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Az elmaradó rendes közgyűlést a lehető leghamarabb meg kell tartani – az Elnökség április 7-ei határozatai 

A járványhelyzetre és a kormányzati intézkedésekre tekintettel a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége megismerte és 

tudomásul vette azt az elnöki tájékoztatást, amely szerint elhalasztják az MTA 2020. május 4–5-re összehívott, 193., rendes 

közgyűlését. Az Elnökség az Akadémia elektronikus választási rendszerén keresztül hozott döntésében arról is határozott, hogy a 

jelenlegi vezetők meghosszabbított megbízással – legkésőbb 2020. szeptember 30-ig – lássák el a vezetői feladatokat…” Forrás: 

MTA.hu:  teljes cikk > 

Megjelent a REGIO 2019/4. száma 

Elérhető a REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat, az összehasonlító 

régió-, társadalom- és kultúrakutatás orgánuma, amelyet a nemzeti és a kisebbségi kérdés tanulmányozásán keresztül jelenít meg. 

A lap fontos feladatának tekinti a kortárs, nemzetközi (társadalom) elméleti viták, valamint a magyar nyelven még nem elérhető, 

alapműnek számító írások tanulságainak közvetítését a hazai olvasók felé. […] Elérhetőek többek között az alábbi tanulmányok: 

Szvatopluk az imakönyvben. A vallási versengés hatása a népnyelvek nacionalizálódására Kollai István; Iskolaválasztás 

kisebbségben szektorközi összehasonlításban (Székelyföld példája) Tódor Imre; Nyelvi hierarchiák és aszimetrikus nyelvi 

viszonyok az anyanyelvoktatásban. Fakultatív magyar nyelvoktatás Erdélyben Keszeg Erika, Toró Tibor; A magyar nyelvű oktatás 

versenyképessége Romániában. Érettségi eredmények, 2012–2016 Barna Gergő…” Forrás: MTA.hu:  teljes cikk > 

 

A karantén hatása az ukrán üzleti életre 

Elkezdődött az adatgyűjtés a karantén hatásáról az ukrán üzleti életre abból a célból, hogy a hatóságok a koronavírus elleni 

küzdelemmel kapcsolatos döntései megfontoltak legyenek, és ne csak a haláleseteket vegyék számba, hanem az életben maradottak 

életminőségét is. A Poster társaság adatai szerint, két hét karantén után 2500 intézmény, ez az ügyfelek 63%-a, megszüntette 

működését. Tehát feltételezhető, hogy jelenleg az országban körülbelül 30 000 intézmény állt le. Március 23–29-e között a hazai 

vendéglátó ipari egységek bevétele csökkent, ami 73%-kal kevesebb a karantén előtti időszakhoz képest. Az értékesítés nemcsak a 

fővárosban (78%-kal), hanem az összes megyei központban is villámgyorsan csökkent…[…] Ukrajnában a GDP 5,9%-kal 

csökkenhet 2020-ban – derül ki a Makrogazdasági Kutatások és Politikai Konzultációk Intézetének makrogazdasági előrejelzéséből, 

amelyet az Ekonomicsna Pravda ismertet…” Forrás: Karpat.ua:  teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Csak a csapi határátkelőn juthatnak Magyarországról Ukrajnába 

Keddtől a záhonyi kivételével valamennyi magyar-ukrán viszonylatú határátkelőt ideiglenesen leállította az ukrán határőrség – 

közölte a rendőrség honlapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság. Mint írták, az ukrán fél tájékoztatása 

szerint a hétfőn 23 órától életbe léptetett rendelkezés szerint az utazók Ukrajnába történő belépése – a légi és vasúti közlekedés 

kivételével – kizárólag személygépjárművel történhet. A gyalogos átléptetés és az utazók busszal és mikrobusszal történő átszállítása 

megszűnik. Az Ukrajnába történő kilépésre kizárólag a Záhony és a Csap közötti közúti határátkelőhelyet lehet használni, a barabás-

mezőkaszonyi, a beregsurány-asztélyi, a lónya-haranglábi és a tiszabecs-tiszaújlaki átkelőket pedig ideiglenesen leállítja az ukrán 

fél…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

A KMPSZ közleménye a tanévzárással kapcsolatban 

Az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium honlapján található információk szerint a karantént az oktatási intézmények 

számára meghosszabbították 2020. április 24-ig. A karantén függvényében a 2019/2020-as tanév mindenki számára június végén 

fejeződik be. A karantén után kiegészítő oktatást szerveznek, ahol az elmaradt témákat pótolják majd. Az oktatási miniszter 

tájékoztatója szerint a pedagógusok fel kell mérjék május–június folyamán, mennyire eredményesen sajátították el a tanulók a 
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tananyagot. Ezt az is indokolja, hogy a távoktatás eredményessége sokban függ például az abban résztvevők internet-hozzáférésétől: 

ez igen változó az országban. Két forgatókönyvet terveztek a helyzettől függően…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

Interjú: Kárpátaljáról jöttem, mesterségem címere: óvónő 

A mintegy 30 éves pedagógusi múltra visszatekintő óvónéniből a kedvesség és szeretet árad minden pillanatban. A gyereket 

elvarázsolja, és talán nincs is a csoportjában olyan csöppség, aki ne szeretné. Birta Gabriellával beszélgettem munkájáról, 

gyerekekről és óvodai nevelésről. […]Mindannyian magyar anyanyelvűek? A többség igen, de vannak ukrán anyanyelvű gyerekek 

is a csoportban. […] A legfontosabb, hogy érdekessé kell tenni a foglalkozásokat. Amit csinálunk, legyen mindig változatos és 

rövid. A kicsiket nagyon nehéz hosszabb időre lekötni, így 15-20 perces foglakozásokat vezetünk. Úgy igyekszem, hogy ebben 

legyen kézügyesség fejlesztése, nyelvi feladat, és egy kis mozgás is. A foglalkozásoknál a motiváció a lényeg. …” Forrás: 

Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

 

Magyarországi munkájukért küzdenek a vajdaságiak 

Sok magyar-szerb kettős állampolgár és vajdasági magyar került csapdahelyzetbe amiatt, hogy Szerbia a koronavírus-járvány miatt 

hermetikusan lezárta a határait – erről a Népszava ír. A lap szerint volt olyan ingázó, aki március végén abban egyezett meg szegedi 

munkáltatójával, hogy a veszélyhelyzet idejére a cég szállást fizet neki, s már csak azért ment haza, hogy összeszedje a szükséges 

holmiját, de vissza már nem jöhetett, kéthetes karanténba kényszerült. Nem kevés emberről van szó, ezrek járnak át dolgozni a határ 

közelében élők közül, legtöbben nagy szegedi élelmiszeripari cégeknél helyezkedtek el az utóbbi években, s még az itt működő 

szakszervezetekbe is beléptek. Az Élelmezésipari Munkavállalók Független Szakszervezete például ugyanolyan, kizárólag az 

ingázó munkavállalókra érvényes egyezményt sürget, amilyet Magyarország megkötött a szlovák, a román, az osztrák és a horvát 

kormánnyal arról, hogy a határ 30 kilométeres körzetéből akadálytalanul járhatnak át dolgozni egyik országból a másikba…” Forrás: 

Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

A nyolcadikosok kétkörös próbatesztelésének első körére már április 22-én, 23-án és 24-én sor kerül 

Az idén a nyolcadikosok záróvizsgáját kétkörös próbatesztelés előzi meg. Az első próbatesztre már ebben a hónapban sor kerül, 

mégpedig internetes formában mérhetik fel a diákok a felkészültségüket az előttük álló záróvizsgára. Míg a kis érettségire a 

rendkívüli állapot után, az eddig megszokott formában, az iskolában, papírformában kerül sor, tudtuk meg Vicsek Annamáriától, az 

oktatási minisztérium államtitkárától. A záróvizsga a minisztérium egyik kulcsfontosságú tevékenysége minden tanévben. A rendes 

záróvizsga, ami a tanév végén, vagyis a nyolcadik osztály végén szokott történni, minden évben nagy kihívás a minisztérium 

számára, hiszen nagyon szigorú biztonsági óvintézkedések mellett, a rendőrség bevonásával szokták a kinyomtatott teszteket az 

iskoláknak leszállítani. Ez az a folyamat, amin már bukott meg miniszter, hiszen ha valamilyen módon kiszivárognak a tesztek, 

akkor gyakorlatilag az egész ország területén semmissé válik az egész folyamat…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Videó: Radnóti nyomában 

25 nap, három ország, 850 kilométer. Az erőltetett menet Bortól Abdáig. Tóth Péter Lóránt kunszentmiklósi tanár, versvándor 

Radnóti Miklós születésének 110. és halálának 75. évfordulója alkalmából gyalogos vers-zarándoklatra vállalkozott a tragikus sorsú 

költő és a többi ártatlanul elhurcolt bori munkaszolgálatos emlékére. A tanár úr útjáról, és Radnóti Miklós utolsó hónapjainak 

krónikájáról Lélek vagyok, élni szeretnék címmel régiónkban is tartott előadást diákoknak és felnőtteknek. Radnóti nyomában – 

Tóth Péter Lóránt útjáról a szabadkai Pannon RTV 13 részes dokumentumfilm-sorozatot készített…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes 

cikk > 

Gyászhír: Elhunyt Nemes István festőművész 

A vajdasági származású Nemes István festőművész, a Boldogasszony kiállítás, valamint a Kárpát-haza Galéria Alkotótábor művésze 

hosszan tartó, méltósággal viselt betegség után az éjjel elhunyt – a hírt a Kárpát-haza Galéria közölte a hivatalos Facebook-oldalán. 

Nemes István 1947-ben született Hódságon (szerbül Odžaci). Belgrádban és Újvidéken végezte képzőművészeti tanulmányait. 

Tanulmányutakon járt a Balkáni hegyek között, Észak-Olaszország városaiban, Szardínia szigetén, majd számtalan művésztelepen 

Gyimestől Normandiáig. 1994-ben telepedett le Magyarországon…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

 

https://karpataljalap.net/2020/04/06/kmpsz-allasfoglalasa-az-iskolak-alapszabalyanak-nevenek-es-pecsetjenek-megvaltoztatasaval
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https://www.magyarszo.rs/hu/4268/kozelet_oktatas/218209/Pr%C3%B3baz%C3%A1r%C3%B3vizsga-online.htm
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AUSZTRIA 

 

 

ROMÁNIA/ERDÉLY 

SZLOVÉNIA/ MURAVIDÉK 

 

 

Makói Medáliák-díj Cirok Szabó Istvánnak 

A szabadkai születésű Cirok Szabó István Agancspark című kötetéért Makói Medáliák-díjban részesül, adta szerdán hírül Makó 

város polgármesteri hivatala. A Makói Medáliák magyar irodalmi díjat 2005-ben, a József Attila-emlékév alkalmából alapította 

Makó Város Önkormányzata. A díj célja, hogy Makó városa támogassa az elsőkötetes költőket, ahogyan az egykor József Attilával 

is történt. A díjazott személyére szakmai kuratórium tesz javaslatot, ez 2010-től Turi Tímea, Bíró-Balogh Tamás és Orcsik Roland 

feladata. A munkájukat a díjat adó város részéről Janáky Marianna segíti. A díjat 2020-ban a kuratórium Cirok Szabó Istvánnak, az 

újvidéki Forum kiadásában megjelentetett Agancspark című verseskötetének elismeréséül ítélte oda…” Forrás: 

Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

 

Megállapodás a CEU bécsi kampuszáról 

Megállapodás született a Közép-európai Egyetem (CEU) bécsi kampuszáról. A Közép-Európai Egyetem állandó kampusza a bécsi 

Otto Wagner Areal területén lesz – erről döntött az egyetemi bizottság és a bécsi városvezetés. Június végéig aláírhatják a szükséges 

dokumentumokat is. Michael Ludwig polgármester üdvözölte a döntést, mint elmondta, ezekben a nehéz időkben még inkább 

szükség van ilyen jövőbe mutató lépésekre. „A CEU egy világhírű és patinás intézmény. Bécs nem csak okos, tehetséges és 

szorgalmas diákokat fog adni az egyetemnek, de az Otto Wagner Areal kampusszá alakításával egy ideális helyszínt is az egyetemi 

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

A krízis idején is aktívak a felsőőri reformátusok 

A koronavírus körül kialakult helyzet miatt későbbi időpontban, de biztosan megkapják a kárpátaljai magyarok a felsőőri 

reformátusok által kezdeményezett adománygyűjtés összegét. Az „1 euro 1 kenyér" elnevezésű gyűjtéséhez így továbbra is lehet 

csatlakozni. Kádas Richard lelkész jelenleg emailben küldi a vasárnapi prédikációkat a hívőknek…” Forrás: Volksgruppen.at:  teljes 

cikk > 

Lelki elsősegély magyar nyelven is 

A Burgenlandi Vöröskereszt krízisintervenciós irodája önkénteseket képez ki azokra az esetekre, mikor azonnali lelki támaszra van 

szükség. Burgenlandban már magyar nyelven is kaphatunk segítséget…” Forrás: Volksgruppen.at:  teljes cikk > 

 

Csökken a tartalom és az osztályzatok száma 

A középiskolák az Oktatási Intézettől április 3-án megkapták a távoktatásra, a számonkérésre és az értékelésre vonatkozó új 

utasításokat, valamint néhány, az oktatási-képzési folyamat befejezésével kapcsolatos információt. Az iskolai naptár nem változik, 

az oktatás befejezése minden diák és érettségiző, illetve végzős diák számára ugyanaz marad. A tavaszi szünidő időpontja is 

változatlan. Az általános és a szakmai érettségi vizsga is előreláthatólag az érvényben lévő naptár szerint kezdődik, tehát május 30-

án, elsőként az anyanyelvi esszé írására kerül sor. Az anyanyelvi záróvizsga is a naptár szerint lesz, tehát június 8-án. Az egyéb 

vizsgaidőpontokat az iskolák határozzák meg. Módosítani és csökkenteni kell a tartalmakat és az egyes tantárgyaknál az 

osztályzatok számát, melyek továbbra is írásbeli vagy szóbeli módon szerezhetők meg…” Forrás: Nepujsag.net:  teljes cikk > 

 

Felváltva küldik kényszerszabadságra a közalkalmazottakat 

Felváltva küldi kényszerszabadságra a szükségállapot idején a kormány a romániai közalkalmazottakat. Így a személyzeti 

kiadásokból is meg lehet spórolni valamennyit Ludovic Orban a B1TV-ben részletezte a kormány elképzeléseit. E szerint két 

csoportba osztják az alkalmazottait azoknak a közintézményeknek, amelyeknek nincs közvetlen szerepük a koronavírus-járvány 

elleni küzdelemben. Míg egyik csoport 15 napra kényszerszabadságra megy, a másik biztosítja az intézmények működését. A 15 

nap lejárta után cserélnek: az első csoport visszamegy dolgozni, a második pedig kényszerszabadságra kerül. A kormányfő 

elmondta, a kényszerszabadság ideje alatt a közalkalmazottak a bruttó bérük 75 százalékát kapják. […]A sürgősségi állapot március 

16-i hatályba lépése óta mostanáig összesen 1 013 522 munkavállaló egyéni munkaszerződését függesztették fel a munkáltatók – 

https://szabadmagyarszo.com/2020/04/08/makoi-medaliak-dij-cirok-szabo-istvannak/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3042803/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3042980/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3042980/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3042605/
https://nepujsag.net/muravidek/8688-cs%C3%B6kken-a-tartalom-%C3%A9s-az-oszt%C3%A1lyzatok-sz%C3%A1ma.html


derül ki a bukaresti munkaügyi minisztérium által szerdán közzétett, a munkaügyi felügyelőségektől származó adatokból…” Forrás: 

Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Rektorok Országos Tanácsának elnöke: nem merül fel az egyetemi tanév megismétlése 

A második félévre beütemezett 12. osztályos tananyag nem fog szerepelni az egyetemi felvételi követelményei között, nyilatkozta 

az Agerpres hírügynökségnek szerdán Sorin Cîmpeanu, a Rektorok Országos Tanácsának elnöke. Nyomatékosította ugyanakkor, 

hogy semmi esetre sem merül fel a 2019-2020-as iskolai és egyetemi tanév megismétlése, és hogy a záróvizsgákra és a doktori 

disszertációk megvédésére is sor fog kerülni a felsőoktatásban. […]A szükségállapot lejárta (a jelenlegi dátum május 16.) után 

nyitnak ki újra az iskolák, és folytatódik a tanév a közoktatásban és az egyetemeken – jelentette be keddi sajtótájékoztatóján a 

tanügyminiszter. Monica Anisie közlése szerint az országos képességvizsgák és az érettségi időpontja várhatóan júliusra tolódik, 

ám ezeken nem kérik számon a második félévi tananyagot…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Javaslatcsomagot fogalmazott meg a pedagógusszövetség 

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége beadványt fogalmazott meg az Oktatási és Kutatási Minisztérium vezetősége felé, 

amelyben a tanév hatékony és méltányos lezárása érdekében az alábbi intézkedéseket javasolja: Rövid távon: – Javasoljuk olyan 

oktatási eljárásokat tartalmazó dokumentum elkészítését és kiküldését az oktatási intézményekhez, ami konkrét és teljes 

forgatókönyveket kínál az oktatói-nevelői folyamat újraindításának lehetőségeiről, és amely pontos és átlátható stratégiákat 

tartalmaz a II. félév és a 2019-2020-as tanév lezárását, illetve a cikluszáró vizsgák megszervezését, valamint a nyári vizsganaptár 

alakulását illetően…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

A határzár gondot okoz a vetőmag- és alkatrészellátásban 

A koronavírus-járvány a román–magyar határ mentén gazdálkodók dolgát inkább a vetőmagok és gépek beszerzésében nehezítette 

meg. A március 23-tól érvényben lévő kijárási tilalom alatt a lakosság csak indokolt esetben, munkáltatói igazolással vagy saját 

felelősségre írt lakhelyelhagyási nyilatkozattal hagyhatja el otthonát. Ezt a gazdáknak is a zsebükben kell hordaniuk, ha munkára 

indulnak. Az Arad környékén földet művelő fiatalember szerint a határ menti térségben gazdálkodók előszeretettel szerezték be a 

vetőmagokat és gépalkatrészeket a közeli magyarországi forgalmazóktól…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Az aláírásgyűjtés határidejének meghosszabbítását kérte az SZNT 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) levélben kérte az Európai Bizottságot, hogy hosszabbítsa meg hat hónappal a nemzeti régiók 

védelmében indított európai polgári kezdeményezés támogatását szolgáló aláírásgyűjtés határidejét – közölte szerdán az SZNT. Az 

MTI bukaresti irodájához eljuttatott közlemény emlékeztet, hogy még egy hónap áll rendelkezésre a szükséges egymillió aláírás 

összegyűjtéséhez. Eddig elektronikusan negyedmillió európai polgár támogatta a kezdeményezést, a papír alapú aláírások 

összesítése a járványhelyzet miatt egyelőre elmaradt…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Felmérés készül az erdélyi magyarok járvánnyal kapcsolatos kérdéseiről 

Az erdélyi magyarok körében készít felmérést a járvánnyal kapcsolatos kérdésekről az Erdélystatot működtető kolozsvári 

Közpolitikai Elemző Központ Egyesület a SoDiSo Research közvélemény-kutató céggel együttműködve. Az önkéntes alapon 

készülő online kutatásban arra kíváncsiak az elemzők, hogy milyen mértékben érinti az erdélyi magyarokat a járvány, milyen 

gondokkal küszködnek ebben az időszakban, illetve mire számítanak a közeljövőben…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Dokumentumfilm készül Benedek Elek életéről 

Dokumentumfilm készül Benedek Elek életéről – jelentette be Facebook-oldalán a háromszéki Kisbaconban található Benedek Elek 

Emlékház, amely az író egykori otthonában működik múzeumként. A dokumentumfilm előzetese már megtekinthető a vimeo.com 

videó megosztón…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Interjú: Balázs Imre József irodalomtörténész Rejtő Jenő életművéről 

Rejtő Jenővel kapcsolatban nagyjából arra jutott az irodalomtörténészi szakma, hogy egyrészt sajátos hibridjét tudta létrehozni a 

korszak népszerű populáris műfajainak, másrészt, hogy ki is tudott kacsintani a műfajból, egyszerre benne is lenni a ponyvában, és 

kívülről is nézni rá – fejtette ki a Krónikának Balázs Imre József kolozsvári irodalomtörténész az író születésének 115. évfordulója 

apropóján…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 
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SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

A járvány mentheti meg a tündérrózsa püspökfürdői élőhelyét 

A nullára csökkent idegenforgalom miatt újjáéledni látszik a korábban kiszáradt termálvizű tó, amelyben a védett hévízi tündérrózsa 

él. A légszennyezés nagyarányú csökkenése nem az egyedüli pozitív következménye a koronavírus járványnak. Egy nagyváradi 

fotós március végén, drónnal készített felvétele azt mutatja, hogy látványosan megnőtt a vízszint a Püspökfüdőben található, néhány 

éve pocsolyává zsugorodott termálvizű tóban. Az 1932 óta védett státussal rendelkező tó agóniája a 2000-es évek elején kezdődött, 

amikor sokasodásnak indultak az elegáns magánházak és a panziók a Püspökfürdőben, a Félixfürdőben valamint a 

községközpontban, Szentmártonban. Egy évtized alatt a szakemberek becslései szerint száznál is több illegális kutat fúrtak a 

környéken az altalajban rejtőző termálvizet megcsapolandó. A növényt, valamint a kizárólag a tóban élő két endemikus fajt, a piros 

szemű kele nevű halat és bordás homorcsa nevű csigát megmentették a kipusztulástól, példányaikat mesterséges körülmények között 

tartják Nagyváradon, Gödöllőn és Galacon. Eredeti élőhelyük azonban menthetetlennek tűnt, mígnem a koronavírus visszaadta a 

reményt…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Online mutatja be sikeres előadásait a Tomcsa Sándor Színház 

Ahogyan a jelenlegi, koronavírus okozta helyzetben számos kulturális intézmény, úgy a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház 

is ideiglenesen a virtuális valóságba költözött. Noha elsősorban Maros megyei eseményekről számolunk be, azáltal, hogy a Hargita 

megyei teátrum produkciói az interneten is megtekinthetőek lesznek, ezek az előadások számunkra is aktuálissá válnak, hiszen 

otthonról is bárki megtekintheti. Friss hír, hogy a székelyudvarhelyi színház április folyamán indítja el online előadás-sorozatát 

Tomcsa-estek – csütörtök. 8 címmel…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

     

Az Oktatásügyi Minisztérium több száz tankönyvet tett elérhetővé ingyenesen az interneten 

Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter szerdán közösségi oldalán jelentette be, hogy 14 könyvkiadó összesen 558 tankönyvét 

teszik elérhetővé ingyenesen az interneten a diákoknak, szülőknek és pedagógusoknak. A minisztérium láthatóan tartja magát a 

magyar államtitkára által is prezentáltakhoz, a listában a szlovák könyvek mellett ugyanis megtalálhatóak a magyar iskolás számára 

készült tankönyvek is. Gröhling miniszter beszámolója szerint sikerült megegyezniük a könyvkiadókkal, hogy a rendkívüli helyzetre 

való tekintettel tekintsenek el licencektől, és tegyék elérhetővé mindenki számára a tankönyveket ezzel is könnyítve az online oktatás 

nem túl egyszerű módját…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Biztató jelek az oktatásügyben 

Nem szokás az oktatásügy tevékenységét dicsérni, mert az elmúlt évtizedekben nem szolgáltak rá. Az újonnan kinevezett 

miniszternek és csapatának első lépései viszont bizakodásra adnak okot. Többek között azért is, mert olyan szakemberekből álló 

csapat van kialakulóban, amely a letéteményese lehet a pozitív változásoknak. Az Állami Pedagógiai Intézet /ÁPI/ élére, Miroslava 

Hapalová személyében egy olyan vezető került, aki évek óta oktatásügyi elemzésekkel foglalkozik, ezért pontosan tudja, mi az, amit 

sürgősen orvosolni kellene. Reméljük, adott lesz hozzá a politikai támogatottság is. Az igazgató asszony már az első nyilatkozatában 

megfogalmazta, hogy nem szabad irreális elvárásokat támasztani a gyerekekkel szemben…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Interjú: Grendel Gábor: Felelősséget érzek a magyarok iránt, Matovičcsal a magyar kérdéseket is fel fogjuk 

vállalni 

Önként mondott le elvi okokból az ország egyik legfontosabb pozíciójáról, a belügyi tárca vezetéséről. Helyette a parlament 

alelnökeként láthatjuk majd az elkövetkező években. Magyarként 130 ezer egyéni szavazattal az ország 10 legnépszerűbb politikusa 

közé tartozik. A Körkép.sk Grendel Gáborral (OĽaNO) beszélgetett. Az interjúból kiderül: Mi akadályozta meg abban, hogy 

belügyminiszter lehessen? Miért fél ennyire tőle a szlovák maffia? Miben látja saját és az OĽaNO jó eredményét? Kiket szólíthat 

meg a magyarok közül Igor Matovič? Hogy látja a felvidéki magyar politizálás jövéjét? […] Kollégáink szerint azok a szlovákiai 

magyar szavazók, akik elmentek választani, ezeknek körülbelül az egyharmada, egynegyede adhatta ránk a szavazatát. Ami nagyon 

szép arány. Azt hiszem, hogy Szlovákia történetében szlovák párt ilyen támogatottságot a magyaroktól még nem kapott…” Forrás: 

Korkep.sk: teljes cikk > 

Beiratkozási körút: Válaszd a magyar iskolát! 

Áprilisban zajlanak az alapiskolai beíratások Szlovákiában. Hogy hány elsős tanul majd magyar iskolában, az a szülők döntésén 

múlik. Vajon milyen szempontok alapján döntenek? Érvek és ellenérvek tömkelege járja be a világhálót. A szlovák iskolában 

valóban könnyebben megtanul a gyerek szlovákul? Jobban fog érvényesülni? A Via Nova csapata évről évre Beiratkozási körút 

címmel folytat kampányt annak érdekében, hogy a szülők a magyar iskola mellett tegyék le a voksukat. Főként az online térben 
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igyekszik megszólítani az érintetteket, hogy a felhívás minél több emberhez eljusson. Az idei kisfilm a Rozsnyói Református 

Alapiskola részvételével készült, melyben szülők, tanulók, pedagógusok és iskolai alkalmazottak hívják fel a figyelmet arra, miként 

zajlik az élet a magyar iskolában, s hogy a nyelv mennyire meghatározza mindennapjaikat…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Kiss Beáta: A szlovák köztévében legyen magyar nyelvű oktatási program 

Az elmúlt hetekben kialakult rendszerbe azonban valahogy belesimultak az intézmények, diákok, szülők, s elmondható, hogy a 

többség igyekszik kihozni a lehető legjobbat ebből a kényszerhelyzetből – állapította meg a szerkesztőségünknek eljuttatott 

közleményében Kiss Beáta, a lévai Czeglédi Péter Gimnázium igazgatója, az MKP korábbi oktatásügyi alelnöke. A jelenlegi 

állapotban a minisztérium által létrehozott portálok, a pedagógiai intézet élén történt személycsere, illetve a minisztérium eddig 

ígéretesnek tűnő munkája lehet kapaszkodó a reménytelenségben. A szlovák közszolgálati televízió is bekapcsolódik a távoktatás 

rendszerébe, és délelőttönként oktatási programokat sugároz. Ebben magyar nyelvű anyag eddig nem jelent meg. Kivételt a Magyar 

magazin jelent, mely készített ilyen műsort, ám ez nem ennek a programnak lenne a feladata. Ezért az MKP levélben fordult 

Gröhling miniszter úrhoz, kérve, hogy a köztévében legyen magyar nyelvű oktatási program is, méghozzá iskoláink számával, 

illetve a lakosság számarányával arányos mennyiségben…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Háromemberes tárlatnyitó 

Különleges kiállítás megnyitóra került sor a Párkányi Városi Múzeumban. A Nagyhéten mindössze három ember részvételével 

zajlott a megható megnyitó, Magyar György Keresztút terrakotta kisplasztikáiból, melyről a Párkányi Televízió tett közzé videót a 

youtube-csatornán. Juhász Gyula a múzeum vezetője ismertette, a rendezvény a Csemadok Párkányi Alapszervezete és Érsekújvári 

Területi Választmánya szervezésében valósult meg a 35. Balassi Bálint Kulturális Napok keretében…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk 

> 

Ma 90 éves Méry Katalin, Sárosfa örökös könyvtárosa 

A mai napon töltötte be 90. életévét Méry Katalin, aki hosszú éveken át szervezte a kulturális életet Magyarország volt 

miniszterelnöke, Bittó István falujában, Sárosfán. Kató néni Csallóköznádasdon született egy nagy, összetartó családban. Iskolába 

Csallóköznádasdon kezdett járni, majd Komáromba, az irgalmas nővérekhez került, utána a Polgári Leányiskola tanulója lett…” 

Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László 
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