Szerdán ezt a kihívást hagyta ránk örökül…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Kiállítás: Márkos Tamás képeiből nyílt kiállítás Kolozsváron 

Megnyílt Márkos Tamás Tűzpróba című kiállítása a kolozsvári Szépművészeti Múzeumban. A képek a csíksomlyói tűzvészt 

követően készültek a csíkszeredai Erőss Zsolt Arénában és Csíksomlyón, miközben a fotós önkéntesként kreatív foglalkozásokat 

tartott a tűzvész miatt otthontalanná gyerekeknek. Erről az időszakról, a közösen eltöltött foglalkozásokról és a tapasztalatairól 

mesélt a fotós a Maszolnak a kiállítás megnyitót követően…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Cikksorozat: Siménfalva két legkarakteresebb faluja 

Riportsorozatom egyik célja, hogy bemutassam Székelyföld különálló tájegységeit, áthajolva szomszédos közigazgatási 

területekhez tartozó kerítéseken, körülnézve ugyancsak székely településeken. Udvarhelyszék irányából Erdővidék felé közelítve 

vesszük szemügyre a falvak mai gazdasági és társadalmi helyzetét, a rejtett és megmutatkozó potenciált, a pillanatnyilag zajló 

folyamatokat és a közeljövőre vonatkozó terveket.  […] Csehétfalvának még ma is igencsak értékes népi építészeti hagyatéka van, 

amelynek egy részét kiválóan őrzik. Bencédről pedig megállapíthattuk helyszínbejárásaink során, hogy az utóbbi években egyre 

inkább levetkőzi a ráaggatott jelzőket, miszerint kicsi, félreeső, elöregedett, s nem történik ott semmi. […] Ha a népességi adatokat 

nézzük, akkor kijelenthető, hogy „normális körülmények mellett” ennek a falunak 400–450 fő körüli lenne a „kapacitása”. A 

népességszám a rendszerváltást követően esett 200 fő alá (1992), 2011-re 126-ra csökkent…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke 

Hogyan befolyásolja a vírusjárvány az egyházi életet? Miért szükséges támogatni a család intézményét? Mire használta fel az egyház 

a magyar állami támogatást? Miként hat a népszavazás mindennapi életünkre és hogyan készüljünk fel rá? Ezekre a kérdésekre 

kerestük a választ Kató Béla püspökkel. […] Mivel a járvány kitörésére senki nem számított, mindenkit váratlanul ért. Kormányokat, 

egyházat, az egész társadalmat. Ezért sok próbálkozás történt a vírus megfékezésére, ebből kifolyólag pedig sok improvizáció, és 

az emberek bizalmatlanokká váltak. És ami a legrosszabb: elidegenítette a közösségtől az embereket, szinte feleződött a templomba 

járók száma, több rendezvény elmaradt. Ez hosszú távon káros következményekkel jár. […] Tavaly lejárt annak a jelentős magyar 

állami segítségnek az elszámolási határideje, amelyet az egyházkerület még 2017-ben kapott. Mire használta fel az egyházkerület e 

támogatást? Százéves mulasztásokat kellett pótolni, sok esetben műemlékvédő szolgálatot is végeztünk…” Forrás: Erdelyinaplo.ro: 

teljes cikk > 

A magyar széppróza napját ünneplik Szatmárnémetiben 

Az Erdélyi Magyar Írók Ligája, az Arany János Alapítvánnyal és a Magyar Írószövetséggel együttműködve ismét megszervezi a 

Magyar Széppróza Napját, az újra élőben jelentkező szatmárnémeti esemény helyszíne ezúttal az Északi Színház Ács Alajos 

Stúdióterme lesz, időpontja pedig február 18., péntek 15 óra…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

 

A Transparency International Slovensko (TIS) elemzése a helyi sajtóról 

A közpénzek átláthatóságát vizsgáló civil szervezet, a TIS kedden hozta nyilvánosságra azt az éves jelentését, amelyben a 100 

legnagyobb település önkormányzati lapjainak tartalmi minőségét, objektivitását és finanszírozását vizsgálták. Ezen városok közül 

84 ad ki saját újságot, amelyek közül sok ingyenes, minden helyi háztartásba eljuttatott kiadványként működik. Ezen lapok szerepe 

most jelentősen felértékelődik, hiszen ősszel tartják az önkormányzati és a megyei választásokat, a polgárok pedig gyakran csak 

https://itthon.transindex.ro/?cikk=29397&itt_a_vege_felmondott_a_transindex_teljes_szerkesztosege
http://szabadsag.ro/-/bucsuzas-anyanyelvunk-orzojetol
https://maszol.ro/kultura/Belenezni-oszinten-a-szemekbe-Markos-Tamas-kepeibol-nyilt-kiallitas-Kolozsvaron
https://www.3szek.ro/load/cikk/147797/simenfalva-ket-legkarakteresebb-faluja-banja-e-a-szekely-224
https://erdelyinaplo.ro/extra/a-mi-felelossegunk-a-jovo-nemzedek-tanitasa-n-beszelgetes-kato-belaval-az-erdelyi-reformatus-egyhazkerulet-puspokevel
https://maszol.ro/kultura/A-magyar-szepproza-napjat-unneplik-Szatmarnemetiben


ezekből az újságokból szerezhet tudomást a helyi ügyekről. Michal Piško, a TIS igazgatója szerint ezért is jelent problémát, hogy 

sok polgármester a saját szócsövének használja az adófizetők pénzéből finanszírozott helyi lapot. […] Piško azonban arról is beszélt, 

általánosan igaz, hogy a kérdéses periodikumok a helyi polgármester ellenőrzése alatt állnak, a lapok egy harmada egyenesen 

elismerte, hogy a megjelenő cikkekről a polgármester is dönt. […] A TIS az elemzése során hét olyan kiadványt is vizsgált, amely 

kétnyelvűen jelenik meg…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >  

Újra módosul az állampolgársági törvény 

Szerdán jóváhagyta a parlament az állampolgárságról szóló törvény módosítását, a módosítás értelmében nem veszíti el szlovák 

állampolgárságát az, aki külföldi állampolgárságot vesz fel, feltéve, ha igazolni tudja, hogy legalább öt évig külföldön tartózkodott. 

A módosítást 2021 márciusában utalták második olvasatba, a koalícióban zajló viták miatt azóta többször is levették a napirendről. 

Az elfogadott jogszabály értelmében meg kell adni a szlovák állampolgárságot azoknak a volt szlovák állampolgároknak is, akik 

maguk mondtak le róla, valamint azoknak a személyeknek, akiknek valamelyik felmenőjük: szülőjük, nagyszülőjük vagy 

dédszülőjük szlovák volt. […] Fiala-Butora János, kisebbségjogi szakértő a pozsonyi törvényhozás döntésével kapcsolatban 

lapunknak elmondta, a módosított törvény valójában csak a külföldre, köztük Magyarországra költözött szlovák állampolgárok 

helyzetét rendezi. […] Tiltakozik a Szövetség-Aliancia a szerdán elfogadott állampolgársági törvény módosítása miatt, ami továbbra 

is hátrányosan érinti a szlovákiai magyar közösséget. A párt felszólította Zuzana Čaputová köztársasági elnököt, hogy ne írja alá a 

jogszabályt…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >  teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Videó: Nyílt napot tartottak a Selye János Egyetemen 

Az online térben, egy délelőtti és egy délutáni idősávban, 15 chatszobában válaszoltak az érdeklődők kérdéseire a Selye János 

Egyetem képviselői az egyetem nyílt napján. Február 14-én, Juhász György, az egyetem rektora, az MTA külső köztestületének 

tagjának köszöntőjével kezdődött meg idén a Selye János Egyetem Nyílt Napja. Ezután az erre a célra kialakított oldalon a 

Gazdaságtudományi és Informatikai Kar felületén Csiba Péter dékán, az MTA külső köztestületének tagjának köszöntőjét, majd 

Bencsik Andrea és Várkonyiné Kóczy Annamária professzor asszonyok prezentációit láthatták a résztvevők. A Tanárképző Kar 

nevében Török Tamás tanulmányi dékánhelyettes, az MTA külső köztestületének tagja készült bemutatóval, azt követően az egyes 

tanári szakok képviselői külön chatszobákban álltak a látogatók rendelkezésére…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk >  

Neveléstudományi doktori iskolával gyarapodik a Selye János Egyetem kínálata 

Az elmúlt héten tízéves tudományos és kutatói munkát koronázott meg a Szlovák Felsőoktatási Akkreditációs Ügynökség: 

akkreditálta a pedagógusképzés és pedagógiatudományok szakon belül a neveléstudományi doktori iskolát. A tanárképző kar azért 

folyamodhatott az ügynökséghez a doktori iskola elindítása ügyében, […] mert társadalmi igény is mutatkozott a képzésre" - 

hangsúlyozta Horváth Kinga, a Selye János Egyetem Tanárképző Karának a dékánja, az MTA külső köztestületének tagja. […] A 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szintén szorgalmazta ezt, hiszen nincs Szlovákiában olyan magas szintű szakembereket 

képesítő program, ami hosszú távon pedagógiai szakmaiságot és tudományosságot biztosítana a felvidéki magyar oktatási 

intézmények számára. A pedagógusmunka minőségét és a szlovákiai magyar oktatási rendszer jobbá tételét hivatott szolgálni a 

neveléstudományi doktori iskola…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk >  

Megünnepelték a kassai magyar kultúra és történelem napját 

Feburár 15-én délután gyülekeztek a kassaiak a Fő utcán Berzeviczy Vince emléktáblájánál, mely a Semsey-, vagy Berzeviczy-

palotán áll, hogy ünnepeljenek. Hanesz Angelika, a Csemadok Kassai Városi Választmányának elnöke köszöntötte a jelenlevőket, 

külön Hetey Ágota főkonzult és Köteles Lászlót, a Csemadok általános alelnökét. Majd így folytatta: „Valamikor régebben állt már 

egy emléktábla a Kassai Magyar Nemzeti Színház, a mai Állami Színház bejáratánál Ez a tábla 1945-ig állt a színház épületén, 

aztán sajnos eltűnt, elődeink sem akadtak nyomára.” […] A főkonzul beszédében hangsúlyozta, Kassa a magyar színészet 

történetében kimagasló és megkerülhetetlen szerepet játszott…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >  

Bővült a legendás tanárok arcképcsarnoka a Selye János Gimnáziumban 

A Selye János Gimnázium tanári szobájában hétfőn elhelyezték Oláhné Domonkos Ilona egykori tanár arcképét. A megemlékezésen 

Szalay Mátyás IV. A osztályos tanuló Nagy Zoltán Sírkőre című versével tisztelgett a tanárnő emléke előtt. A rendezvényen Keszegh 

Béla, Komárom város polgármestere, Fazekas László emeritus református püspök és Andruskó Imre méltatták a tanárnő életútját. 

[…] Oláhné Domonkos Ilona (1936–2021), […] a Comenius Egyetem Természettudományi Karán 1958-ban fejezte be 

tanulmányait: matematika–fizika szakos tanár lett. Az Oláh házaspár munkájának is köszönhetően az 50-60-as években 

https://ujszo.com/kozelet/on-is-fizeti-a-polgarmesterek-onfenyezeset
https://ujszo.com/kozelet/modosul-az-allampolgarsagi-torveny
https://ujszo.com/kozelet/tilos-marad-a-kettos-allampolgarsag
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2022/02/16/a-szovetseg-alianca-felszolitotta-zuzana-caputovat-hogy-ne-irja-ala-a-modositott-allampolgarsagi-torvenyt/
https://www.bumm.sk/regio/2022/02/15/nyilt-napot-tartottak-a-selye-janos-egyetemen
https://www.bumm.sk/regio/2022/02/15/ujabb-doktori-iskolat-indit-a-selye-janos-egyetem
https://felvidek.ma/2022/02/a-kassai-magyar-kultura-es-tortenelem-napja-3/
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matematikából és fizikából az egész ország első iskolái közé emelkedett a magyar gimnázium, a tanárnőnek volt az első eredményes 

megoldója a fizikaolimpia versenyében…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >  

Helyzetkép: Jányok község 

A Kisalföldön elterülő Jányok községe, a Kis-Duna jobb partjának közelében bár viszonylag kis község, ellenben nagy múltra tekint 

vissza. A falu három településrészét a helybeli öregek néha még ma is megkülönböztetik egymástól. A dunaszerdahelyi járásbeli 

települést három kisközség alkotja – Alsójányok, Felsőjányok és Bústelek. 1920-ig mindhárom elődközség Pozsony vármegye 

Somorjai járásához tartozott. 1921-ben a három elődtelepülésnek összesen 528 lakosa volt, az egyesítés után, 1940-ben azonban 

már 618. A főváros, Pozsony közelségének köszönhetően ma némiképp gyors növekedés figyelhető meg a területén. Ezzel 

párhuzamosan rohamosan növekszik a szlovákok arányszáma is – 2001 és 2011 között a duplájára –, a lakosság döntő többsége 

(67%) azonban még mindig elsődlegesen magyar nemzetiségűnek vallja magát. Ezt megőrzendő a faluban ma magyar óvoda 

működik, iskola viszont sajnálatos módon nincs. Az alsójányoki alapiskolát még a hetvenes évek végén, a felsőjányokit pedig közel 

húsz éve, 2005-ben voltak kénytelenek bezárni…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >  

  

Videó: Garay Bélára emlékeztek Szabadkán 

Garay Béla teatrológusra, rendezőre és színészre emlékeztek a szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központban. Ezzel együtt 

kiállítás megnyitó is volt, ahol az érdeklődők megtekinthették a róla készült képeket és tárgyait. A rendezvényen közreműködött a 

Szabadkai Népszínház Magyar Társulata is. Az est házigazdája Káich Katalin professor emerita, az MTA külső köztestületnek tagja 

volt, aki Garay Bélával kapcsolatos emlékeit osztotta meg a közönséggel. […] Leleplezték Garay Béla emléktábláját Szabadkán, 

egykori lakóhelyén, a Korzó 11-es szám alatt. Az állami és Sterija-díjas rendező és teatrológus 125 évvel ezelőtt ezen a napon 

született, halála óta pedig 35 év telt el. Garay Béla közösség- és színházteremtő tevékenységét Oláh Tamás teatrológus, dramaturg 

idézte meg. […] Nagy öröm számomra, hogy nem felejtik el dédapám emlékét, hiszen a feledés az egyik legnagyobb ellensége a 

művésznek, azt szokták mondani – nyilatkozta Garay Béla dédunokája, Godányi Csaba…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Videó: Székely Tiborra emlékeztek 

Székely Tibor születésének 110. évfordulója alkalmából interjúrészletekkel tűzdelt nyers dokumentumfilm szösszeneteket 

tekinthettek meg az érdeklődők a Szabadkai Városi Múzeumban hétfő este…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

100 éve alakult meg a Magyar Párt szabadkai központi szervezete 

100 éve alakult meg a Népkörben a Magyar Párt szabadkai központi szervezete, mint a Trianon utáni első délvidéki magyar politikai 

érdekképviseleti és érdekérvényesítő politikai erő…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >  

 

                          

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László  
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