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Az Impulzus szociológiai műhelye folytatódik – 2. képzési hétvége! 

A TéKa társszervezésében az Impulzus Társulás folytatja a szociológiai műhelyprogramját. A 2020. március 6-9. közötti hétvégén 

tervezett második felvonás Budapesten lesz az MTA Domus Collegium Hungaricum-ban. A mostani képzésen a következő 

előadásokra és tréningekre számíthatnak a résztvevők: Az ifjúságkutatás koordinációs feladatai; az interjúzás módszertana; 

kutatásmódszertan; a kérdőíves felmérés Kutatásunk kérdőívének elkészítése…” Forrás: TeKa.sk: teljes cikk > 

 

Rádióinterjú: Színes programok az Amapednél 

Az AMAPED Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete többnél több programmal, tanfolyammal vagy előadással szolgálja a 

magyar nyelv és kultúra fejlesztését ausztriai-magyar körökben. A hét elején járt az Amapednél a Soproni Petőfi Sándor Színház 

tantermi színháza egy új programmal, melynek keretein belül a fiatalok Elekes Dóra A muter meg a dzsinnek című művét dolgozták 

fel. Március 28-án pedig Mesemondó- és Szavalóversenyt tart az Amaped, az egyesület termeiben és a Collegium-Hungaricumban. 

A feltételek az Amaped honlapján olvashatók…” Forrás: Volksgruppen.at:  teljes cikk > 

Rádióinterjú: Weinidylle - osztrák-magyar Interreg projekt 

A budapesti Utazás kiállításon mutatkoztak be közösen a határon átnyúló Weinidylle Interreg program burgenlandi és magyar 

partnerei. A négynapos kiállításon, amely március elsején ért véget, a Weinidylle partnerei közös standon mutatkoztak be. Az 

Interreg Ausztria-Magyarország együttműködési program keretében közel egymillió euróból lehet turisztikai célú fejlesztésbe vonni 

a két határ menti régió tradicionális borospincéit. A projekt résztvevői a Naturpark in der Weinidylle, a Vasi Hegyhát-Rábamente 

Egyesület és a már 35 éves Hegypásztor Kör. Kovács István, a Hegypásztor Kör elnökének ismertetését hallgathatják meg az 

együttműködésről…” Forrás: Volksgruppen.at:  teljes cikk > 

Textilkiállítás és könyvbemutató a bécsi Pázmáneumban 

Február 29-én különleges művészeti ág kedvelőivel telt meg a bécsi Pázmáneum díszterme. Már az előadás helyszínére vezető 

folyosón nem mindennapi látvány fogadta az érkező vendégeket, az osztrák Bichler házaspár szőnyegekből és különleges 

szőttesekből álló privátgyűjteményének kiállított darabjai. Rózsa-Jäger Csenge – Bécsben élő magyar szakértő, a mostani program 

szervezője – és Georg Butterweck „Die Studiensammlung Ferenc Batári” című, Batári Ferenc szőnyeggyűjteményét feldolgozó 

tanulmánykötetét Pásztor Emese, az Iparművészeti Múzeum munkatársa mutatta be Batári Ferenc és a szőnyegkutatás 

Magyarországon címmel…” Forrás: Korosiprogram.hu:  teljes cikk >  

 

Janez Janša az új kormányfő  

Kedden tartotta a Szlovén Országgyűlés a Janez Janša kormányfőjelöltről szóló vitát és szavazást. A titkos szavazáson 52 támogató 

szavazatot kapott, 31 képviselő ellene szavazott, egy szavazólap érvénytelen volt. A 90 képviselő közül 84-en adták le voksukat. 

Már a szavazás előtt tudni lehetett, tekintettel a napokkal korábban parafált koalíciós szerződésre, hogy az SDS–SMC–NSi–Desus 

koalíció biztos 47 szavazatra számíthat, emellett biztosította támogatását a nemzetiségi parlamenti frakció, így Felice Žiža olasz és 

Horváth Ferenc magyar nemzetiségi képviselő is…” Forrás: Nepujsag.net:  teljes cikk >  

Indul a Genius Lendavae sorozat  

A Galéria-Múzeum (GML) a 2019-es évet – hasonlóan, mint az előzőket – eredményesen zárta, hiszen a nagy kiállítások vonzzák 

a látogatókat. Programjaikat 33 ezren tekintették meg, a belépők és emléktárgyak értékesítésével több mint 130 ezer euró bevételre 

tettek szert. Az intézet tanácsa múlt pénteki ülésén elfogadta a tavalyi évi programbeszámolót (34 különböző projekt) és a pénzügyi 

zárszámadást is, mely pozitív évről ad jelentést. A Galéria-Múzeum 2019-ben 460 ezer eurós költségvetéssel rendelkezett, kiadásai 
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396 ezer eurót tettek ki. […] Az ülésen ismét szóba kerültek az évek óta aktuális témák is: az intézet státuszának a kérdése és a 

szakemberhiány. Lendvai Kepe Zoltán tanácselnök véleménye szerint a GML-t leginkább a nemzeti intézmény, illetve múzeum 

státusza illetné meg, hiszen specifikus, kétnyelvű intézményként működik. Ami a kádert illeti, egy informatikusra, illetve 

digitalizációt végző szakemberre és múzeumpedagógusra van leginkább szükségük…” Forrás: Nepujsag.net:  teljes cikk >  

Támogatások a magyar kulturális programokra  

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) új tanácsa február 20-i ülésén elbírálta a nyilvános felhívásra beérkezett 

egyesületi pályázatokat a magyar kulturális programok támogatására, összesen valamivel több mint 12 ezer euró összegben. A 

tanács még a pályázatok elbírálása előtt hosszabb vita nélkül elfogadta az intézet 2019-es zárszámadását: az MNMI tavaly 645 ezer 

euró bevételre tett szert, a szlovén költségvetésből ehhez 455 ezer euró folyósítás érkezett. A többi bevétel anyaországi és pályázati 

támogatásból, valamint piaci értékesítésből származik. A 2020-ban kivitelezendő magyar kulturális programok támogatására 

meghirdetett felhívásra – melyet 2019-től az MNMI hirdet meg a kultuszminisztérium támogatásából – a szlovéniai székhelyű, 

nemzetiségi kulturális programokat kivitelező egyesületek és egyéb civilszervezetek pályázhatnak. A január 16-tól február 20-ig 

nyitott pályázatra 21 pályázat érkezett be…” Forrás: Nepujsag.net:  teljes cikk >  

Könyvbemutató: „A Hétköznapi hősök” projekt két kötete 

Pénteken került sor a lendvai Bánffy Központban a Hétköznapi hősök címmel megjelent projekt két kötetének a bemutatójára, 

melyen a szerzők mellett a „szépkorú” közlők is jelen voltak. – A mi esetünkben hősök azok, akik egy népcsoportnak, egy kultúrának 

rendkívüli és önfeláldozó tetteket véghez vivő személyiségei. Különlegesek, de mégis nemes egyszerűségükben hétköznapi 

emberek, akik a jót és az erkölcsöt képviselik – adta meg a hősök definícióját Štampah Miha, a Hétköznapi hősök projekt mentora 

a sorozat újabb kötetének felütésében. […] A rendezvényen a Határtalan program keretében a Muravidéken tartózkodó 

gyergyószentmiklósi középiskolások alkalmi kórusa is fellépett…” Forrás: Nepujsag.net:  teljes cikk >  

 

Klaus Johannis kapta idén a Coudenhove-Kalergi Európa-díjat 

A Coudenhove-Kalergi Európa-díjjal tüntették ki szerdán Klaus Johannis államfőt. A kitüntetést kétévente ítéli oda a páneurópai 

eszme megfogalmazója, Richard von Coudenhove-Kalergi tiszteletére 1978-ban alapított Coudenhove-Kalergi Európai Társaság 

olyan személyiségeknek, „akik hozzájárultak az egységes és békés Európa projektjéhez". A Cotroceni-palotában tartott ceremónián 

az Európai Néppárt elnöke mondott laudációt a díjhoz. Donald Tusk „rendkívüli politikusnak" nevezte Johannist […] „Egy kis 

városból származik, egy nemzeti kisebbség tagja, a kisebbségek nézőpontját is képviseli" – hangoztatta…” Forrás: Maszol.ro: teljes 

cikk > 

Megkezdődött a miniszterjelöltek meghallgatása a szakbizottságokban 

Pozitívan véleményezte kedden Nicolae Ciucă jelöltségét a védelmi miniszteri tisztségre a parlament két házának egyesített 

szakbizottsága. Lucian Ovidiu Heiuş pénzügyminiszter-jelölt viszont nem kapott elegendő voksot. Ciucă jelölését 14-en támogatták, 

6-an ellene szavaztak. A meghallgatást követően a bizottságok közös, indoklással ellátott konzultatív jellegű véleményezést 

bocsátanak ki. A minisztereket kedden, szerdán és csütörtökön hallgatják meg a szakbizottságokban. A kormány beiktatásáról szóló 

parlamenti szavazás időpontját még nem tűzték ki, de a házszabály szerint a kormánynévsor benyújtásától – a múlt péntektől – 

számított 15 napon belül sort kell keríteni rá…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Külföldiekkel pótolják a kivándorlás okozta munkaerőhiányt a romániai vállalkozók 

Bár folyamatosan növekednek a romániai bérek, még mindig magas a kivándorlás a lakosság körében. A munkaerőhiány pedig 

akkora méreteket ölt, hogy már 23 000 Európai Unión kívüli munkavállaló dolgozik az országban, számuk pedig egyre nőni fog, 

egy friss felmérés szerint minden három munkáltatóból egy fontolgatja, hogy külföldieket alkalmaz. A demográfiai mutatók és a 

migráció befolyásolja a romániai munkaerőpiac dinamikáját – állapítja meg az Európai Bizottság (EB) Romániáról készített, és a 

napokban nyilvánosságra hozott jelentésében. Hiszen 2018-ban a más tagállamban élő, aktív korú (azaz 20-64 év közötti) 

közösségek közül a legnagyobb a román volt: 2,52 millió aktív korú román állampolgár élt saját hazájának határain kívül az EU-

ban…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Ebben is utolsók: a legkevesebbet költjük oktatásra az EU-ban 

Románia mindössze a GDP 3,2 százalékát fordította a tanügyre 2018-ban, ezzel az aránnyal az utolsó helyen állunk az Európai 

Unióban - derül ki az Eurostat friss jelentéséből. Az uniós átlag 4,6 százalék. A romániai tanügyi törvény szerint a GDP 6 százalékát 

kellene oktatásra szánnunk, a döntéshozók viszont rendszeresen figyelmen kívül hagyják az előírásokat. Mircea Miclea korábbi 
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tanügyminiszter rámutatott, 2019-ben még kevesebbet fordított a kormány a tanügyre, az idei évben pedig még ennél is rosszabb a 

helyzet. Idén a GDP mindössze 2,7 százalékát különítették el az oktatásra, a kutatásnak pedig be kellett érnie 0,2 százalékkal…” 

Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Nem engedtek be Romániába egy orosz kutatót, aki a román nyelv szláv eredetét hirdeti 

Megtiltották a román hatóságok Alekszej Umnov-Gyenyiszov orosz kutató belépését Romániába, aki azt terjeszti, hogy a dákok, 

akiktől a románok eredeztetik magukat, a szlávok leszármazottai - közölte kedden a G4Media.ro hírportál. Oroszország bukaresti 

nagykövetségének Facebook-bejegyzése szerint a szentpétervári tudóst a bukaresti repülőtérről fordították vissza. Umnov-

Gyenyiszov a 2013-ban alapított bukaresti orosz kulturális és tudományos központban készült ismertetni A dák törzsek: kik ők és 

honnan származnak című tanulmányát. A G4Media magyarázatképpen hozzátette: Umnov-Gyenyiszov pánszláv elméletét, amely 

szerint a román nyelvnek semmi köze a latinhoz, román honlapokon is terjeszti "az orosz hivatalos propaganda", hogy gyengítse 

Románia és a Nyugat közötti kapcsolatot…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Kezdődik az előkészítő osztályba történő beiratkozások első szakasza 

Március 4-én elkezdődött és március 23-áig tart az előkészítő osztályba történő beiratkozás első szakasza. Az erről szóló miniszteri 

rendelet értelmében azokat a gyermekeket lehet beíratni előkészítő osztályba, akik 2020. augusztus 31-ével bezárólag betöltik 

hatodik életévüket. A szülők igénylésére a 6. életévüket 2020. szeptember elseje és december 31-e között betöltő gyerekeket is be 

lehet íratni az iskolába, amennyiben az úgynevezett pszichoszomatikus felmérés során iskolaéretteknek nyilvánítják őket.[…] Mit 

is jelent pontosan az iskolaérettség, érdemes-e erőltetni, hogy minél előbb menjen iskolába a gyerek, illetve mire kell figyelni az 

iratkozásnál? – többek között ezekre a kérdésekre kaptak választ azok a szülők, akik részt vettek a marosvásárhelyi Védem Egyesület 

által kezdeményezett és Cseke Erzsébet tanítónő által moderált tanulságos beszélgetésen, amelyen Szepessy Brigitta, Gyarmati 

Harmat-Katalin és Csizmadi Csilla tanítónők, Molnár Andrea iskolapszichológus, valamint Körtesi Sándor iskolaigazgató járták 

körbe a szülőknek nem kis fejtörést okozó témát…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Hivatalos: nem történt bűncselekmény a románok úzvölgyi temetőbe történő betörésekor 

Botrányosnak nevezte Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, hogy az úzvölgyi temető kapcsán tett feljelentésüket 

vizsgáló moinești-i ügyészség lezárta a nyomozást és kimondta, hogy a temetőnél nem történt bűncselekmény. Gyűlöletkeltés és 

rongálás miatt ismeretlen tettes ellen ügyészségi feljelentést tett az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) az úzvölgyi katonatemetőben 

tavaly júniusban történt incidens kapcsán. Többek között a Magyar Polgári Párt és a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat is 

hasonlóképpen járt el. Összesen öt feljelentést vizsgált az ügyészség. Mint Csomortányi István keddi marosvásárhelyi 

sajtótájékoztatóján elmondta, hétfőn kapták kézhez az ügyészség indoklását, amit botrányosnak nevezett. Kiemelte, az ügyészség 

egyszerre vizsgálta mind az öt feljelentést, és bár indoklásában végig román és magyar csoportokról beszél, egyetlen magyar tanút 

sem hallgattak ki. „A helyszínen készült számtalan fénykép és videofelvétel ellenére az ügyészség azt állítja, hogy testi sértés és 

garázdaság nem történt az úzvölgyi temetőnél…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Daniel David pszichológust választották a Babes-Bolyai Tudományegyetem rektorává 

A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) oktatói és diákképviselői Daniel David pszichológust, az egyetem jelenlegi 

rektor helyettesét választották kedden az egyetem rektorává a következő négy évre - közölte honlapján a tanintézet. Daniel David 

az ortodox teológus Ioan Chirilával, az egyetem szenátusának az elnökével versenyzett a tisztségért. A választáson a tanárok és 

diákképviselők mintegy 89 százaléka (1403 személy) vett részt, Daniel David a szavazatok 71,35 százalékát szerezte meg. Az 

egyetem leköszönő rektora, Ioan Aurel Pop történész kitöltötte a két mandátumát, és időközben a Román Akadémia elnökévé is 

megválasztották. A 47 éves Daniel David az elmúlt négy évben az intézmény kutatásért, versenyképességért és tudományos 

publikációiért felelős rektor helyettese volt. Rektorjelölti programjában egy világszínvonalú egyetem felépítését ígérte a bizalom és 

a nyitás jegyében. Szatmárnémetiben született, a BBTE-n szerzett pszichológusi diplomát, és ugyanitt szerezte meg a doktori 

fokozatot is. Soós Anna, a magyar tagozat élére választott rektorhelyettes az MTI-nek elmondta: Daniel David egyértelmű üzenetet 

közvetített az egyetem multikulturális jellegét adó magyar és német tagozat felé azzal, hogy - ellenjelöltjével ellentétben - magyarul 

és németül is közzétette programját…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Harmadik rektori mandátumát kezdheti meg a MOGYE élén Leonard Azamfirei 

Harmadik rektori mandátumát kezdheti meg a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) élén Leonard 

Azamfirei professzor. A George Emil Palade Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetemmé 

átnevezett multikulturális tanintézet versenyvizsga útján választotta ki kedden az új rektorát. Leonard Azamfirei volt az egyedüli 

jelölt a tisztségre. Az egyetem honlapján román nyelven közzétett menedzseri tervében a rektorjelölt azt tűzte ki célul, hogy az 

egyetem a romániai felsőoktatási intézmények élvonalába kerüljön mind az oktatás, mind pedig a kutatás területén. A húszoldalas 

menedzseri tervben nagy hangsúlyt kap az a törekvés, hogy az egyetem minél több külföldi hallgatót vonzzon az idegen nyelven 
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elindított programjaira, és alig esik szó a magyar nyelvű oktatásról. […] Szilágyi Tibor, az egyetem szenátusának elnökhelyettese 

az MTI-nek nyilatkozva a multikulturális látszat felmutatására szánt pótcselekvésnek tekintette a magyar informatika szak és a 

multikulturális központ tervét. Szerinte ezek nem pótolják a magyar tagozat intézményen belüli önállóságának a hiányát…” Forrás: 

Maszol.ro: teljes cikk > 

Megvan a létjogosultsága: erdőmérnöki szak indul Sepsiszentgyörgyön 

A Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi tanulmányi központjában ősztől indul a négyéves erdőmérnöki 

alapképzés. A Romániai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Hatóság jóváhagyta az ideiglenes működési engedélyt, így meghirdethetik 

a helyeket. Nyárádi Imre István, a sepsiszentgyörgyi központ igazgatója lapunknak elmondta, már az egyetem 2013-ban kidolgozott 

fejlesztési stratégiájában szerepeltek új helyszínek, és új szakok beindítása…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Számos erdélyi részvevője van az István, a király iskolába megy versenynek 

István, a király iskolába megy címmel szervezik azt a nemzetközi versenyt, amely határokon átívelve nyújt lehetőséget a tehetséges 

gyerekek és iskolás csoportok megmutatkozására. Mindezt úgy, hogy közben a fiatalok megismerik a középkori Magyarország 

viselettörténetét, Szent István udvartartását. Összesen száz Kárpát-medencei település kapcsolódott be a versenybe, Erdélyből 13 

szólista és öt iskola jelentkezett…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Járhatóvá válhatnak a szászkézdi parasztvárba vezető titkos alagutak 

Európai támogatások segítségével tennék járhatóvá Szászkézd 14. századi parasztvárát a falu központjával összekötő két titkos 

alagutat, jelentette be Ovidiu Şoaită polgármester. A terv az, hogy az ostrom idején használt titkos járatokat a turisták számára is 

járhatóvá tegyék. A Maros megyei falu elöljárója szerint restaurálnák az 50-60 méter hosszú, a parasztvár mögé vezető, és a falu 

központjában található kúton keresztül megközelíthető alagutat, és rekonstruálnának egy másik, néhány száz méteres járatot is, 

amely a hagyomány szerint a templommal kötötte össze az erődítményt, írja az Agerpres hírportál. A 14. században épült, ma már 

romos parasztvár restaurálását 2019 júliusában már elkezdték, 8,5 millió lejes európai uniós támogatással…” Forrás: Maszol.ro: 

teljes cikk > 

Kétszázezer oldallal bővült az erdélyi digitális tudománytár, a Digitéka  

Kétszázezer oldallal és 16 újságcímmel bővült az erdélyi digitális tudománytár, a Digitéka, amelynek célja hozzáférhetővé tenni a 

széles közönség számára is a 19. és 20. századi erdélyi magyar sajtótermékeket és könyvkülönlegességeket. A Digitékát 2018-ban 

indította a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által alapított Iskola Alapítvány, valamint a Jakabffy Elemér 

Alapítvány és az MTA TK Kisebbségkutató Intézete az 1000 év Erdélyben 100 év Romániában elnevezésű program részeként. A 

tudománytár olyan magyar nyelvű napi- és hetilapokat, valamint folyóiratokat akar közkinccsé tenni, amelyek az erdélyi és később 

a romániai magyarság nyilvánosságát jelentették a 19. és a 20. század folyamán…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Jogtörténetek a márciusi Korunkban 

A Korunk márciusi lapszáma a jogtudomány történeti előzményeinek és aktuális kihívásainak közérthető képét nyújtja. Ami az 

utóbbi vonulatot illeti, a lapszámban olyan kérdéseket elemeznek a szerzők, mint a megújuló jogtörténeti szemléletmód, a 

jogtörténet újdonságai, a jogi oktatás nehézségei a digitális korban, a Z generáció szempontjából és a 21. században, valamint a 

romániai jogállamiság állapota. A lapszámot záró elemzés azt a kérdést vizsgálja, hogy milyen hatással lesz a mesterséges 

intelligencia megjelenése a jogalkalmazásra. Az összeállítás általános üzenete az, hogy az új társadalmi kihívások nem a jog 

meghaladását eredményezik, sőt, a hatás valójában a szabályozás komplexebbé válása – a jognak pedig kulcsszerepet kell játszania 

alapvető értékeink védelmében…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

A Studium–Prospero Alapítvány marosvásárhelyi konferenciája 

A hazai egészségügyi rendszer tisztázatlan kérdéseire keresték a választ a Studium–Prospero Alapítvány marosvásárhelyi 

konferenciáján, amelyen az orvosokat, de főként a betegeket érintő problémák kerültek terítékre. Kiderült, hogy a látványos 

fizetésemelések nem sokat javítottak az egészségügyi szolgáltatásokon, miközben a minisztérium költségvetésének megnyirbálása 

ellehetetleníti a rendszer megfelelő működését. […]Romániában a háziorvosok helyzete sem mondható rózsásnak. A legfiatalabbak 

a Székelyföldön tevékenykednek, de az ottani átlagéletkor is 55 esztendő körül mozog. Egyetlen év alatt 700-ról 1400-ra nőtt azon 

hazai települések száma, amelyek háziorvos nélkül maradtak…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Továbbképzés: Applikációk a 21. század nyelvoktatásában 

Digitális eszközök a tanulásban és a tanításban – Applikációk használata a nyelvoktatás gyakorlatában címmel tartottak február 28-

án továbbképzést a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem hallgatói, illetve nyelvtanárok számára. Mikó Marietta, az egri 

https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/123023-harmadik-rektori-mandatumat-kezdheti-meg-a-mogye-elen-leonard-azamfirei
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/osztol-erdomernoki-szak-indul-sepsiszentgyorgyon
https://szekelyhon.ro/aktualis/szamos-erdelyi-reszvevoje-van-az-istvan-a-kiraly-iskolaba-megy-versenynek
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/122897-jarhatova-valhatnak-a-szaszkezdi-parasztvarba-vezet-titkos-alagutak
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/122883-ketszazezer-oldallal-b-vult-az-erdelyi-digitalis-tudomanytar-a-digiteka
https://www.e-nepujsag.ro/articles/jogtoertenetek-a-marciusi-korunkban
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bkiveseztekr-az-egeszsegugyi-rendszert-erdelyi-es-anyaorszagi-szakemberek-egy-marosvasarhelyi-konferencian


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

Eszterházy Károly Egyetem Új Nemzeti Kiválóság Programjának (ÚNKP) ösztöndíjas doktorandusza tartott előadást, illetve 

gyakorlati foglalkozást. Az előadó nem először járt Nagyváradon, a február 28-i képzést ugyanis novemberben már megelőzte egy, 

az egyetem hallgatói számára szervezett workshop, a múlt heti alkalmon azonban a jelenlegi hallgatók mellett Bihar és Szatmár 

megyei nyelvtanárok is részt vettek…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk > 

Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny, III. forduló, országos döntő 

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) és a Magyar Kémikusok Egyesülete által közösen szervezett Irinyi János 

Középiskolai Kémiaverseny országos döntőjét 2020. február 27-én szerveztük meg Kolozsvárott, a Babeș-Bolyai 

Tudományegyetemen, Kémia és Vegyészmérnöki Karán, egy időben a verseny magyarországi fordulójával. A legjobb eredményt 

elért diákok (IX-XI. oszt.) továbbjutottak a verseny magyarországi döntőjére, melyet a Magyar Kémikusok Egyesülete szervez a 

Debreceni Tudományegyetemen 2020. április 3-5. időszakban…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk > 

Könyvbemutató és rádióinterjú: Nagy Gizella aradi magyartanár legújabb könyve 

Szerdán mutatták be a Csiky Gergely Főgimnázium dísztermében Nagy Gizella nyugalmazott aradi magyartanár legújabb könyvét. 

A több kötetes író-pedagógus inkább csak társszerzője a könyvnek, ugyanis a nagyapja, néhai Kiss Lajos Önéletírásán keresztül 

mutatja be a két világháború időszakában élt kelet-közép-európai kisember hányatott sorsát. A galíciai harctértől az orosz 

hadifogságig, az ázsiai kalandoktól a kisebbségi lét folytonos küzdelméig írja le több évtized történéseit. Az unoka és a könyv 

kiadója szerint a visszaemlékezések érdeme, hogy igazából a mai ember számára szolgál tanulsággal: a reményvesztett embernek 

hitet ad, hogy a legnehezebb helyzetekből is van kiút, az elvágyódónak pedig a szülőföld szeretetéből mutat példát…” Forrás: 

Erdely.ma: teljes cikk > 

Bemutatták Szilágyi Aladár legújabb kötetét 

Kortárs, magyar címmel jelent meg Szilágyi Aladár nagyváradi közíró legújabb kötete. A kortárs magyar írókkal készített interjúkat 

tartalmazó kötetet kedden mutatták be a nagyváradi Posticumban. Két dolgot kedvelt, a riportot és interjút – mondta képernyőn 

keresztül Szilágyi Aladár a kötetbemutatójára összegyűlteknek kedden délután. A szerző egészségi állapota miatt nem jelent meg 

személyesen a könyvbemutatón, de a korszerű technika segítségével szívesen válaszolt Szűcs László kérdéseire, aki a Holnap 

Kulturális Egyesület gondozásában megjelent, kétkötetes munkát szerkesztette…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Interjú: 62 éves a Marosvásárhelyi Rádió 

1958. március 1-jén adták át a rádió székhelyét, március 2-án pedig először szólalt meg a Marosvásárhelyi Rádió. Az első napon, 

reggel 5:30-tól 15 perces román és 30 perces magyar nyelvű műsort sugároztak. Március 3-án pedig elindult a rendszeres 

műsorszórás napi 2-2 órában, magyar és román nyelven. Az egyik első rovat a Beszél a Székelyföld című volt. 1985. január 12-én, 

központi utasításra, a Román Rádió minden regionális stúdióját felszámolták, a marosvásárhelyit is. […] Az elmúlt 62 évről a 

Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztőjével, Szász Attilával beszélgettünk…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Megmérettetésre várja a fiatal romániai zenészeket a bukaresti Balassi Intézet 

A Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet 2020. május 11-14. között tizenhatodik alkalommal várja a fiatal romániai 

muzsikusokat a Magyar Zene Fesztivál keretében történő megmérettetésre. Az intézet közleménye szerint a rendezvény célja 

klasszikus és kortárs magyar zenei értékek megismertetése Romániában, valamint olyan fiatal romániai tehetségek felfedezése és 

támogatása, akik magyar zeneművek előadását vállalják. A fesztivál három estéjén a fiatal (18 éven felüli) művészeknek 20-25 

perces műsort kell előadniuk, melynek legalább egyharmadában a magyar zeneirodalom művei szólalnak meg…” Forrás: Maszol.ro: 

teljes cikk > 

 

Čaputová kormányalakítással bízta meg Matovičot 

Zuzana Čaputová államfő megbízta Igor Matovičot, a szombati választások győztesét, hogy alakítson kormányt. A köztársasági 

elnök Igor Matovičcsal folytatott keddi megbeszélése alapján kérte fel ma délelőtt az OĽaNO vezetőjét a kormányalakításra. 

Matovič folytatta az egyeztetést a Boris Kollár vezette Sme rodina, az SaS, valamint az Andrej Kiska által vezetett Za ľudí pártokkal 

a kormány lehetséges összetételéről. Mint ismeretes, Igor Matovič alkotmányos többséggel szeretne kormányozni, ezért is szükséges 

a potenciális partnerekkel való egyeztetés. […]A Sme rodina hajlandó egy hármas koalícióban együtt kormányozni az OĽaNO-val. 

Ezt az Igor Matovičcsal, az OĽaNO elnökével folytatott megbeszélés után mondta Boris Kollár, a Sme rodina elnöke. Kollár 

hangsúlyozta, az OĽaNO mellett állnak…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk2 > 

https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/applikaciok-a-21-szazad-nyelvoktatasaban-2681034/
https://www.erdely.ma/irinyi-janos-kozepiskolai-kemiaverseny-iii-fordulo-orszagos-donto-2/
https://www.erdely.ma/kiss-lajos-szemelyesen-elte-meg-a-tortenelmet-audio/
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/123002-kortars-magyar-bemutattak-szilagyi-aladar-legujabb-kotetet
https://www.e-nepujsag.ro/articles/62-eves-a-marosvasarhelyi-radio
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/122967-megmerettetesre-varja-a-fiatal-romaniai-zeneszeket-a-bukaresti-balassi-intezet
https://felvidek.ma/2020/03/caputova-kormanyalakitassal-bizta-meg-matovicot/
https://ma7.sk/aktualis/harmas-vagy-negyes-koalicio-alakul-matovic-kiskaval-targyal-a-kormanyalakitasrol


Interjú: Az etnikai politizálás kudarca és a vegyes koncepció csődje…? 

A napokban zajlik a választások értékelésének a folyamata. Berényi Józsefet ennek apropóján kérdeztük a kialakult helyzetről. Ön 

azt nyilatkozta, hogy az etnikai politizálás létjogosultsága megkérdőjeleződött, ugyanakkor azt is említette, hogy a vegyes politizálás 

teljes csődöt mondott. Eddig az etnikai politizálást előtérbe helyezték, miért gondolja azt, hogy ez most megkérdőjeleződött? Azért, 

mert negyedik alkalommal voltunk sikertelenek, negyedik alkalommal nem értük el a parlamenti küszöböt. Pedig vállalva a 

felelősséget jelentős személycserék történtek az MKP-n belül az egyes kudarcok után. Azonban a személycseréken keresztül sem 

tudtunk sikeresnek lenni. Emellett szerkezeti cserét is alkalmaztunk. 2010-ben és 2012-ben csak az MKP-lista volt, 2016-ban 

megnyitottuk a listát, sok független képviselővel indultunk, most pedig még névváltoztatást is végrehajtottunk és létrehoztunk egy 

választási pártot, de még így sem sikerült. A lehetőségeink meglehetősen bezárulnak. Ugyanakkor nagyon sok magyar szavazó, 

mintegy 30% szlovák pártokra szavazott…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Lemondott az MKP Országos Elnöksége, tisztújítás következik 

A Magyar Közösség Pártja Országos Elnöksége, vállalva a politikai felelősséget a parlamenti választásokon elért eredményért, 

egyhangúlag lemondott, továbbá jóváhagyta az ügyvivő elnökség tagjait. A Magyar Közösség Pártja (MKP) Országos Elnöksége, 

beleértve Menyhárt József pártelnököt is, egyhangúan lemondott a Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) szombati (február 29.) 

választásokon elért kedvezőtlen eredménye miatt…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Oktatható hagyomány – egy felvidéki képzés tapasztalatai 

Sikeres kezdeményezésnek bizonyult a Néphagyomány az oktatásban címmel meghirdetett kurzus a nyitrai egyetemen. A 

tanulmányi időszakban külön programok is szolgálják az ifjú hagyományőrző-pedagógusok oktatását. A tavaly őszi szemeszterben 

kezdődött a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia a Néphagyomány az oktatásban címmel meghirdetett első képzése a nyitrai 

Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán. A tizenhárom előadáson 33 pedagógus-hallgató vett részt. A 

kezdeményezésnek mind hallgatói részről, mind pedig az egyetem oldaláról nagyon jó volt a visszhangja…” Forrás: Felvidek.ma: 

teljes cikk > 

Tőzsér Árpád Somorján 

Mintegy ennek a beharangozásául üdvözölhettük Somorján a Zalabai Zsigmond Városi Könyvtárban Tőzsér Árpádot, Kossuth-díjas 

költőnket, aki a Lélekvándor című legújabb kötetét mutatta be. Az alkalom házigazdája Csanda Gábor szerkesztő, a Madách 

Egyesület elnöke volt, aki bevezetőül a Lélekvándor kötetet ismertette…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Smidt Róbert fafaragó szülőfalujában is bemutatta a Himnusz című alkotását 

Vándorútja utolsó állomására érkezett a Himnusz táblakép, mielőtt elfoglalja végső helyét a magyar Országházban.  A Szőgyénben 

élő fafaragó, Smidt Róbert, Himnusz című monumentális alkotása egy egyedülálló műalkotás, amely hat éven át készült a művész 

műhelyében. Ezzel párhuzamosan más művek, főleg kültéri alkotások is születtek a keze nyomán…” Forrás: Felvidek.ma: teljes 

cikk > 

Interjú: Építik a Somorjáról kitelepített magyarok emlékművét 

Megkezdődött a Somorjáról kitelepített magyarok tiszteletére tervezett emlékmű építése. Méry Jánost, somorjai önkormányzati 

képviselőt, a somorjai Via Nova ICS elnökét kérdeztük. Tavaly augusztusban már beszámoltunk arról, hogy megvan a Somorjáról 

kitelepített magyarok tiszteletére tervezett emlékmű helyszíne, melyet a somorjai Via Nova Ifjúsági Csoport állíttat együttműködve 

a West Music & Culture, a Csemadok Somorjai Alapszervezete és a Somorja Hangja PT-vel. A gyűjtés szervezői az emlékművet 

még 2017-ben szerették volna felavatni, viszont a helyszínt illetően problémák merültek fel…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Egy méltatlanul elfelejtett felvidéki festő 

Dr. Reisinger János irodalomtörténész, az Oltalom Alapítvány kuratóriumi elnöke a minap ismét Királyhelmecen járt. Ezúttal egy 

mára méltatlanul elfeledett felvidéki festő, Szúdy Nándor alkotásait mutatta be hallgatóinak. Ő volt az, aki Szúdy születésének 

centenáriuma alkalmából egy szép albumot jelentetett meg a sokak számára ismeretlen festő munkáiból…” Forrás: Ma7.sk: teljes 

cikk > 

Interjú: Cserhalmi György harmadik életműdíját vette át 

Nagy az öröme Cserhalmi Györgynek: a magyar filmkritikusok életműdíjjal jutalmazták. Nem feledkezett meg viszont azokról a 

filmekről, amelyeket szlovák és cseh rendezőkkel forgatott. Dušan Trančíkkal a Más szerelmet, Martin Šulíkkal a Gyengédséget. 

https://felvidek.ma/2020/03/az-etnikai-politizalas-kudarca-es-a-vegyes-koncepcio-csodje/
https://felvidek.ma/2020/03/lemondott-az-mkp-orszagos-elnoksege-tisztujitas-kovetkezik/
https://felvidek.ma/2020/03/oktathato-hagyomany-egy-felvideki-kepzes-tapasztalatai/
https://felvidek.ma/2020/03/tozser-arpad-somorjan/
https://felvidek.ma/2020/02/smidt-robert-fafarago-szulofalujaban-is-bemutatta-a-himnusz-cimu-alkotasat/
https://felvidek.ma/2020/02/smidt-robert-fafarago-szulofalujaban-is-bemutatta-a-himnusz-cimu-alkotasat/
https://felvidek.ma/2020/03/epitik-a-somorjarol-kitelepitett-magyarok-emlekmuvet/
https://ma7.sk/muveszet/egy-meltatlanul-elfelejtett-felvideki-festo?_ga=2.189728239.578498964.1583407941-926671095.1583407941
https://ma7.sk/muveszet/egy-meltatlanul-elfelejtett-felvideki-festo?_ga=2.189728239.578498964.1583407941-926671095.1583407941


UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

Később Drahomíra Vihanovával a Kígyók várát és Ondřej Trojannal a Želaryt, amely 2004-ben Oscar-jelölt volt. Wim Wenders, a 

jeles német rendező Európa tíz legjobb színésze közé sorolta őt…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

 

Videó: Menesztette a kijevi parlament Olekszij Honcsaruk kormányfőt 

Nagy többséggel, 353 szavazattal hagyta jóvá Olekszij Honcsaruk kormányfő lemondását a kijevi parlament. A szavazást 

megelőzően a parlamentben felszólalt Volodimir Zelenszkij államfő, aki kritizálta a Honcsaruk-kabinetet. Mint fogalmazott: A 

kormány az új arcok kormánya, azonban nem csak új arcokra, hanem új agyakra és új szívekre is szükség van. Olekszij Honcsarukot 

a lembergi születésű, Denisz Smigaly fogja követni a kormányfői székben. […]Az ukrán parlament szerdán Denisz Smihal eddigi 

miniszterelnök-helyettest nevezte ki kormányfőnek […] Smihal miniszterelnöki kinevezését a 450 fős törvényhozás 291 tagja 

támogatta, 59-en szavaztak ellene, 46-an tartózkodtak, 9-en pedig nem szavaztak…” Forrás: Karpat.ua:  teljes cikk > teljes cikk 2  

Lemond Hanna Novoszad oktatási miniszter 

Hanna Novoszad oktatási és tudományos miniszter nem ért egyet az új kabinet összetételével, nem akar Denisz Smigal kormányában 

dolgozni. Bár az oktatási tárca vezetőjét nem tervezték meneszteni, ezt a döntést a miniszter azután hozta meg, miután az elnök a 

„Nép szolgája” frakciójának ülésén ismertette az új kabinet összetételét, jelentette a HB…” Forrás: Karpat.ua:  teljes cikk > 

Brenzovics: Állítsák le a kárpátaljai magyar vezetők politikai üldözését! 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke levélben fordult Ivan Bakanovhoz, az Ukrán 

Biztonsági Szolgálat (SZBU) elnökéhez, melyben kéri a kárpátaljai magyarság vezetői ellen folytatott politikai üldözés leállítását. 

A levél emlékeztet, hogy az SZBU Kárpátaljai Megyei Főosztályának munkatársai évek óta „egészségtelen érdeklődést” tanúsítanak 

a KMKSZ, valamint jótékonysági alapítványai és intézményei iránt. Mindez egyebek mellett abban mutatkozik meg, hogy zaklatják 

a Szövetség regionális szervezeteinek vezetőit határátlépéskor, nyílt és fedett operatív nyomozati intézkedéseket foganatosítanak 

velük szemben, alaptalan, jogsértő és eredménytelen nyomozást folytatnak az „Egán Ede „Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” 

Jótékonysági Alapítvány ellen indult büntetőeljárás keretében, illetve számos egyéb provokatív cselekményre is sor került a magyar 

közösség vezetőivel és aktivistáival szemben…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

Összesítés és elemzés: Hatodik alkalommal kezdődtek Kárpátalja-szerte magyar mint idegen nyelv tanfolyamok 

Kárpátalján a nem magyar anyanyelvűek, azaz az orosz és ukrán anyanyelvűek körében válik egyre inkább népszerűbbé a magyar 

nyelv elsajátításának szándéka, így növekvő tendenciát mutat a magyar tanfolyamokra való beiratkozottak száma. […] Vannak 

települések, ahol a magas létszám miatt több helyszínen is megvalósulnak a foglalkozások. 2016. március és 2020. október között 

az alábbiak szerint alakultak a magyar tanfolyamokra jelentkezettek számadatai:” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

Biológiavetélkedő a KMPSZ szervezésében  

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) soron következő tanulmányi versenyét február 29-én rendezték meg. A 

Margittai Antal biológiavetélkedőnek a Rákóczi Főiskola adott otthont (Margittai Antal botanikus, pedagógus a Munkácshoz közeli 

Várpalánkán született. Kutatását Keleti-Kárpátok növényvilágának feltérképezésére szentelte). A résztvevő diákokat és kísérőiket 

Fodor Éva, a KMPSZ irodavezetője köszöntötte…” Forrás: Karpatinfo.net:  teljes cikk > 

Nagy Csaba tárogatóművész előadása Beregszászban  

Nagy Csaba, a Rákóczi Tárogató Egyesület elnöke Kárpátalja iskoláit járva népszerűsíti Rákóczi korát és a kuruc szabadságharc 

eseményeit. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség szervezésében a Rákóczi Főiskola hallgatói is megismerhették múltidéző 

előadását. A rendhagyó történelem-, irodalom- és zeneórára március 3-án került sor a beregszászi főiskolán…” Forrás: 

Karpatinfo.net:  teljes cikk > 

Felhívás: XIV. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, az Országos Tudományos Diákköri 

Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) programjával együttműködve a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, az Emberi Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával meghirdeti a XIV. Kárpátaljai 

https://ujszo.com/kultura/harmadik-eletmudijat-vette-at
http://politic.karpat.in.ua/?p=3815&lang=hu
https://www.karpatinfo.net/belfold/kinevezte-az-ukran-parlament-az-uj-miniszterelnokot-200036595
http://politic.karpat.in.ua/?p=3780&lang=hu
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/brenzovics-allitsak-le-a-karpataljai-magyar-vezetok-politikai-uldozeset/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/hatodik-alkalommal-kezdodtek-karpatalja-szerte-magyar-mint-idegen-nyelv-tanfolyamok/
https://www.karpatinfo.net/kultura/biologiavetelkedo-kmpsz-szervezeseben-200036521
https://www.karpatinfo.net/kultura/rakoczi-szellemeben-nagy-csaba-tarogatomuvesz-eloadasa-beregszaszban-200036546
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Tudományos Diákköri Konferenciát (XIV. KTDK). A konferencia helyszíne és ideje: 2020. május 15., II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

A Scheiber Sándor-díjat idén Lebovics Ábrahám kárpátaljai rabbi kapta 

Lebovics Ábrahám kárpátaljai rabbi kapta idén a Scheiber Sándor-díjat szerdán Budapesten. A magyar Országos Rabbiképző – 

Zsidó Egyetem (ORZSE) néhai vezetőjének emlékére alapított elismerést Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és 

nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára adta át…” Forrás: Karpat.ua:  teljes cikk > 

 

Vučić április 26-ára írta ki a parlamenti választásokat 

Aleksandar Vučić szerb államfő kiírta a rendes parlamenti választásokat április 26-ára. „Épp az imént írtam ki az Alkotmánnyal 

összhangban a parlamenti képviselők megválasztását 2020. április 26-ára. Minden résztvevőnek sok sikert kívánok és hogy a 

választások napján demokratikus legyen a légkör”, jelentette ki a szerb államfő, miután kiírta a választásokat…” Forrás: Vajma.info: 

teljes cikk >  

Pásztor kiírta a tartományi választásokat április 26-ára  

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke ma kiírta a vajdasági parlament képviselőinek rendes megválasztását, 2020. április 

26-ára, vasárnapra a tartomány képviselőház választásokra vonatkozó döntése, illetve Vajdaság statútuma alapján…” Forrás: 

Vajma.info: teljes cikk >  

Sikeres szerb külügy: Sierra Leone is visszavonta Koszovó elismerését 

Sierra Leone visszavonta Koszovó függetlenségének elismerését – közölte Ivica Dačić külügyminiszter a nyugat-afrikai országban 

tett látogatásán. Ez a 18. ország, amelyik többé nem tartja Koszovót önálló államnak. Tiszteletben fogja tartani az Európai Unió és 

az ENSZ közvetítésével lezajló párbeszéd eredményeit – mondta el Dačić. Hozzátette, hogy Koszovónak már nincs többségi 

támogatottsága az Egyesült Nemzetek Szervezetében. 92 tagállam elismeri, 96 pedig nem…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >   

Éves közgyűlését tartotta ma a vajdasági orvosok és egészségügyi szakemberek érdekképviselete 

Éves közgyűlését tartotta ma a Vajdasági Orvosok és Fogorvosok Egyesülete a Tartományi képviselőházban. Az eseményt Pásztor 

István házelnök nyitotta meg, majd sorban szólaltak fel az egyesület elnökségi tagjai is. A több ezer főt számláló egyesület 

létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen, ugyanis ez az egyetlen módja az orvosok és egészségügyi szakemberek zökkenőmentes 

kommunikációjának és egységes érdekképviseletének…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Nyílt napot tartottak a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban 

Szerdán a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium megnyitotta kapuit az érdeklődő diákok előtt. Az intézmény 

nyílt napján Novák Károly Attila igazgató köszöntötte a megjelenteket. Ezután az iskola tanárai bemutatták az 

általános/sporttagozatot, a német nyelvi és az angol nyelvi szakokat. A tájékoztató után a tanulók nyílt órákon vehettek részt. A nyílt 

nap az iskola Tárogató elnevezésű ismeretterjesztő rendezvénysorozatával zárult…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Felújították és korszerűsítették a magyarcsernyei általános iskolát 

Harmincöt év után felújították a magyarcsernyei Petőfi Sándor Általános Iskolát. A munkálatok végzésének ideje alatt a diákok a 

szomszédos Tóbára utaztak, ahol a csernyei iskola kihelyezett tagozata működik. Ott szerényebb körülmények között tanulhattak. 

Ettől a tanévtől kezdve azonban Bánát egyik legkorszerűbb és legjobban felszerelt tanintézményébe járnak már a csernyei és a tóbai 

gyerekek. Közben korszerűsítették az iskolaépületben működő óvodát is. A jelenlegi magyarcsernyei iskolát 1984-ben adták át 

rendeltetésének. Azóta az épületen nem végeztek komolyabb felújítást. A mostani munkálatokat a Szerb Köztársaság Kormányának 

a Közbefektetési irodája finanszírozta EU-s forrásokból. A befektetés értéke mintegy 120 millió dinár volt, mondta lapunknak Lőrik 

Dóra iskolaigazgató…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

 

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/xiv-karpataljai-tudomanyos-diakkori-konferencia-felhivas-3/
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DIASZPÓRA 

Bemutatják Szenttamáson a Bácskából 1944-45-ben elmenekültek történetét  

A szenttamási katolikus templom hittantermében 2020. március 14-én, szombaton 18 órakor mutatják be Gutai István Földönfutók, 

hontalanok II. Menekülés Bácskából 1944-45 című könyvét. Az eseményen Cseresznyésné Kiss Magdolna, a Keskenyúton 

Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány kuratóriumának elnöke bemutatja az alapítvány tevékenységét…” Forrás: Vajma.info: 

teljes cikk > 

FüVÉSZ - Sajtközlemény: A művészi színvonalat a lojalitás elé kell helyezni! 

A FüVÉSZ, vagyis a Független Vajdasági Értelmiségiek Szövetsége alapítóinak meggyőződése, hogy az irodalom sokkal gazdagabb 

és sokrétűbb annál, mintsem hogy csak egyféle kánonnak felelne meg. Nemcsak (hivatalos és nemzeti) irodalom, hanem 

„irodalmak” sokasága létezik egy kultúra fogalomkörén belül, amelyben egymást kiegészítve, párhuzamosan és összefogással 

nemcsak az értekezői vagy „magasirodalom”, hanem a szórakoztató, a bestseller, a lektűr is beletartozik és szabadon érvényesülhet. 

A FüVÉSZ csak a kizárólagosságot, a kirekesztő, a szélsőséges és a megtévesztő írói magatartásokat és irányultságokat, valamit a 

középszerűség és a színvonalalattiság, a kontraszelekció jelenségeit mércévé alakító törekvéseket utasítja el…” Forrás: 

Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

 

Külső és belső száműzetésben - Kelemen Mária tanárnő irodalmi előadásáról 

2020. február 29-én, szombat délután egy kis, ám annál lelkesebb csapat gyűlt össze a „Hegyi Szalonban”, hogy a bajor vidékről 

gondolatban hazai tájakra evezzen. A honvágy témáját körüljáró sorozat első előadójaként Kelemen Máriát, a müncheni Ludwig-

Maximilians Universität finnugrisztika karának magyar lektorát kérték fel a szervezők. A tanárnő a magyar irodalom két nagy 

alakján keresztül közelítette meg a témát, és bő két órában járta körül az összetett kérdéskört Külső és belső száműzetésben – A 

honvágy motívuma és a haza fogalma Mikes Kelemen és Márai Sándor művészetében című előadásában…” Forrás: 

Korosiprogram.hu: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László 

https://www.vajma.info/cikk/kultura/13891/Bemutatjak-Szenttamason-a-Bacskabol-1944-45-ben-elmenekultek-tortenetet.html
https://szabadmagyarszo.com/2020/02/27/a-muveszi-szinvonalat-a-lojalitas-ele-kell-helyezni/
https://korosiprogram.hu/hirek/honvagy-eloadasok-1mikes-kelemen-marai-sandor

