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Elmarad az Amerikai Magyar Tanáregyesület Kulturális keresztutak c. konferenciája 

Az Amerikai Magyar Tanáregyesület évente megrendezendő konferenciája elmarad…” Forrás: Ahea.net: teljes cikk > 

Megjelent az Erdély Öröksége Alapítvány 2020. évi pályázati felhívása 

Az Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet Erdély történelmével, Erdélynek a magyarság történetében betöltött szerepével, 

történeti hagyományainak feltárásával foglalkozó, Magyarországon vagy Romániában élő, elsődlegesen magyar vagy magyar 

állampolgársággal is rendelkező, továbbá a magukat állampolgárságtól függetlenül magyarnak valló kutatók számára tudományos 

művek megjelentetésére. […] A pályázatok benyújtási határideje: 2020. április 22. 14 óra (magyarországi idő szerint)…” Forrás: 

MTA.hu: teljes cikk > 

A járványhelyzet miatti otthoni munkavégzés alatt szabadon elérhető nemzetközi kutatást segítő szakirodalmi 

adatbázisok 

Az MTA Könyvtár és Információs Központ EISZ Titkárság munkatársai honlapjukon közzétették a koronavírus-járvány ideje alatt 

szabadon hozzáférhető nemzetközi szakirodalmi források folyamatosan bővülő listáját, amely az alábbi linken érhető el…” Forrás: 

MTA.hu: teljes cikk > 

 

Összefogtak a szülők és a pedagógusok 

Az elmúlt alig egy hétben a vajdasági magyar pedagógusok és a szülők összefogása az oktatási minisztérium, a Magyar Nemzeti 

Tanács, a tartományi oktatási titkársággal példaértékű, hiszen szinte minden fórumot arra használnak ki, hogy egymás munkáját  

segítsék, és a diákok távoktatását a lehető legmagasabb szintre emeljék. Vicsek Annamária, az oktatási minisztérium államtitkára 

rámutatott, egy teljesen új helyzetre reagáltak a pedagógusok és az oktatásért felelős intézmények, amelyben a tapasztalatok azt 

mutatják, helyt álltak…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Törökbecse: Ötvennyolc önkormányzati ösztöndíjas  

Míg tavaly 43, az idén már 58 egyetemistának ítélt meg ösztöndíjat a 2019/2020-as tanévre a törökbecsei önkormányzat. Saša 

Maksimović polgármester a szerződések aláírásakor elmondta: ígéretéhez híven az önkormányzat minden olyan hallgatónak 

ösztöndíjat folyósít, aki eleget tett a pályázati feltételeknek. A havi 8000 dináros ösztöndíj a 2019 októbere és a 2020 júniusa közötti 

időszakra vonatkozik…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

A VM4K közleménye 

A Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ a 2019/2020-as tanévben négy magyarországi felsőoktatási intézmény 

négy felsőfokú továbbképzése és egy mesterképzése számára ad helyet Szabadkán. A jelenleg hatályos szerbiai és magyarországi 

járványügyi rendelkezések értelmében a VM4K-ban folyó tantermi oktatás helyét a távoktatás váltja fel. Az előzetes egyeztetések 

alapján a VM4K-ban folyó képzések – március 23-ától, hétfőtől távoktatásban folytatódnak, ezáltal biztosítva a vajdasági hallgatók 

számára felsőfokú tanulmányaik folytatását és a szemeszter teljesítését. Az említett szakokon a távoktatás e-learning formában, 

elektronikus tananyagok, online oktatóvideók és előadások által, valamint Skype-on, a Coospace tanulmányi rendszeren és e-mailen 

keresztül történő konzultációk formájában valósul majd meg…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

 

 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://ahea.net/conferences/2020-university-of-pecs
https://mta.hu/erdely-oroksege-alapitvany-palyazat/palyazati-felhivas-106582
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/378-a-koronavirus-jarvany-ideje-alatt-szabadon-hozzaferheto-nemzetkozi-szakirodalmi-forrasok.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4252/kozelet_oktatas/217290/%C3%96sszefogtak-a-sz%C3%BCl%C5%91k-%C3%A9s-a-pedag%C3%B3gusok.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4251/vajdasag/217222/%C3%96tvennyolc-%C3%B6szt%C3%B6nd%C3%ADjas.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4252/kultura/217270/A-VM4K-k%C3%B6zlem%C3%A9nye.htm
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HORVÁTORSZÁG 

 

 

Interjú: A Forum Kiadó néhány e-könyvét ingyenessé tette 

Elmaradnak a tervezett magyarországi és más nagy könyves rendezvények, könyvbemutatók. Ennek ellenére tudják-e népszerűsíteni 

a könyveiket? – kérdeztük Virág Gábort, a Forum Könyvkiadó Intézet igazgatóját. […] Több közösségi oldalon is elindítottuk az 

#olvassonotthon kampányunkat, amivel ösztönözni szeretnénk az embereket, főleg az idősebbeket, hogy a kinti értelmetlen és 

felelőtlen mászkálás helyett maradjanak otthon, és a rengeteg időt töltsék el hasznosan, a rémhírek helyett például olvassanak 

szépirodalmat…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

A szabadkai Kortárs Galéria online formában mutatja be a kiállított műveket  

A járványhelyzetre való tekintettel bevezetett intézkedések miatt a szabadkai Kortárs Galéria online formában mutatja be a kiállított 

alkotásokat. Erről számolt be a lapunknak Blaskó Árpád, a Kortárs Galéria igazgatója: – Tegnap megnyitottuk az online galériánkat, 

a Facebook- és az Instagram- oldalunkon. Mindennap egy-egy alkotást mutatunk be a Művésznők című tárlatból, amelyet a galériánk 

gyűjteményéből kiemelt művekből állítottunk össze. Ez nemcsak a Művésznők című tárlatra, hanem Andreja Petraković Szoba című 

kiállítására is vonatkozik. […] A szerb kormány arra kéri a művészeti, művelődési intézményeket, hogy a rendkívüli állapot alatt 

digitális tartalmaikat tegyék elérhetővé az érdeklődők számára. A kormány vállalja, hogy népszerűsíti ezeket az intézményeket, 

amelyek eleget tesznek a felhívásnak, és segítenek abban, hogy az otthon ülni kényszerülő lakosoknak a művészet erejével 

segítsenek átvészelni ezt a nehéz időszakot…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Nemzetközi elismerés Mezei Szilárdnak  

A luxemburgi Artistes en Herbe elnevezésű nemzetközi zeneszerzői szemle idei díjazottjai között szerepel a vajdasági Mezei Szilárd 

is, aki szűkebb régiónknak csakúgy, mint az európai kortárszene világának különleges színfoltjaként van jelen. Zenéje a népi 

gyökerekből kiinduló, improvizációs technikákkal átszőtt bartóki hagyományokon alapul. Mezei Szilárd a Concerto for Flutes 

(Versenymű fuvolákra) című kortárszenei darabjával az ugyancsak megosztott harmadik helyezést érdemelte ki…” Forrás: 

Vajma.info: teljes cikk > 

 

Rádióinterjú: Otthonról dolgoznak az UMIZ munkatársai 

A járvány idején is folytatják rendszerező és kutatómunkájukat az Alsóőri Magyar Média- és Információs Központ munkatársai. A 

feladatokat otthonról végzik, ezekben a hetekben pedig olyan témák is sorra kerülhetnek, amelyekre a rendezvényekkel teli 

időszakban nem jut idő. Az UMIZ háromfős szakmai stábja otthonról végzi el az aktuális feladatokat. Folytatják az intézmény 

folyamatban lévő projektjeit, emellett pedig új adatbázisokat is építenek a hatékonyabb működés és a jobb hozzáférhetőség 

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

 

Rekordösszegű támogatás Zágrábból református templomaink további felújítására 

A horvát kormány továbbra is támogatja református templomaink felújítását. Az egyházi épületek helyreállítására az idei évre 

mintegy 1,27 millió kúnát hagyott jóvá a kulturális minisztérium. A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) 

mindig is nagyon fontosnak tartotta épített örökségünk megóvását. A HMDK jóvoltából az elmúlt években több, a horvátországi 

magyarok által használt egyházi és világi épület is megújult. Sepse, Várdaróc és Eszék-Rétfalu…” Forrás: Kepesujsag.com:  teljes 

cikk > 

Összefoglaló: Szűkebb keretek között ugyan, de méltóképpen megemlékeztünk 1848. március 15-éről 

A koronavírus-járvány miatt a HMDK Kopácsra tervezett központi ünnepsége elmaradt, 48-as emlékhelyeinket viszont 

megkoszorúztuk Csúzán, Vörösmarton, Stazán, Zágrábban, Harasztiban, Nagygordonyán és Eszéken is…” Forrás: Kepesujsag.com:  

teljes cikk > 

 

 

https://www.magyarszo.rs/hu/4252/kultura_irodalom/217291/olvassonotthon-kamp%C3%A1ny.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4250/kultura_kiallitas/217161/K%C3%A9pt%C3%A1rl%C3%A1togat%C3%A1s-otthonr%C3%B3l.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4250/kultura/217164/Digit%C3%A1lis-m%C5%B1%C3%A9lvezet.htm
https://www.vajma.info/cikk/kultura/13907/Nemzetkozi-elismeres-Mezei-Szilardnak.html
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3040216/
https://kepesujsag.com/rekordosszegu-tamogatas-zagrabbol-reformatus-templomaink-tovabbi-felujitasara/
https://kepesujsag.com/rekordosszegu-tamogatas-zagrabbol-reformatus-templomaink-tovabbi-felujitasara/
https://kepesujsag.com/szukebb-keretek-kozott-ugyan-de-meltokeppen-megemlekeztunk-1848-marcius-15-erol/


ROMÁNIA/ERDÉLY 

Március idusa az iskolákban és egyesületeinknél 

A múlt héten 1848. március idusára emlékeztek a laskói és kórógyi általános iskolában, valamint az eszéki HMOM Központban is. 

A Várdaróc Magyar Kultúregyesület gyerekek számára szervezett kézműves foglalkozást, a Verőce-Dráva menti megyei Magyarok 

Közösségében pedig Petőfi-estet tartottak…” Forrás: Kepesujsag.com:  teljes cikk > 

Először rendeztek szépolvasási versenyt Belovár-Bilogora megyében 

A belovári IV. Általános Iskola szervezésében először került sor szépolvasási versenyre a megyei magyar kisebbségi önkormányzat, 

valamint a Profil-Klett és a Školska knjiga kiadóvállalat támogatásával. A magyar abban a régióban már idegen nyelvnek számít. A 

szókincs bővítésének egyik módja, hogy minél többet olvassunk az adott nyelven. A hangos olvasás pedig erősíti az emlékezést. Ez 

volt a célja az első magyar szép olvasási versenynek, amit Šolaja Dolores angol-magyar szakos tanár ötlete alapján szerveztek meg. 

Elsőként a belovári IV. Általános Iskola tanulói versenyeztek két kategóriában, külön csoportot alkotva az alsósok és felsősök…” 

Forrás: Kepesujsag.com:  teljes cikk > 

 

Kormányfő helyettes: a tanév megismétlése is lehetséges 

Három forgatókönyv jöhet szóba a tanévvel kapcsolatban - mondta el hétfőn az RFI-nek adott interjújában Raluca Turcan. A 

kormányfő helyettes szerint az első forgatókönyv értelmében a tanítás folytatódik, és a vizsgákat megtartják az eredetileg tervezett 

időpontban. Turcan azonban úgy véli, ennek viszonylag csekély az esélye, mert a jelek szerint az oktatás felfüggesztését meg kell 

majd hosszabbítani az eredetileg bejelentett határidőn túlra. A második elképzelés az, hogy az iskolai év tovább tart majd és - ennek 

megfelelően - a vizsgákat is későbbi időpontban szervezik meg, a harmadik lehetőség pedig a tanév megismétlése…” Forrás: 

Maszol.ro: teljes cikk > 

Felülvizsgálják a pedagógusképzést 

A Nevelés- és Kutatásügyi Minisztérium, vezetőjével, Monica Anisievel az élen, aki korábban gyakorló középiskolai tanár volt, 

ebben a karanténos időszakban újabb házi feladatot ad a tanároknak, nagyobb diákoknak, szülőknek, iskolaigazgatóknak. A korábbi 

közvélemény-kutatásokhoz hasonlóan egy újabb kérdéskörben várja a választ mindazoktól, akiket érdekel a romániai oktatásügy 

színvonala. A minisztérium honlapján közzétett kérdőív témája ezúttal a romániai pedagógusok felkészítésének a felülvizsgálata és 

javítása. Az újabb kérdőívben, amelyet április 5-ig kell beküldeni, a minisztérium arra szeretne választ kapni a közönségtől, hogy 

véleményük szerint mit kellene megtanítani az alapképzést követő mesteri képzésben részt vevő pedagógusjelölteknek…” Forrás: 

E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Szijjártó Péter Kolozsváron: a magyar-román határon át ingázóknak kért segítséget Kelemen Hunor 

A határ két oldalán élő, Magyarország és Románia között ingázó alkalmazottak közlekedésének megkönnyítését kérte Kelemen 

Hunor a magyar külügyminisztertől pénteken. Az RMDSZ elnöke Kolozsváron tárgyalt Szijjártó Péterrel egy már korábban 

betervezett találkozó keretében. […] Hozzátette, Magyarország ezt meg tudta oldani Ausztriával és Szlovákiával, nem rajta múlik, 

hogy lesz-e megoldás Romániával is…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat RMDSZ frakciója elítéli Antal Árpád megbírságolását 

Az RMDSZ sepsiszentgyörgyi tanácsosai közös közleményben foglaltak állást a prefektusi zászlós büntetés kapcsán. Ebben 

ünneprontónak nevezik Iulian Constantin Todor cselekedetét, hogy a koronavírus járvány miatt visszafogott, és minden hivatalos 

intézkedést figyelembe vevő március 15-i sepsiszentgyörgyi ünneplést is helyteleníti. Rámutatnak, hogy teszi mindezt az 1. 

iktatószámot viselő, tehát az első idén kiállított büntetőjegyzőkönyvvel, eszerint a kormányhivatal idei, egyetlen problémája 

mindeddig a magyar nemzeti ünnep volt…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Gyászhír: Elhunyt Erdélyi Lajos marosvásárhelyi születésű fotográfus, újságíró 

Életének 91. évében elhunyt Budapesten Erdélyi Lajos marosvásárhelyi születésű fotográfus, újságíró, írja a szombat.org. 

„Auschwitz túlélője és memoárírója, a régi zsidó temetők és az erdélyi portréfotózás doyenje”, ahogy a zsidó kulturális portál 

fogalmaz, 1929-ben született Marosvásárhelyen. A Bolyai Tudományegyetemen szerzett diplomát, ennek ellenére esztergályosként 

kellett dolgoznia, majd az Új Út és a Dolgozó Nő szerkesztőségébe került, és fényképész volt az Akadémia kolozsvári fiókjánál. 

1958-ban lett a marosvásárhelyi Művészet, majd az Új Élet munkatársa, közreműködött a Hét, Korunk, Művelődés folyóiratokkal 

és több napilappal is…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

https://kepesujsag.com/marcius-idusa-az-iskolakban-es-egyesuleteinknel/
https://kepesujsag.com/eloszor-rendeztek-szepolvasasi-versenyt-belovar-bilogora-megyeben/
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/123943-kormanyf-helyettes-a-tanev-megismetlese-is-lehetseges
https://www.e-nepujsag.ro/articles/feluelvizsgaljak-a-pedagoguskepzest
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/123809-szijjarto-peter-kolozsvaron-a-magyar-roman-hataron-at-ingazoknak-kert-segitseget-kelemen-hunor
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/123771-a-sepsiszentgyorgyi-onkormanyzat-rmdsz-frakcioja-eliteli-antal-arpad-megbirsagolasat
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/123937-elhunyt-erdelyi-lajos-marosvasarhelyi-szuletes-fotografus-ujsagiro


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

 

Ma7: Bemutatjuk a Matovič-kabinet minisztereit 

Több szempontból is figyelemreméltó az újonnan megalakult Matovič-kormány. Az egyik mindenképpen az - mint azt tegnapi 

cikkünkben is megírtuk -, hogy a kabinet egyetlen minisztere sem rendelkezik korábbi tárcavezetői tapasztalattal, sőt nagy részük 

egyáltalán semmilyen magasabb közigazgatás funkciót nem töltött be korábban. Nem csoda hát, ha a közvélemény számára kevésbé 

ismert szakmai és politikai előéletük. Ki az a 16 ember, akin az ország jövője múlik? […]Natália MiIanová kulturális miniszter 

(OĽaNO) Milanová történelmet tanult. Pedagógusi tapasztalatai arra késztették, hogy A bátor szlovák nemzet története címmel 

könyvet írjon gyermekek számára. Létrehozott egy gyermek élményszínházat is. Arra a kérdésre, hogy kabinetjében tervez-e 

tanácsadói vagy államtitkári szinten olyan személyt is alkalmazni, aki kisebbségi, magyar közösségi problematikákban jártas, 

Milanová azt válaszolta, Lucia Satinská-Molnárovát, akit jól ismer, nagyon is el tudná képzelnie ezen a poszton, hisz nemcsak az 

irodalom területén jártas, de általában is jó ismerője a szlovák-magyar témáknak…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

A koronavírus-járvány miatt késni fog a kisebbségi támogatás  

A koronavírus megnehezíti a kisebbségi kultúrával foglalkozó szervezetek életét is: a járvány miatt a pályázók csak egy-két hónap 

múlva juthatnak majd hozzá a már megítélt támogatásukhoz. A Kisebbségi Kulturális Alap csaknem minden pályázati bizottsága 

meghozta már döntéseit, a pályázók tudják, hogy mekkora támogatásra számíthatnak, de a pénzükhöz csak hetek, talán hónapok 

múlva juthatnak hozzá, mert a járvány a szerződés aláírási folyamatot is meghosszabbítja…” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk > 

A pozsonyi Petőfi-szobor hányatott sorsa 

A Petőfi Sándor (1823–1849) személye körül kialakult kultusz Pozsonyt sem kerülte el. Így született meg a Petőfi-szobor, amelyhez 

a város áldozatos szeretete és lelkesedése fűződött. A hófehér carrarai márványból készült alkotás Radnai Béla alkotása. A korabeli 

többnyelvű Pozsonyra jellemző volt a szobor megszületése is. 1899-ben ugyanis egy német újságíró, Wolfgang Riepl (a 

Westungarische Grenzbote szerkesztője) kezdeményezte, hogy Pozsony állítson szobrot a magyar szabadságharc híres költőjének. 

Az 1950-es években a városi tanács döntése alapján csak Pozsony déli külvárosában, Pozsonyligetfaluban lehetett újból felállítani 

a szobrot, egy viszonylag elhagyatott városi parkban. […] A 2003-as restaurálását követően a pozsonyi Medikus-kertbe helyezték 

át az alkotást egy újraavatási ünnepség keretében. Azóta is itt található, és a pozsonyi, valamint a környékbeli magyarok itt tartják 

minden évben a március 15-i megemlékezést…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Régió: „Most majd a fiatalok is megtudják, milyen volt a helyzet szocializmus idején” 

A gyógyszertárakban védőmaszk nem kapható, de Losoncon reggelente hosszú sorban álltak a Köztársaság téri gyógyszertár előtt 

az emberek, mert híre ment, hogy maszk érkezik. Az idősebbek folyamatosan ezen lamentáltak, hogy most a fiatalok megtudják, 

hogy milyen lehetett az élet a szocializmusban, amikor nem a boltból kifele jövet álltak sorban az emberek, hanem befele, abban a 

reményben, hogy hozzájuthatnak a hőn óhajtott hiánycikkhez […] A régió két közúti határátkelőhelyén, a Rárós–Ráróspuszta és az 

Ipolytarnóc–Kalonda átkelőkön már napok óta betontömbök gátolják az átkelést. A Sátorosbánya–Somoskőújfalu határátkelőhelyen 

elméletileg megindulhatott reggel 6 órától azon személyek átkelése mindkét irányban, akik a másik országban vannak alkalmazotti 

viszonyban a határsávtól 30 km-es távolságon belül, viszont gyakorlatilag nem…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Hitmélyítő és közösségépítő honlapot indított az újlóti református lelkész  

A hétvégétől látogatható és olvasható az Újlóti Református Egyházközség honlapja. A főleg lelki megerősítő tartalmat közvetítő 

honlapot nagyrészt a járvány miatt bevezetett szigorú óvintézkedésekre reagálva indították el. A honlap tartalma kinyomtatható, 

ezáltal a számítástechnika világában kevésbé jártas gyülekezeti tagokhoz is eljut Isten igéje…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

Pénzbüntetés vagy börtön vár azokra a vezetőkre, akik a karantén alatt bocsájtanak el alkalmazottakat 

Azokat az igazgatókat, akik a karantén alatt jogellenesen dolgozókat elbocsájtanak el, 51 000 UAH bírsággal büntetik, vagy javító-

nevelő munkára ítélik – mondta a Nemzeti Rendőrség helyettes vezetője – Makszim Cuckiridze, a nyomozási főosztály vezetője. 

Elmondása szerint jogellenes elbocsátás esetén a munkavállalók az ukrán büntető törvénykönyv 172. cikkelye (a munkajog durva 

megsértése) alapján hívhatják a 102-es számot vagy feljelentést tehetnek a rendőrségen…” Forrás: Karpat.ua:  teljes cikk > 

 

 

https://ma7.sk/aktualis/az-o-kezukbe-kerult-a-marsallbot-bemutatjuk-a-matovic-kabinet-minisztereit-i-resz
https://ma7.sk/aktualis/leendo-kulturalis-miniszter-szeretnem-ha-lucia-molnar-satinska-lenne-a-munkatarsam
https://parameter.sk/koronavirus-jarvany-miatt-kesni-fog-kisebbsegi-tamogatas
https://ma7.sk/tajaink/a-pozsonyi-petofi-szobor-hanyatott-sorsa
https://felvidek.ma/2020/03/most-majd-a-fiatalok-is-megtudjak-milyen-volt-a-helyzet-szocializmus-idejen/
https://felvidek.ma/2020/03/hitmelyito-es-kozossegepito-honlapot-inditott-az-ujloti-reformatus-lelkesz/
http://life.karpat.in.ua/?p=8660&lang=hu


DIASZPÓRA 

Kárpátalján 5 iskolát, 5 óvodát és 37 orvosi rendelőt újítanak fel 

A „Nagy építkezés” kormányzati kezdeményezés keretében Kárpátalján 5 iskolát, 5 óvodát, 5 sportkomplexumot és 37 orvosi 

rendelőt újítanak fel. 2020-ban a kárpátaljai utak felújítására 1,3 milliárd UAH-t különítettek el…” Forrás: Karpat.ua:  teljes cikk > 

KMKSZ-közgyűlések 

Verbőcön a KMKSZ-alapszervezet március 14-én megtartott tisztújító közgyűlése előtt a megjelentek a faluközpontban, az 1848–

1849-es forradalom és szabadságharc emlékére emelt kopjafánál röviden megemlékeztek történelmünk e nagyon fontos 

eseményéről. […] Szalókán a KMKSZ-alapszervezet tisztújító közgyűlése az újjáalakult Rozmaring Népdalkórus és helyi gyerekek 

ünnepi műsorával kezdődött, amellyel az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegtek. […] Eszenyben 

Varga Dóra furulyajátékával és az Eszenyi Betyárok férfikórus ünnepi műsorával vette kezdetét a közgyűlés, majd Hadar Kristóf 

felolvasta Wass Albert március 15-ére írt üzenetét. Molnár Lívia, a KMKSZ Eszenyi Alapszervezetének elnöke számolt be a 

tagságnak az elmúlt évi eseményekről…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

Száz tölgyfát ültettek a trianoni centenárium alkalmából Tiszacsomán  

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) titkársága és aktivistái március 19-én a trianoni békediktátum kimondásának 

századik évfordulója alkalmából száz darab tölgyfacsemetét ültettek el a Tiszacsomai Honfoglalási Emlékparkban. A szervezők 

ezáltal is szerettek volna emlékezni a trianoni centenárium eseményére…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

Lemondott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektori posztjáról dr. Orosz Ildikó  

Hivatalosan lemondott rektori posztjáról március 19-én dr. Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola rektora. Az intézmény vezetője a 

főiskolán megtartott sajtótájékoztatón lemondását azzal indokolta, hogy hivatalosan is betöltötte a nyugdíjkorhatárt. „Ma 

betöltöttem a nyugdíjkorhatárhoz szükséges életévemet, ezért rektori pozíciómról március 20-tól lemondok. A főiskola elnöki 

megbízatását továbbra is vállalom” – mondta el Orosz Ildikó. A sajtótájékoztató alkalmával a rektor asszony beszámolt az elmúlt 

öt év munkájáról. Kiemelte, hogy ebben az időszakban a tanítói szak kivételével minden főiskolai szakot sikerült akkreditáltatni. 

[…] Keretes írásunkban dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorának beszámolóját olvashatja az 

intézmény elmúlt öt évéről…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

Interjú: Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült Molnár László kiváló szervezői munkásságáért 

Molnár László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) kulturális titkáraként vette át az Áder János köztársasági elnök 

által adományozott rangos kitüntetést Beregszászban március 13-án. […] a Nyíregyházi Egyetem Gazdálkodástudományi Intézete 

beregszászi kihelyezett tagozatának gazdálkodás szakán diplomázott. Hogy hogyan lett Molnár Lászlóból a kárpátaljai kulturális 

élet szervezője? Milyen kihívásokkal kell szembenéznie az említett területen belül? Ezekről és sok más érdekes kérdésről 

beszélgettünk a kitüntetése kapcsán…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

 

Az ösztöndíjasok jelentős része már hazatért 

Mint ismert, a járvány kirobbanása előtt  két programban összesen 221 ösztöndíjas dolgozott a világ számos pontján. A Kőrösi 

Csoma Sándor Program a diaszpórában élő magyarság támogatására, közösségeik megerősítésére jött létre, míg a Petőfi Sándor 

Program ösztöndíjasai a Kárpát-medence szórványmagyarságát segítik. Potápi Árpád János lapunknak elmondta, az ösztöndíjasok 

zöme már hazatért vagy éppen úton van, aki a hazatérés mellett döntött, az az operatív törzs iránymutatását követve önkéntes 

karanténba vonult…” Forrás: Kulhonimagyarok.hu:  teljes cikk >       

        

 

 

            Összeállította: Bóna László 

http://life.karpat.in.ua/?p=8693&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/03/18/kmksz-kozgyulesek
https://karpataljalap.net/2020/03/20/szaz-tolgyfat-ultettek-trianoni-centenarium-alkalmabol-tiszacsoman
https://karpataljalap.net/2020/03/19/lemondott-ii-rakoczi-ferenc-karpataljai-magyar-foiskola-rektori-posztjarol-dr-orosz
https://karpataljalap.net/2020/03/21/magyar-ezust-erdemkereszt-kituntetesben-reszesult-molnar-laszlo-kivalo-szervezoi
http://www.kulhonimagyarok.hu/kulhoni-magyarok-hirek/az-osztondijasok-jelentos-resze-mar-hazatert/

