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Szijjártó Péter a magyar-szerb határ mentén élő ingázók helyzetéről tárgyalt Belgrádban 

A magyar és a szerb határ mentén élő ingázók határátlépési lehetőségeiről, a teherforgalom fenntartásáról és a Szeged-Szabadka 

vasútvonal építésének felgyorsításáról tárgyalt Szijjártó Péter magyarországi külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön 

Belgrádban. A politikus Siniša Mali szerb pénzügyminiszterrel találkozott a szerb fővárosban – írja az MTI. Mint mondta, a két 

ország „normál időkben is” szoros egymásra utaltságban él együtt Közép-Európában, ez az egymásra utaltság pedig rendkívüli 

körülmények között még inkább megmutatkozik…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

Šarčević: Másfél hónapon belül befejeződik a távoktatás  

Másfél hónapon belül befejeződik az általános és középiskolások számára is a távoktatás, közölte Mladen Šarčević szerbiai oktatási 

miniszter, hozzátéve, a tanítók és tanárok már elkezdhetik a leíró jegyek átalakítását számszerű osztályzatokká. A miniszter 

hangsúlyozta, a távoktatás immár öt hete tart, elégedett az oktatás minőségével, azzal, hogy az órákat a tanárok otthon veszik fel…” 

Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Videó: Az óvodapedagógusok online tanácsai alapján a szülők foglalkoznak az óvodáskorú gyerekekkel 

Napjainkban a közösségi oldalaknak nagy szerepük van az óvodáskorú gyerekek nevelésében, hiszen a rendkívüli állapot miatt a 

szülőkre hárult az oktatási programban előirányozott tananyag átadásának feladata. Az óvodapedagógusok a közösségi oldalakon 

keresztül állandó kapcsolatban vannak a szülőkkel, és tanácsokkal látják el őket azzal kapcsolatban, hogy milyen aktivitásokat 

végezzenek a gyerekekkel…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Videó: A magyar költészet napja Zentán 

Április 11-e a magyar költészet napja, amelyet 1964 óta ünnepelünk József Attila születésnapján. Ebből az alkalomból minden 

évben költészetet népszerűsítő programokat rendeznek, így tisztelegve a magyar líra előtt. A zentai Városi Könyvtár vezetősége a 

karantén helyzet ideje alatt is szeretett volna megemlékezni erről a napról, így virtuális szavalást hirdetett meg a könyvtár közösségi 

oldalán. A zentai Városi Könyvtár arra kérte fel azokat a versszerető diákokat, tanárokat, előadóművészeket és közéleti személyeket, 

akik a magyar költészet napja előtt kívánnak tisztelegni, hogy vegyék videóra a legkedvesebb költeményüket. A felkérésnek Verebes 

Judit színésznő is eleget tett…” Forrás: Rtv.rs:  teljes cikk > 

Virtuális séta a Kortárs Galériában 

A szabadkai Kortárs Galéria tegnap új weboldalt tett aktívvá, amelyet a https://sgsu.org.rs/hu/ címre kattintva lehet elérni. Ahogyan 

azt Blaskó Árpádtól, a szabadkai Kortárs Galéria igazgatójától megtudhattuk, a weboldalon keresztül otthonról nyerhetünk 

betekintést az épületbe: Az érdeklődők virtuális sétát tehetnek a galéria fönti terében és megtekinthetik a Művésznők című 

kiállításunkat, amely a gyűjteményükben őrzött női alkotók munkáit mutatja be. […]A Kortárs Galéria a Raichle-palotában 

működik. Szabadka egyik meghatározó épületét Raichle Ferenc tervezte, a galéria pedig megemlékezett a híres magyar építész 

halálának 60. évfordulójáról…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Interjú: Kovács Mária, az eltűnő települések krónikása 

Ustorka, Szalatornya, Hegyek, olyan településnevek, amelyekről nagyon kevesen hallottak. A Kispiac környéki tanyavilág 

némelyikén egykor néhány ezer ember is élt, ma már néhol csak egy-két család található. Egyik másiknak több száz éves története 

van, s a feledéstől mentik meg őket Kovács Mária könyvei, aki az eltűnő településeik krónikásaként feladatának érzi, hogy 

megörökítsen mindent, amit Ustorkáról és sorstársairól még tudni lehet. […]Ustorkának, Szalatornyának és a többi kis településnek 

nem szabad eltűnnie a köztudatból, vallja Kovács Mária. Talán jönnek még majd szebb idők, amikor újra gazdára talál egy-egy 

tanya, új hétvégi házak épülnek, újra benépesül a jól termő bácskai föld. A pusztákból újra falvak lesznek, s tovább írják majd 

Ustorka 1308-ban megkezdett történelemkönyvének a lapjait is…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 
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https://szabadmagyarszo.com/2020/04/09/szijjarto-peter-a-magyar-szerb-hatar-menten-elo-ingazok-helyzeterol-targyalt-belgradban/
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/28179/Sarcevic-Masfel-honapon-belul-befejezodik-a-tavoktatas.html
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/az-%C3%B3vodapedag%C3%B3gusok-online-tan%C3%A1csai-alapj%C3%A1n-a-sz%C3%BCl%C5%91k-foglalkoznak-az-%C3%B3vod%C3%A1skor%C3%BA-gyerekekkel_1112967.html
https://rtv.rs/hu/kult%C3%BAra/a-magyar-k%C3%B6lt%C3%A9szet-napja-zent%C3%A1n_1113227.html
https://sgsu.org.rs/hu/
https://www.magyarszo.rs/hu/4274/kultura_kepzomuveszet/218550/Virtu%C3%A1lis-s%C3%A9ta-a-Kort%C3%A1rs-Gal%C3%A9ri%C3%A1ban.htm
https://www.vajma.info/cikk/valasz/129/Ustorka-a-konyvek-lapjain-ujjaeledo-telepules.html


AUSZTRIA 

 

 

SZLOVÉNIA/ MURAVIDÉK 

 

 

HORVÁTORSZÁG 

 

 

 

Online szavalóverseny az AMAPED-nél 

Az AMAPED – Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete idén 11. alkalommal hirdette meg Mesemondó- és Szavalóversenyét. 

Mivel az utóbbi években Magyarországról és a Kárpát-medence magyarok lakta területeiről is kaptak jelentkezéseket, ezért az idén 

úgy döntöttek, hogy a szavalóversenyt a szokásos személyes megjelenés mellett idén online formában is meghirdetik, így lehetőséget 

adva olyan gyerekeknek és felnőtteknek is a részvételre, akik nem tehetik meg, hogy Bécsbe utazzanak. […] összesen 152 videó 

érkezett be, melyeket eljuttattak a zsűri tagjaihoz is, ezen a héten pedig megszületett az eredmény…” Forrás: Volksgruppen.at:  

teljes cikk > 

Húsvéti üzenetek magyar nyelven 

A koronavírus-járvány miatt a hívek a húsvéti ünnepek alatt sem vehetnek részt a szentmiséken. A rendkívüli helyzetre való 

tekintettel élő közvetítésekkel szolgálnak az egyházi közösségek honlapjaikon, de az ORF is TV- és rádióműsoraiban. Alsóőrben is 

csupán 3-4 fő tartózkodhat a község katolikus templomában. Különösen az idősebbek hiányolják a szentmiséken való részvételt, 

mondta el Gáspár Adalbert, Alsóőr katolikus plébánosa. Húsvét vasárnapján Szent Benedek történetével és Szent János 

prédikációjávál üzen a híveknek. […] Húsvét alkalmával a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség is online liturgiára hív mindenkit 

a Szent Három Napon…” Forrás: Volksgruppen.at:  teljes cikk > 

 

Adomány a magyar kormánytól a Muravidékre is  

Április 10-én délután került átadásra a magyar kormány által adományozott jelentősebb mennyiségű egészségügyi védőfelszerelés 

a muraszombati regionális kórháznak, amely Horváth Ferenc nemzetiségi parlamenti képviselőtől és Földes Gyula lendvai magyar 

főkonzultól vett át az egészségügyi intézmény…” Forrás: Nepujsag.net:  teljes cikk > 

Visszaemlékezés: A Muravidék Magyarországhoz csatolásának 79. évfordulója 

Egy esztendő híján 80 évtized távlatából a II. világháború keretében zajló események – így a Muravidék visszacsatolása 

Magyarországhoz 1941. április 16-án – csupán történelmi adatnak számítanak, melyekről jobb esetben tanulnak a diákok az 

iskolákban vagy netán említést tesz róluk a média…” Forrás: Nepujsag.net:  teljes cikk > 

 

Tömeges elbocsátások, újabb gazdaságélénkítő csomag 

A horvát gazdaságot egyre súlyosabban érinti a koronavírus-járvány, melynek következtében már több ezer ember vált 

munkanélkülivé. Újabb gazdaságélénkítő csomagot fogadott el a horvát kormány. A horvát kormány lakhelyelhagyási rendelkezése 

extrémen érintette a vendéglátásra berendezkedett gazdaságot. Az ideiglenesen bezárni kényszerült kávézók, éttermek és üzletek 

sorban mondanak fel alkalmazottaiknak. A Horvát Munkaügyi Hivatal adatai szerint naponta átlagosan 800 embernek szűnik meg 

a munkaviszonya, ami a válsághelyzet kezdete óta mintegy 20 ezer embert jelent. A kabinet a kialakult helyzet enyhítésére múlt 

szerdán (április 1-jén) bejelentette, hogy a mikro-, kis- és közepes vállalatok alkalmazottai, akik a válság miatt nem tudnak dolgozni, 

áprilisban és májusban 4000-4000 kúnát kapnak az államtól. Az új rendelet szerint a cégek mentesülnek az adó- és járulékfizetés 

alól is. A kormány úgy becsüli: 500 és 600 ezer közé lesz tehető azok száma, akik élni fognak ezzel a lehetőséggel…” Forrás: 

Kepesujsag.com:  teljes cikk > 

Megnehezítik az emberek életét a postabezárások 

A múlt héten megírtuk, hogy a Horvát Posta a járványhelyzetre hivatkozva március végén hat drávaszögi postahivatalt is bezárt, 

tovább nehezítve ezzel a lakosság életét. A témával Jankovics Róbert parlamenti képviselőnknek köszönhetően a horvát szábor is 

foglalkozott. Jankovics elsőként a kormányhoz fordult, majd pedig a horvát törvényhozásban is felszólalt annak érdekében, hogy a 

hat postahivatal minél előbb újra nyisson…” Forrás: Kepesujsag.com:  teljes cikk > 

 

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3043274/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3043636/
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/8711-adom%C3%A1ny-a-magyar-korm%C3%A1nyt%C3%B3l-a-muravid%C3%A9kre-is.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/8711-adom%C3%A1ny-a-magyar-korm%C3%A1nyt%C3%B3l-a-muravid%C3%A9kre-is.html
https://kepesujsag.com/tomeges-elbocsatasok-ujabb-gazdasagelenkito-csomag/
https://kepesujsag.com/megnehezitik-az-emberek-eletet-a-postabezarasok/


ROMÁNIA/ERDÉLY  

Az önkormányzati mandátumok meghosszabbításáról döntött a szenátus 

A helyi választott tisztségviselők mandátumának meghosszabbításáról szóló törvényjavaslatot fogadott el szerdai ülésén a szenátus, 

első házként. A tervezet 91 támogató és 39 ellenszavazatot kapott a felsőházban. A javaslat szerint a szükségállapot feloldását 

követő legtöbb hat hónapra hosszabbítják meg a helyi választott tisztségviselők mandátumát…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk > 

Törvényes keretet kapott az online oktatás Romániában 

Szükségállapot vagy ostromállapot esetén online folytatódhat az oktatási tevékenység a romániai óvodákban, iskolákban és 

egyetemeken - ezzel a kitétellel módosította az oktatási törvényt szerdán a szenátus, döntő házként. A jogszabály-tervezetet 103 

támogató és 26 ellenszavazattal, egy tartózkodás mellett fogadta el a felsőház. A félévzáró vizsgákra, a záróvizsgákra és a doktori 

dolgozatok megvédésére online is sor kerülhet a 2019-2020-as egyetemi évben, és az egyetemi felvételiket is meg lehet tartani ebben 

a formában - írja elő a módosítás…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Az elmúlt napon közel 19 ezren lépték át az országhatárt 

Az utóbbi 24 órában közel 19 ezer személy lépte át Románia határát, ebből több mint 10 ezren a román–magyar határt – közölte 

csütörtökön a határrendészet. A határrendészet sajtóirodája szerint megközelítőleg 9400 személy jött be 7000 járművel az országba, 

és 9600-an hagyták el az országot, 6600 járművel. A magyar–román határt 10 800 személy lépte át 8400 járművön, ebből 5700-an 

jöttek be Romániába, 5100 járművön…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Kényszerszabadságra küldik a táncosokat, zenészeket, bábszínészeket 

Maros megyében az elkövetkező napokban csaknem háromszáz, kulturális intézményeknél dolgozó szakembert küldenek 

kényszerszabadságra. A megszorító intézkedés érinti a bábszínészeket, néptáncosokat, zenészeket, de könyvtárosokat és a múzeum 

munkatársait is. A Maros megyei önkormányzat szerdán rendkívüli ülésén többek között arról döntött, hogy kényszerszabadságra 

küldi a kulturális intézményénél dolgozók egy részét. Az indoklásban az áll, hogy a tanács alárendeltségében levő intézmények azon 

alkalmazottai, akik a szükségállapot rendelkezései miatt nem tudnak szolgáltatni, nem tudnak dolgozni kényszerszabadságra kell 

menjenek…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Úzvölgyi katonatemető: Dormánfalva első fokon elvesztette a Csíkszentmárton ellen indított pert 

A Bákó megyei Dormánfalva város önkormányzatnak nem sikerült érvényteleníttetnie azt a csíkszentmártoni önkormányzati 

határozatot, mely a Hargita megyei község közvagyonává nyilvánította az úzvölgyi katonatemetőt és a magyar hadsereg által a 

második világháború idején épített egykori kaszárnyákat. A per során Dormánfalva önkormányzata arra hivatkozott, hogy a temető 

területe már 1990-ben a moldvai kisváros magánvagyonának leltárában szerepelt, és az 1997-ben elfogadott, most is érvényes 

általános rendezési terv (PUG) is a város belterületeként jelölte meg. A szentmártoniak viszont olyan, az 1800-as évek végéről 

származó telekkönyveket mutattak be a bíróságnak, amelyek szerint a vitatott terület Csíkszentmárton község földbirtokos 

közösségének és Csíkcsekefalva földbirtokos közösségének a tulajdona. […] A mára elnéptelenedett Úzvölgye település, valamint 

a település területén fekvő katonatemető és kaszárnyasor hovatartozása, illetve a katonatemetőben tavaly létrehozott román parcella 

kapcsán számtalan per van folyamatban a romániai bíróságokon. Ezek egyik csoportját Csíkszentmárton, másikat Dormánfalva 

önkormányzata, harmadikat pedig Bákó megye prefektusa indította…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Elemzés: Leginkább anyagilag és lelkileg viseli meg az erdélyi magyarokat a koronavírus-járvány 

A koronavírus Erdélyben elnevezésű felmérés első eredményei szerint az erdélyi magyarok körében még nagyon alacsony a járvány 

egészségügyi hatása, ugyanakkor a mindennapok teljesen átalakultak, a lakosság egy újfajta életformára rendezkedett be. A 

legnagyobb problémák az új helyzetben pénzügyi és lélektani jellegűek. A szigorító intézkedésekkel ugyanakkor a válaszadók 

többsége egyetért, kétharmaduk szinte egyáltalán nem hagyja el a lakását – számolt be kutatásának eredményeiről közleményben 

az Erdélystat. A felmérés 2020. április 1–10. között zajlott, 7 450 személy megkérdezésével. Az adatfelvétel interneten és telefonon 

történt. Az eredmények a nagyrészt internethasználó, legalább általános iskolai végzettséggel rendelkező 18–80 éves erdélyi magyar 

populációra vonatkozó becslésnek tekinthetők. […] A legnagyobb problémák az új helyzetben pénzügyi és lélektani jellegűek: két 

fő problémának (27–28 százalékos említési aránnyal) a háztartások bevételeinek csökkenését és a bezártság érzését, az ebből adódó 

szorongást, aggodalmat említették…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

 

 

https://www.erdely.ma/az-onkormanyzati-mandatumok-meghosszabbitasarol-dontott-a-szenatus/
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125285-torvenyes-keretet-kapott-az-online-oktatas-romaniaban
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125317-az-elmult-napon-kozel-19-ezren-leptek-at-az-orszaghatart
https://szekelyhon.ro/aktualis/kenyszerszabadsagra-kuldik-a-tancosokat-zeneszeket-babszineszeket
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/125084-uzvolgyi-katonatemet-dormanfalva-els-fokon-elvesztette-a-csikszentmarton-ellen-inditott-pert
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125316-leginkabb-anyagilag-es-lelkileg-viseli-meg-az-erdelyi-magyarokat-a-koronavirus-jarvany


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

Érkezik a Magyarok Romániában sorozat utolsó epizódja  

Április 18-án debütál a Magyarok Romániában – 100 év történelem dokumentumfilm-sorozat nyolcadik és egyben utolsó epizódja. 

A sorozat a trianoni békeszerződéstől napjainkig mutatja be az erdélyi magyarság kisebbségi létének történetét. A befejező rész az 

1989-es rendszerváltás utáni korszakra fókuszál. Az első hét epizód ismétlésre kerül az Erdélyi Magyar Televízióban és az 1000 év 

Erdélyben, 100 év Romániában Facebook-oldalán április 11. és 17. között, minden este 22 órától. A sorozat befejező része április 

18-án, szombaton kerül bemutatásra, szintén 22 órai kezdéssel az Erdélyi Magyar Televízióban és az 1000 év Erdélyben, 100 év 

Romániában Facebook-oldalán. Ugyanakkor az első hét rész bárki számára ingyenesen elérhető a Youtube-on és az 1000 év 

Erdélyben, 100 év Romániában honlapján és Facebook-oldalán is…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Telefonon keresik fel idős nézőiket a nagyváradi színészek 

Folytatja a magyar költészet napján, szombaton elkezdett kampányát a nagyváradi Szigligeti Színház: telefonon szavalnak bérletes 

nézőiknek. A költészetnapi telefonos szolgálat a színházi kényszerszünet alatt, a Szigligeti Színház által szervezett kampány része, 

amelynek célja, hogy a hűséges nézők és internetes követők ne maradjanak színházi élmény nélkül a kijárási tilalom ideje alatt sem. 

A szervezők arra kérik az érdeklődőket, hogy minden olyan személy, aki előzetesen nem adta meg telefonszámát a színház 

munkatársainak, de szeretne részt venni ebben a meglepetés-akcióban, az jelezze szándékát a színház Facebook-oldalán…” Forrás: 

Maszol.ro: teljes cikk > 

Több száz éves időkapszula került elő Sepsiszentgyörgyön 

Érdekes és értékes felfedezést tettek Sepsiszentgyörgy egyik legmeghatározóbb műemlék-épületének, a református Vártemplomnak 

felújítását végzők. A Vártemplom vörösréz toronygombjának leemelésekor, abban több száz éves iratokat és pénzérméket találtak. 

A sepsiszentgyörgyi városháza beszámolója szerint a vörösréz toronygombban több értékes pénzérme és 17., illetve 18. századi 

iratok voltak elrejtve. Következik, hogy a restaurált toronygombot visszategyék a helyére, a régi iratokat pedig, miután 

dokumentálják és lefordítják, a nyilvánosság elé tárják…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Történetek: A Petőfi-program ösztöndíjasai romániai magyar kisközösségekben 

Háromtucatnyi fiatal magyar értelmiségi hagyta el legalább kilenc hónapra magyarországi komfortzónáját, és költözött Erdélybe, 

Moldvába, Bukarestbe, ahol a magyar kormány Petőfi-programja keretében teljesít szolgálatot. Az ösztöndíjasok a folyamatosan 

zsugorodó szórványközösségekben próbálják égve tartani a pislákoló lángot. Miért adja fel valaki ideiglenesen budapesti színészi 

pályáját? Ausztrália vagy Új-Zéland helyett miért jó neki Bukarest? […] Ha nem tudunk az adott település gondjairól, terveiről, az 

ottani közösségi szervezetekről, mi innen, Budapestről végképp nem találhatjuk ki, mire lenne szükségük” […] Nemcsak a 

befogadók, hanem az ösztöndíjat megpályázók részéről is komoly igény mutatkozik arra, hogy a határon túli vagy a diaszpórában 

élő magyarság szolgálatába álljanak. Szakács Tamás budapesti programkoordinátor szerint háromszor akkora a jelentkezők száma, 

mint amennyit képes befogadni a rendszer…” Forrás: Erdelyinaplo.ro: teljes cikk > 

Nagybányán készült fotók nyerték el a magyarországi sajtófotó-pályázat nagydíját 

Hajdú D. András nyerte el A fal, amit mi kerítésnek hívunk című munkájáért a 38. Magyar Sajtófotó Pályázat MÚOSZ Nagydíját, 

míg az André Kertész-nagydíjat Kovács Bea kapta Éber kóma című anyagáért. A fal, amit mi kerítésnek hívunk című anyag – amely 

pályázat Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (sorozat) kategóriájának első díját is elnyerte – a Nagybánya 

nyomortelepein elő cigányok életét mutatja be…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

     

A Közegészségügyi Hivatal engedélyezi az érettségi és az államvizsgák megtartását 

A Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) szerdán engedélyezte az érettségi vizsgák megtartását – jelentette be Branislav Gröhling 

oktatásügyi miniszter. A hivatal intézkedéséből következik, hogy a középiskolai és egyetemi felvételi vizsgákat is meg lehet tartani. 

Az oktatási minisztérium az iskolák fenntartóival közösen vizsgálja az iskolák műszaki felkészültségét és azt, hogy képesek lesznek-

e megfelelni a Közegészségügyi Hivatal által elírt feltételeknek. Az előírás szerint mind a diákoknak, mind a vizsgáztatóknak két 

méter távolságot kell tartaniuk egymástól, mindenkinek szájmaszkot kell viselnie és saját íróeszközöket kell használnia. A vizsgákat 

az iskola legnagyobb helyiségében kell megtartani, és mielőtt elkezdenék a feleltetést, a diákok és a vizsgáztatók testhőmérsékletét 

is meg kell mérni…” Forrás: Felvidék.ma: teljes cikk > 

 

 

https://www.maszol.ro/index.php/kultura/125038-erkezik-a-magyarok-romaniaban-sorozat-utolso-epizodja
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/125205-telefonon-keresik-fel-id-s-nez-iket-a-nagyvaradi-szineszek
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/125004-tobb-szaz-eves-id-kapszula-kerult-el-sepsiszentgyorgyon
https://erdelyinaplo.ro/extra/nem-kell-felni-a-szorvanytol-a-petofi-program-osztondijasai-romaniai-magyar-kiskozossegekben
https://kronikaonline.ro/kultura/nagybanyan-keszult-fotok-nyertek-el-a-magyarorszagi-sajtofotopalyazat-nagydijat
https://felvidek.ma/2020/04/a-kozegeszsegugyi-hivatal-engedelyezi-az-erettsegi-es-az-allamvizsgak-megtartasat/


Távoktatás döccenőkkel: Az internetet nélkülöző alapiskolások száma meghaladhatja a 32 ezret 

Legalább 23 000 alapiskolásnak nincsen internet-hozzáférése, derül ki az Oktatási Politikai Intézet (IVP) aktuális felméréséből. Az 

internetet nélkülöző tanulók száma ennél jóval magasabb is lehet, a 32 ezret is meghaladhatja. Ez azt jelenti, hogy a világjárvány 

idején gyerekek tízezrei maradnak oktatás nélkül, hiszen a rendes iskolai tanítás a világjárvány miatt ötödik hete szünetel. A 

szakember szerint az internet hiánya miatt elsősorban a szegény családból származó, illetve a roma gyerekek kerülnek hátrányos 

helyzetbe. Az IVP szerint minden második szegény családból származó gyerek és minden harmadik roma tanuló rendelkezik csak 

internet-hozzáféréssel. Valószínűleg ennél is sokkal több az olyan gyerek, aki csak korlátozottan fér hozzá a szükséges eszközökhöz, 

mert azokat meg kell osztania például a testvéreivel vagy az otthonról dolgozó szülőkkel. […]Van-e minden tanítónak megfelelő 

eszköze, számítógépe, gyors internet-hozzáférése? Van-e minden családban számítógép, internet? S ha van, akkor bekapcsolódik-e 

minden gyermek? Falvaink mindegyikében biztosított-e a mobilhálózat, és a gyors internet?” Ezeket az oktatással kapcsolatos 

aktuális kérdéseket bevezetőként Bódi Katalin, a Feledi Oktatási Körzet vezetője tette fel…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > teljes 

cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Stratégia partner leírva? A Most-Híd az MKP-hoz közeledne 

Nincs könnyű helyzetben egyik, a magyarok körében nemrég még meghatározó politikai párt sem. A Most-Híd és az MKP esetében 

nemcsak sikertelenségük közös, hanem az is, hogy mindketten tisztújító kongresszusra készülnek. Az MKP-ról a választók után a 

stratégiai partner Budapest is sarkos véleményt fogalmazott meg. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt 

mondta, hogy a külhoni magyar pártoknak fel kell nőniük a feladathoz, mert csak a magyarság már kevés a választási sikerhez. […] 

Míg Erdélyben az adomány az ottani politikai vezetés személyes részvétele és koordinálása mellett kerül a megfelelő helyekre, 

Felvidéken ez másként történt. A feladatra nem a magyar kormány stratégiai partnerének nevezett Magyar Közösség Pártja lett 

kiválasztva, hanem Világi Oszkár köre. […] A Most-Hídat jelenleg egy átmeneti elnökség, Solymos László, Pataky Karol, Agócs 

Attila és Peter Krajňák vezeti, akik más stratégiát folytatnak. […] „A pártnak meg kell újulnia, hogy visszaszerezze a választók 

bizalmát. Azt, hogy a szlovákiai magyar választók mit szeretnének, milyen elvárásaik vannak, február 29-én megüzenték. Tíz évnyi 

szembenállás és vádaskodás után azt szeretnék, ha közösen keresnénk a megoldásokat…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > teljes 

cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Élő közvetítésekkel jelentkeznek a könyvtárak 

A kulturális intézményekkel (múzeumok, galériák, várak, kultúrházak stb.) együtt a besztercebányai kerület könyvtárai is bezárták 

kapuikat a látogatók előtt. A könyvtárak addig a megszokott szolgáltatásaik mellett sok egyéb programmal is várták az olvasókat. 

A könyvtárak a mostani korlátozások közepette is igyekeznek megtalálni a lehetőségeket az olvasókkal való kapcsolat megtartására. 

Adatbázisaik, a kölcsönözhető könyvek listája már hosszú idő óta „on-line” elérhető, beleértve az otthoni keresgélést, a könyvek 

előjegyzését, az igényelt témakörhöz kapcsolódó irodalom összegyűjtését. Ezek a lehetőségek most is elérhetőek. Az elkövetkező 

napokban, hetekben összehangoltan, délelőtti és kora délutáni időpontokban gyerekeknek és felnőttek szóló programoknak 

örülhetnek úgy a fiatalabb, mint az idősebbek. A könyvtárak Facebook oldalain élő meseolvasások, játékos vetélkedők és 

foglalkozások, e-könyv bemutatók lesznek elérhetők. A losonci Nógrádi Könyvtár esetében magyar nyelven is…” Forrás: 

Korkep.sk: teljes cikk > 

Idén nincs magyar húsvéti mise Kassán 

A húsvéti magyar miséket évtizedek óta a premontrei rend kassai templomában tartják, mert az a kassai magyarok templomaként él 

a köztudatban. A rend azonban a koronavírus miatt úgy döntött, idén csak szlovákul fognak misézni az üres templomban, és azt 

közvetítik a hívőknek. […] Jozef Vaško, a rend szóvivője lapunknak azt mondta, a rend megegyezett a kisebbségeket szolgáló 

püspöki helynökkel, hogy húsvétkor csak szlovák mise lesz. „A magyar közösség nem kérte a magyar nyelvű közvetítést…” Forrás: 

Ujszo.com: teljes cikk > 

A Gombaszögi Nyári Tábor elmarad, de a pálos monostor körüli munkálatok nem álltak le 

Orosz Örs, a Sine Metu Polgári Társulás elnöke lelkesen kalauzolt végig a gombaszögi pálos monostor romjainak ásatásain. […] 

Az az ambíciónk, hogy az egész területen visszaállítsuk a középkori járószintet, s szeretnénk bemutatni az épület összes falát, az 

egykori kerítését, védművét, s picit az erőd jellegét is, hiszen az 1500-as években erődként fejezte be pályafutását az épület. Ezért 

is készítettük el Bebek Ferenc ágyújának a hiteles mását, amit itt helyeztünk el…” Forrás: Felvidék.ma: teljes cikk > 

Online oktatás, meghosszabbított jelentkezési határidő a Selye egyetemen 

Egyetemünk karain jók a távoktatással kapcsolatos eddigi tapasztalatok, bár a kialakult helyzet komoly kihívások elé állítja az 

oktatókat és hallgatókat, hiszen a megváltozott oktatási forma, a felkészülés és az ellenőrzés is többszörös időbefektetés igényel. 

Természetesen hiányzik a hallgatói visszacsatolás is – jelentette ki Juhász György rektor. Az egyetem oktatói egyre intenzívebben 

https://ujszo.com/kozelet/az-internetet-nelkulozo-alapiskolasok-szama-meghaladhatja-a-32-ezret
https://korkep.sk/cikkek/regio/2020/04/15/nagy-a-kaosz-az-oktatasban-ujratanulnak-a-tanitok-gyerekek-es-a-szulok-is/?fbclid=IwAR2SCToyeaS6b1e9wEaxihj8EUcOsk9B9T1Ytv5pUATVB_IzxtcetTbY_h8
https://korkep.sk/cikkek/regio/2020/04/15/nagy-a-kaosz-az-oktatasban-ujratanulnak-a-tanitok-gyerekek-es-a-szulok-is/?fbclid=IwAR2SCToyeaS6b1e9wEaxihj8EUcOsk9B9T1Ytv5pUATVB_IzxtcetTbY_h8
https://ujszo.com/regio/tavoktatas-doccenokkel
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/04/11/kongresszusok-elott-a-most-hid-az-mkp-hoz-kozeledne-a-magyar-part-egyelore-kivar/
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2020/04/16/koronavirus-jarvany-idejen-mig-erdelyben-az-rmdsz-felvideken-az-mkp-helyett-vilagi-oszkar-a-magyar-kormany-strategiai-partnere/
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2020/04/16/koronavirus-jarvany-idejen-mig-erdelyben-az-rmdsz-felvideken-az-mkp-helyett-vilagi-oszkar-a-magyar-kormany-strategiai-partnere/
https://felvidek.ma/2020/04/magyar-segitseg-a-hataron-tuli-magyaroknak/
https://korkep.sk/cikkek/kultura/2020/04/14/reagalnak-a-jarvanyra-elo-kozvetitesekkel-jelentkeznek-a-konyvtarak/
https://ujszo.com/regio/iden-nincs-magyar-husveti-mise-kassan
https://felvidek.ma/2020/04/a-gombaszogi-nyari-tabor-elmarad-de-a-palos-monostor-koruli-munkalatok-nem-alltak-le/
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használják az egyetemi e-learning rendszert. Ezen keresztül elektronikus tanagyagokat, dokumentumokat, de többek közt rögzített 

előadásokat is el tudnak juttatni az oktatók a hallgatókhoz. A rendszerben a hallgatókkal különböző típusú feladatokat is meg lehet 

osztani. Egyes oktatók a hallgatók fiókjába e-mailban továbbítják a tananyagokat, feladatokat és úgy is várják vissza ellenőrzésre a 

megoldásokat. A hallgatókat videokonferencia módozatban is oktatják. A Selye János Egyetem telepítette a BigBlueButton 

rendszert, ami jól vizsgázik…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > 

Ineko felmérés 2020: Az olvasók félrevezetése? 

Az INEKO kutatóintézet idén is publikálta az alap- és középiskolák frissített ranglétráját. A 2018/19-es tanévben a legnagyobb 

javulást, de a legnagyobb romlást mutató intézmények között is van magyar iskola. A rangsor inkább egy-egy iskola diákjainak 

pillanatnyi teljesítményét mutatja, mintsem az intézmény általános minőségét. […]Az INEKO-elemzés egyik szerzője, Matej 

Tunega lapunknak elmondta, a vizsgálat során a végzősök továbbtanulási arányát ugyan értékelték, de nem számították be az adott 

iskola összesített pontszámába. A szakember hozzátette, egyáltalán nincs arról nyilvánosan hozzáférhető információ, hogy a 

végzősök milyen arányban folytatják a tanulmányaikat külföldön. Tunega ugyanakkor hozzátette, nincs információja arról, a 

szlovákiai magyar iskolák diákjai mennyi magyarországi tanulmányi versenyen vesznek részt .– tette hozzá az elemző. A szakember 

összességében úgy látja, a magyar iskolák értékelése során ezek az intézmények nem szenvedtek hátrányt. […] Divatos kifejezéssel 

élve, ez a rangsor – hoax!…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Múltidéző: Akció K – egy barbár éjszaka Léván 

Hetven évvel ezelőtt, 1950. április 13-ról 14-re virradó éjszaka szervezte meg a csehszlovák kommunista hatalom a titkos Akció K 

–ként elhíresült, a Csehszlovákia területén lévő szerzetesrendek megsemmisítését célzó rajtaütést. A hetven évvel ezelőtti éjszakán 

erőszakkal hurcolták el a férfi kolostorok lakóit. A számos kolostor és egyházi rend mellett a lévai Getszemáni Vigasztaló Testvérek 

Kongregációjának tagjait is elhurcolták. A csehszlovák államhatalom az akció során az országban mintegy tizenegy szerzetesrend 

közel kilencszáz tagját internálták. A férfi szerzetesrendek ilyen módú megszüntetése páratlan s drasztikus esemény volt közép-

európai viszonylatban is – magyarázta a Felvidék.ma-nak Vincze László, a Nyitrai Állami Levéltár lévai fiókjának munkatársa…” 

Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Interjú: Berky Angelika, az SZMPSZ díjazottjával 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége az Óvodapedagógusok részére, kiváló módszertani és nevelési eredményekért 

kategóriában a szövetség díját adományozta Berky Angelika óvodapedagógusnak. […] Fantasztikus, hogy mennyi energiát és erőt 

adnak a kicsik. Az, hogy mindegyik más családból, közegből, más szokásokkal, mintákkal érkezik, mindig kihívást jelent, amelyhez 

rugalmasan kell tudni alkalmazkodni” – meséli a hivatás szépségeiről…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

Tíz napja nem tudják eloltani a tüzet a csernobili tiltott övezetben 

Tízedik napja küzdenek a tűzoltók a folyton újra kiújuló erdőtüzekkel a csernobili tiltott övezetben, ahol a lángok már 

megközelítették az 1986-ban nukleáris baleset sújtotta atomerőmű melletti Pripjaty városát – számolt be kedd reggeli műsorában a 

TSZN ukrán hírtelevízió. A híradás szerint előző este már olyan képek kerültek napvilágra, amelyeken az látható, hogy az 

atomerőmű területét is beterítette a füst. A TSZN olyan videofelvételeket mutatott be, amelyeken kommentárja szerint néhány 

kilométerre az atomerőmű melletti nukleáris hulladéktárolótól égő tüzek láthatók…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

Szijjártó Péter kezdeményezte a magyar–ukrán határ mentén élők ingázását 

Lehetőséget kellene biztosítani a határ mentén élőknek az ingázására a magyar-ukrán határon, Záhonynál – közölte Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter keddi Facebook-bejegyzésében. A tárcavezető kifejtette: telefonon egyeztetett Dmitro Kuleba 

ukrán külügyminiszterrel, és kölcsönösen biztosították egymást szolidaritásukról a világjárvány elleni küzdelemben. Beszámolt 

arról is, hogy kezdeményezte: a jelenleg egyetlen – kizárólag teherforgalom számára nyitva lévő – határátkelőhelyen, Záhonynál 

tegyék lehetővé a határ mentén élők ingázását. Ez nagy segítséget jelentene a Kárpátalján és az Északkelet-Magyarországon élőknek 

– tette hozzá…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Nem kap új kormányzót Kárpátalja 

Nemrég felröppent a hír, miszerint Kárpátalja élére Olekszij Petrovot, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Kirovográd megyei 

vezetőjét helyeznék, s beiktatására maga Volodimir Zelenszkij is megyénkbe érkezik. A mukachevo.net hírportál saját forrásokra 

hivatkozva azonban arról számolt be, hogy Petrovot mégsem nevezik ki megyénk kormányzójává, s jelölését is visszavonták. A 

https://www.bumm.sk/regio/2020/04/15/online-oktatas-meghosszabbitott-jelentkezesi-hatarido-a-selye-egyetemen
https://ujszo.com/kozelet/ertekeltek-az-iskolakat-nagy-kulonbsegek-vannak-a-magyar-tanintezetek-kozott
https://felvidek.ma/2020/04/dilettantizmus-vagy-az-olvasok-felrevezetese/
https://felvidek.ma/2020/04/akcio-k-egy-barbar-ejszaka-levan/
https://ujszo.com/regio/berky-angelika-ovononek-szuletett
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/tiz-napja-nem-tudjak-eloltani-a-tuzet-a-csernobili-tiltott-ovezetben/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/szijjarto-legyen-lehetoseg-ingazasra-zahonynal/
https://karpataljalap.net/2020/04/09/brenzovics-laszlo-levelben-fordult-szijjarto-peterhez


kinevezés elmaradásának oka egyelőre nem ismert. […]Ungváron gőzerővel készülnek Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 

fogadására. A készülődés abban nyilvánul meg, hogy a reptérről a belvárosba vezető Szobránc utcán a közútkezelő emberei 

elkezdték kijavítani a hónapok óta ott tátongó úthibákat. Valamint köztisztasági dolgozók serénykednek az út mentén. Nagyon úgy 

fest, hogy a majd harminc év – Ukrajna 1991-es függetlenné válása óta – is kevés volt ahhoz, hogy teljes mértékben szakítsanak a 

szocialista beidegződésekkel…” Forrás: Karpat.ua:  teljes cikk > teljes cikk 2 > 

A járvány ellenére már megkezdődtek a választással kapcsolatos provokációk Kárpátalján 

A koronavírus-járvány ellenére a politikusok nem feledkeztek meg a helyhatósági választásokról. Még a járvány sem állította meg 

a hagyományos provokációk sorozatát, hiszen nemrég az egyik ukrán hírportálon megjelent egy, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) ellen irányuló publikáció. Az említett cikket a korrespondent.net-en olvashattuk először, majd egy sor 

kárpátaljai hírportál (pl. az ungvar.uz.ua) is átvette. A publikációban azt olvashatjuk, hogy „nemrégiben számos kárpátaljai 

regionális kiadvány és a közösségi oldalak felhasználói is azt rebesgették, hogy a magyar kisebbség vezetői körében nagy 

változásokra lehet számítani, melyeket különféle tényezők előztek meg.” A cikk írója elsőként azt a tényt említi, hogy a koronavírus-

járvány miatt bevezetett karantén intézkedések következtében elmaradt a KMKSZ április elejére tervezett tisztújító közgyűlése. 

Elmondása szerint Budapest még nem döntött a párt vezetőjét illetően. […] Az említett cikkben leírt alaptalan információkat a 

KMKSZ vezetősége választások előtti provokációnak tekinti, mely arra irányult, hogy beszennyezze a szervezetet a helyhatósági 

választások előtt…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

 „Levizsgázott” az ukrán oktatás  

Április 6-tól sugároznak televíziós tanórákat az országos tévécsatornák az 5–11. osztályos tanulók számára, akik a karantén miatt 

nem járhatnak iskolába ezekben a hetekben. A hétfőtől péntekig tartó első oktatási héten az ukrán sajtó legalább fél tucat hibát 

fedezett fel a tanórák anyagában. Kiderült az is, hogy az órákat nem is annyira az Oktatási és Tudományos Minisztériumban készítik 

[…] Az első komoly hibára alig néhány percet kellett várni. Az 5. osztályosok matematikaóráján a tanárnő 30,2-ből igyekezett 

kivonni 2,2-et, ám 28 helyett neki valamiért 18 jött ki. […] Hogy mit szólnak saját hibáikhoz a pedagógusok? Egyfelől nagyszerű 

élménynek és tapasztalatnak tartják a tévés oktatást, másfelől felhívják a figyelmet, hogy ők nem képzett tévések. Ráadásul az 

előadáson nincsenek gyerekek, azaz nincs, aki kijavítsa a pedagógus esetleges elszólását, tévedését. Dmitro Nomirovszkij 

matematikus, aki szintén tartott online órát, a Facebook közösségi oldalon rámutatott: a tanároknak nincs módja az összevágott 

anyag megtekintésére, mielőtt az adásba menne, hogy kiszűrjék az esetleges hibákat…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

Kihirdették a Vers a térBen győzteseit  

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet évek óta meghirdeti Vers a téren elnevezésű programját, melynek keretében a magyar 

költészet napján együtt szavalhatnak az esemény résztvevői Beregszász főterén. 2019-ben már több ezren mondhatták el közösen 

Ady Endre Fölszállott a páva című versét. A szervezők úgy döntöttek, nem hagyják, hogy szavalat nélkül maradjunk e jeles napon, 

s a korábbi évek gyakorlatától eltérően most internetes versmondó pályázatot hirdettek. Minden évben egy-egy jubiláló költő versét 

„viszik ki a térre”, ezúttal a választás a kilencven éve született Csoóri Sándorra s az Idegszálaival a szél című költeményére esett. 

A felhívásra 58-an küldték be szavalatukat. A verseny nagyon szoros volt, az első öt személyt mindössze 1-2 pont választotta el 

egymástól. Első helyezést ért el Heczel Jázmin, második lett Kozma Marianna, míg harmadik helyen Nagy-Kasza Csenge 

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

Rendhagyó módon méltatják a költészet napját 

A Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége a magyar költészet napja alkalmából verssel fogja össze Kárpátalját, 

Aknaszlatinától Csapig. A korábbi években is megemlékeztünk a világnapokról, különös tekintettel a magyar vonatkozásúakra, 

viszont most még nagyobb figyelmet fordítunk ezekre – szögezte le Lőrinc Ingrid, a KMDFKSZ elnöke. – Már rengeteg online 

versmondó versenyt hirdettek, ezért mi inkább azt találtuk ki, hogy egy verssel fogjuk össze egész Kárpátalját, Csaptól 

Aknaszlatináig. Radnóti Miklóstól a Nem tudhatom… címűt szavaljuk el közösen. Annyi részre osztottuk fel, ahányan vagyunk. A 

videóba egymás után kapcsolódnak be az elnökségi tagok és az aktivisták, így áll össze a mű…” Forrás: Kiszo.net:  teljes cikk > 

teljes cikk 2 > 
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DIASZPÓRA  

Ehingeni Könyvtár: Egy fotóalbum története 

Mi jut először eszünkbe, ha a regensburgi székhelyű, Müncheni Magyar Intézetről beszélünk? Az itt eltöltött ösztöndíjam alatt azt 

tapasztaltam, hogy sokak legelőször az úgynevezett Ehingeni Könyvtárra gondolnak. Akik ismerősek a németországi magyar 

diaszpóra ügyeiben, azoknak nem kell bemutatni, hogy mi is ez. A többiek kedvéért, álljon itt egy rövid összefoglaló! 2017-ben 

Regensburgba költözött adományozás révén a magyar kultúra egyik legfontosabb képviselője, „megjelenítője” Németországban, az 

„Ehingeni Könyvtár”. Ez a 2.500 körüli tételből álló gyűjtemény magyar, vagy magyar származású írók és költők műveit tartalmazza 

német nyelven…” Forrás: Korosiprogram.hu:  teljes cikk > 

Kanadából szeretettel a magyar költészet napjára 

1964 óta április 11-én ünnepeljük a magyar költészet napját. 1905-ben ezen a napon látta meg a napvilágot József Attila. Rövid 

életútja során keletkezett életműve a magyar kultúra felbecsülhetetlen kincse. Kanadában mi egy videóval készültünk erre a napra. 

Kanadai KCSP-s társaimmal egy videóval készültünk a költészet napjára. József Attila A Dunánál című versét szavaltuk el közösen. 

A videó célja és üzenete az volt, hogy a világjárvány ellenére megmutassuk: elzárva is együtt vagyunk. A videóban szerettünk volna 

megmutatni minden olyan kanadai várost, ahol KCSP-ösztöndíjasok tevékenykednek…” Forrás: Korosiprogram.hu:  teljes cikk > 

Ősz helyett már április 3-án elindult a külhoni gyerekeknek szóló Miénk a város! online játék 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a tervezett őszi kezdés helyett még április elején elindította a külhoni magyar 

gyerekeknek szóló Miénk a város! nevű online játékot, hogy ezzel is segítse a szomszédos országokban is otthon tartózkodó magyar 

családokat. A szokásos októberi kezdés helyett a játék április 3-án, pénteken 17 órakor indult. A játék péntektől érhető el a 

www.mienkavaros.hu oldalon és május 29-ig tart. A 100 legügyesebb, legtöbb pontot összegyűjtő játékos 100 ezer forint értékű 

Csodasarkot – fejlesztőjátékokat és gyerekkönyveket tartalmazó csomagot – nyer saját óvodai, osztály- vagy iskolaközösségének, 

de a legjobb 100-at követő 300 játékos is értékes könyvjutalomban részesül…” Forrás: Kepesujsag.com:  teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László 
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