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Interjú: „Nem puszta hanyatlástörténet” – Bárdi Nándor a Magyarok Romániában dokumentumfilm-sorozatról 

Nyolc részes dokumentumfilm készült a romániai magyarság múltjáról Magyarok Romániában – száz év történelem címmel a 

kolozsvári székhelyű Iskola Alapítvány megrendelésére. A sorozat csupán egy kisebb, de annál látványosabb részét képezi az 

alapítvány által 2018-ban indított 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában programnak. Vig Emese rendező és Varró-Bodoczi Zoltán 

operatőr-vágó filmes koncepciója találkozott a munkában a Bárdi Nándor, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 

Kisebbségtörténeti és Etnopolitikai Osztályának vezetője által irányított szakembergárda kutatásainak eredményével. Ezt 

megelőzően beszélgettünk Bárdi Nándor történésszel a sorozat koncepciójáról és a hozzá kapcsolódó háttérmunkáról. […]De 

mindez nem jöhetett volna létre egy, a kilencvenes évek óta többé kevésbé tudatosan épülő, úgymond kisebbségtörténeti kutatási 

háttér nélkül. Ebben bízva, erre építve kezeltem ezt a munkát. Az említett „kutatási infrastruktúra” tekintetében három meghatározó 

pillért kell kiemelnem…” Forrás: Maszol.ro:  teljes cikk > 

 

Indulhat a kultúra lassú talpra állítása 

Május közepén a közgyűjtemények, múzeumok és könyvtárak újra megnyithatnak, nyáron pedig már akár kisebb rendezvények is 

létre jöhetnek. A nagyszabású nyári fesztiválok viszont várhatóan mind elmaradnak, derült ki Werner Kogler kulturális miniszter és 

Ulrike Lunacek államtitkár április 17-i sajtótájékoztatóján. Hogy pontosan mikor, azt később jelentik be. […] A 

rendezvényszervezők és művészek számára május közepén ad újból tájékoztatást a kormány, közölte Werner Kogler, hozzátéve, 

hogy a gyorssegély-alap mellett egy másik pénzalap felállítása is folyamatban van…” Forrás: Volksgruppen.at:  teljes cikk > 

Laptop-gyűjtési akció Felsőőrben 

Laptopok adományozására kéri a vállalkozókat és a magánszemélyeket a felsőőri Városháza azért, hogy minden Felsőőrben tanuló 

diák számára megvalósulhasson a digitális oktatás. Az adományokkal a hátrányos helyzetű családokat fogják támogatni és ezzel 

együtt az elektronikai hulladékot is csökkentik. Ha csak egy számítógép vagy laptop van a háztartásban, akkor arra az oktatás és az 

otthoni munka miatt a legtöbb esetben egyszerre több családtagnak is szüksége van – hívja fel a problémára a figyelmet a felsőőri 

Városháza. […] Pozitív mellékhatása, hogy ezzel az elektronikai hulladék mennyisége is csökken. A felajánlott laptopokat a 

Városháza szakszerűen felújítja. A korábbi tulajdonosok adatait letörlik a készülékről. […] A laptopok kiosztásáról az 

iskolaigazgatókkal történt egyeztetés után fognak majd döntést hozni. Ez elsősorban azokra az iskolákra érvényes, ahol a város a 

fenntartó, így a népiskolára, az európai középiskolára, a kisegítő iskolára, a műszaki iskolára, és a szakiskolára…” Forrás: 

Volksgruppen.at:  teljes cikk > 

Újabb átkelő nyílik a magyar határon 

Április 22-től ismét lehet közlekedni a St. Margarethen im Burgenland és Fertőrákos közötti határátkelőn. Az engedményről az 

osztrák és a magyar külügyminiszter egyezett meg. Az átkelő újbóli megnyitása a Klingenbach/Sopron határállomás forgalmát 

enyhítheti, ahol mindennaposak a torlódások. Az észak-burgenlandi térség legnagyobb határátkelőjén, a Nickelsdorf/Hegyeshalom 

határállomáson is gyakoriak a tumultuózus időszakok. A helyzeten jelentősen könnyíthetne, ha a B10-es úton lezárt kishatárátkelőt 

is használhatnák az ingázók…” Forrás: Volksgruppen.at:  teljes cikk > 

 

Villáminterjúk: A kiállítások elmaradnak, az alkotás nem 

Milyen hatással van az alkotókedvre a járvány, befolyásolja-e a művészek munkáját a világunkat feldúló helyzet? Körkérdésünkből 

kiderül: a művészemberek nem csupán töretlenül alkotnak, munkájuk közben meg is teremtik azt a lelki békét, ami talán a 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://www.maszol.ro/index.php/hatter/125384-nem-puszta-hanyatlastortenet-bardi-nandor-a-magyarok-romaniaban-dokumentumfilm-sorozatrol
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3044548/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3044619/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3044458/
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legfontosabb ezekben az időkben. Šinko Sabina, a lendvai Pupilla bábszínház alapítója, képzőművész szintén produktívan tölti az 

idejét. – Amit jelenleg leginkább sajnálok, az az, hogy a bábszínházzal le kellett állnunk…” Forrás: Nepujsag.net:  teljes cikk > 

 

Harc a piacok újranyitásáért 

A piacok szabadtéri részének megnyitása érdekében szólalt föl Jankovics Róbert a zágrábi parlamentben. A március 22-én a 

koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott határozat értelmében bezárták az összes termelői piacot Horvátországban. Egy 

héttel később egy újabb rendelettel a piacok zárt részeit újra megnyitották, kontrollált feltételek mellett. Így hát ismét működik az 

eszéki és a pélmonostori piac zárt része, ami viszont továbbra sem oldotta meg a több száz őstermelő helyzetét. Beindult ugyan az 

internetes piac és a házhoz szállítás, de ez a termelők szerint nem igazi megoldás, hiszen termékeiket változatlan áron viszik ki a 

megrendelőkhöz, a szállítási költségeket senki sem téríti meg…” Forrás: Kepesujsag.com:  teljes cikk > 

E-ülést tartott az országos hatókörű zágrábi Kisebbségi Tanács 

A legutóbbi, elektronikus úton tartott ülésen a zágrábi Kisebbségi Tanács (KT) elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét és a tagok e-

mailben véleményezhették a 2019-es programot. Jankovics Róbert, magyarságunk parlamenti képviselője, a KT tagja lapunknak 

nyilatkozva elégedettségének adott hangot, hogy hosszú idő után hibátlanok a magyar szervezetek elszámolásai. A nemzeti 

kisebbségi szervezeteknek tavaly az állami költségvetésből összesen 36.005.157 kúna, vagyis 2.620.175 kúnával több jutott, mint 

2018-ban. A magyar volt az egyetlen kisebbség, amelynek 2017-ben és 2018-ban is emelkedett a támogatása, tavaly pedig nemcsak 

megközelítettük, hanem át is léptük a „lélektani” 4 millió kúnás határt…” Forrás: Kepesujsag.com:  teljes cikk > 

Négy hét a virtuális osztálytermekben 

Négy hete költözött Horvátországban az oktatás a virtuális osztálytermekbe és a családok otthonába. Az új helyzethez sikeresen 

alkalmazkodtak a diákok, a tanárok és a szülők is. A múlt hét, a diákok számára a negyedik a tananyag ismétléséről szólt, a tanárok 

pedig az elmúlt hetek tapasztalatait elemezték. Ettől a héttől pedig már a tanulók értékelése is megkezdődik. Az elmúlt hetekben a 

körülményekhez képest sikeresen vettük az akadályokat, és mind a tanárok, mind a diákok belejöttek az új oktatási módszerbe, 

amelyről egyébként azt gondoltuk, hogy 20-30 év múlva jön el majd az ideje. Diákjaink visszajelzéseiből látszik, hogy az iskolába 

járás bizony már mindenkinek hiányzik, hiszen a közösségi élményt semmivel sem lehet pótolni – mondja Andócsi János, a 

Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ igazgatója. […] Az iskolákban bevezették a távoktatást, az óvodák többsége 

viszont semmilyen formában nem működik. Az egyik kivétel a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ óvodája, 

ahol Ferenc Ilić Emese óvónő kezdeményezésére, az iskolák mintájára óvodai távoktatást indítottak…” Forrás: Kepesujsag.com:  

teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Nemzetközi tapasztalatok, óvodák közötti uniós támogatású együttműködések 

Az Európai Unió Erasmus+ programja szinte mindenki számára kínál nemzetközi tapasztalatszerzési lehetőségeket. Évről évre egyre 

többen kapcsolódnak be a programba. Több uniós támogatású együttműködést valósítottak már meg a bellyei Gerle Óvoda 

kihelyezett kopácsi, laskói és várdaróci tagozatai, a projektvivő pécsi Kertvárosi Óvodával közösen. Élményeikről és 

tapasztalataikról Schmidt Éva, a pécsi Kertvárosi Óvoda projektkoordinátora nyilatkozott lapunknak…” Forrás: Kepesujsag.com:  

teljes cikk > 

Ójankováci magyar civilek is életüket vesztették a háborúban 

A honvédő háborút megszenvedték a szerémségi Ójankovác lakosai is. Több falubeli is elesett a harcokban, de a háború számos 

civil áldozatot is követelt. Ójankovác Vinkovci és Vukovár között fekszik, nagyjából félúton. Az 1991-es népszámlálás adatai 

szerint a településen és annak környékén akkor még mintegy 400 magyar élt. A település legnagyobb tragédiája 1992 áprilisában 

történt, amikor is a megszálló erők elvitték kényszermunkára a falu nem szerb lakosait, köztük sok magyart. Az elhurcolt embereket 

arra kényszerítették, hogy szántsanak fel egy aknamezőt. […] A robbanás hat embert ölt meg, és további hatot súlyosan 

megsebesített. A halálos áldozatok közül hárman voltak magyarok: Újlakos Flórián, Kedves Ferenc és Tomonyi Antal. Az 

Ójankováci járás magyar kisebbségi önkormányzata megalakulása után döntött arról, hogy a faluban álló háborús emlékműnél 

minden évben megemlékeznek erről a tragédiáról…” Forrás: Kepesujsag.com:  teljes cikk > 

 

https://www.nepujsag.net/kultura/8720-a-ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1sok-elmaradnak,-az-alkot%C3%A1s-nem.html
https://kepesujsag.com/sikerult-szerdatol-ujra-nyitva-vannak-a-piacok-szabadteri-reszei-is/
https://kepesujsag.com/hosszu-ido-utan-hibatlanok-a-magyar-szervezetek-elszamolasai/
https://kepesujsag.com/negy-het-a-virtualis-osztalytermekben/
https://kepesujsag.com/a-gyerekek-es-szuleik-is-dijazzak-a-tavovodat/
https://kepesujsag.com/nemzetkozi-tapasztalatok-ovodak-kozotti-unios-tamogatasu-egyuttmukodesek/
https://kepesujsag.com/ojankovaci-magyar-civilek-is-eletuket-vesztettek-a-haboruban/


ROMÁNIA/ERDÉLY 

HMDK-s lendülettel a városért 

Pélmonostor városában három évvel ezelőtt, kétciklusnyi SDP-vezetés után a HDZ és a HMDK alkotta koalíció került hatalomra, 

így a városi tanács tagja lett Matijević Olivér és Kovács Ferenc is. Az új városvezetés Matijević Olivért választotta meg a 

pélmonostori városi képviselő-testület alelnökévé, Kovács Ferenc pedig a nemzeti és nemzetiségi ügyekkel foglalkozó bizottság 

elnöke lett. Az eltelt időszak alatt a településen számos, régóta várt fejlesztés valósult meg, és a helyi magyar közösség élete is 

felpezsdült. […]A pélmonostori magyar kulturális élet szerencsére igencsak mozgalmas. A helyi Magyarok Otthonában 

rendszeresek a különböző összejövetelek, melyeken, ha tehetem, én is részt veszek. Nem titok az sem, hogy a Csillagszemű 

gyermektánccsoport ügyét is a szívemen viselem, ezért mindig igyekszem kardoskodni azért, hogy az együttes megfelelő anyagi 

támogatásban részesüljön a város részéről…” Forrás: Kepesujsag.com:  teljes cikk > 

 

Az importgyümölcs- és zöldségárusokat kitiltották a piacokról 

Április 15-től a romániai és így természetesen a marosvásárhelyi piacokat is el kellett hagyják a gyümölcs- és zöldségárusok, akik 

alkalmazottként jobbára importból származó termékeket forgalmaztak. Eltávolításukat a 8-as számú katonai rendeletre hivatkozva 

hajtották végre. A vonatkozó rendelet 3-as cikkelye ugyanis előírja, hogy a járvány megfékezése érdekében csak az őstermelők 

árulhatnak a piacokon…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Felmérés: Felértékelődtek a videójátékok és a pizzafutárok a „szobafogságban” 

Az online világba költözött a fogyasztás jó része a kijárási korlátozások bevezetése óta – legalábbis ez derül ki a Revolut kártyával 

rendelkező romániai lakosok fogyasztási szokásaiból. A többnyire a fiatalabb generációkhoz tartozó kártyatulajdonosok körében 

felértékelődtek ugyanakkor a négy fal közötti szórakozást nyújtó eszközök, platformok. A fintech cég legfrissebb, a Startupcafe.ro 

gazdasági hírportál által idézett elemzésében a március 14. – április 14. közötti időszakot hasonlította össze az egy hónappal korábbi 

adatokkal. Kiderült, a #maradjotthon meghallgatásra talált – ezt bizonyítja, hogy a fizikai kártyával kifizetett tranzakciók száma a 

kijárási korlátozások bevezetését követően 58 százalékkal visszaesett, az online kifizetések száma pedig 21 százalékkal 

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

Ezek a Maros megyei intézmények részesültek a magyar kormány adományából 

A járvány ellen az első vonalban harcoló Maros megyei intézményeknek, civil szervezeteknek és családorvosoknak osztották szét 

a magyar kormány védőfelszerelés-adományát, közölte az akciót lebonyolító RMDSZ. Az adományt a napokban több erdélyi megye 

településeire eljuttatták.Védőfelszerelés-csomagokat kapott a Maros Megyei Klinikai Kórház, a Maros Megyei Mentőszolgálat, a 

dicsőszentmártoni, a szovátai és az erdőszentgyörgyi városi kórházak, a Maros Megyei Szociális és Gyermekjogvédelmi 

Igazgatóság, több idősotthon, a Diakónia Keresztyén Alapítvány, a Gyulafehérvári Caritas, a Máltai Szeretetszolgálat, a Solidaris 

Egyesület, Divers Egyesület, Hifa Románia Egyesület, továbbá mintegy 250 családorvos, akik olyan településeken teljesítenek 

szolgálatot, ahol magyar közösség is él…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Távoktatás indul az 1–4. osztályosoknak az Erdély TV-ben 

Az Ér Hangja médiacsoporttal való együttműködésnek köszönhetően április 20-tól elemi tagozatosoknak szóló tanórákat is sugároz 

az Erdélyi Magyar Televízió. A Távoktatás Bihar megyében nevű projekt részeként televíziós tanórákat követhetnek az 1–4. 

osztályosok számára a következő héttől. Az Erdély TV minden hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön délelőtt 11 órától tűzi műsorra 

az alsó tagozatosoknak szóló tanórákat (naponta egy-egy osztály számára, kb. 1 órás tananyag). A távoktatás az Erdély TV 

Facebook-oldalán is követhető…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Erdélyből jelentkeztek legtöbben a Verselő Kárpát-medence online szavalóversenyre 

A Petőfi Sándor Program (PSP) ösztöndíjasai a magyar költészet napja alkalmából hirdették meg az online szavalóversenyt Kárpát-

medencei magyar óvodás és iskolás gyermekek részére. 447 pályázat érkezett be a Verselő Kárpát-medence online szavalóversenyre 

a szombati határidőig. Nevezni magyar költők verseivel vagy versrészleteivel lehetett három korcsoportban. Ami a régiók szerinti 

elosztást illeti, a pályázatok többsége, 42 százaléka érkezett Erdélyből, 19 százaléka Felvidékről, 13 százaléka Vajdaságból, 7 

százaléka Kárpátaljáról, 6 százaléka Magyarországról, ugyanennyi a Partiumból, 2 százalék Bánságból és ugyanennyi Moldvából, 

3 százalék pedig a diaszpórából, derül ki a szervezők összesítéséből. A beérkezett videókat április 18-án közzéteszik a Verselő 

Kárpát-medence YouTube-csatornán, az eredményhirdetést viszont következő hétre, április 25-ére halasztják, ugyanis a pályázatok 

több mint fele az utolsó két napban futott be, így a videók feldolgozásának munkafolyamata igencsak elhúzódott…” Forrás: 

Erdely.ma: teljes cikk > 

https://kepesujsag.com/hmdk-s-lendulettel-a-varosert/
https://e-nepujsag.ro/articles/egy-kilo-almaert-aruhazba
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/felertekelodtek-a-videojatekok-es-a-pizzafutarok-a-bszobafogsagbanr
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125412-koronavirus-ezek-a-maros-megyei-intezmenyek-reszesultek-a-magyar-kormany-adomanyabol
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125395-tavoktatas-indul-az-1-4-osztalyosoknak-az-erdely-tv-ben
https://www.erdely.ma/verselo-karpat-medence-online-szavaloverseny/
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Nézőpont: A sportiskolák lesznek a világjárvány egyik legnagyobb vesztesei 

Már több mint egy hónapja leálltak a közös edzések Székelyföld egyik legjobban teljesítő, utánpótlás-nevelésre szakosodott 

sportklubjánál, a Csíkszeredai ISK-nál. A sportiskola mind a hét szakosztálya távedzésekre rendezkedett be. Ötven éve a 

Csíkszeredai ISK termeli a térség felnőtt csapatai számára a sportolókat, egy fél évszázadon át itt tanulták meg a sportág ábécéjét a 

jégkorongozók, sízők, korcsolyázók, dzsúdósok és labdarúgók. Az ISK jelenleg hét szakosztállyal működik… […] Az utánpótlás-

nevelésről országos szintén még senki sem beszélt. Szerintem a sportiskolák lesznek a világjárvány egyik legnagyobb vesztesei…” 

Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Nézőpont: Generációk válasza a COVID-19 krízisre 

Kuti Géza, szociológus és online kutatási szakértő előadásával megkezdődött a heti rendszerességgel frissülő, online programsorozat 

a Romániai Magyar Közgazdász Társaság Facebook oldalán, RMKT Online néven. A beszélgetés során kiderült az is, mely 

generációkat érinti leginkább negatív hatással a jelenlegi járványhelyzet, de szó került arról is, hogy mekkora potenciált rejteget a 

webáruházak működtetése a krízis leküzdésére. […]Az X generáció mutatkozik leginkább mentálisan leterheltnek a karantén ideje 

alatt és a felmérésekből kiderült az is, hogy az emberek közel felének nincs semmilyen megtakarítása. […] A Romániai Magyar 

Közgazdász Társaság élő közvetítéseit a szervezet Facebook oldalán követhetik csütörtökönként de aki lemaradt, annak sem kell 

aggódnia, hiszen utólag is visszanézheti közétett videóikat az alábbi linken: https://www.facebook.com/rmkt.ro/…” Forrás: 

Erdely.ma: teljes cikk > 

Elemzés: Barna Gergő szociológus az erdélyi magyarok állapotáról 

Félnek a koronavírus-fertőzéstől is, de elsősorban a bezártság és a laposodó pénztárcájuk miatt aggódnak az erdélyi magyarok – 

derült ki az Erdélystat által csütörtökön ismertett felmérésből. Barna Gergő szociológust, a projekt koordinátorát faggattuk az 

eredményekről és a kutatás hátteréről. Az április 1-10. között zajló felmérésre zömében internetes válaszok érkeztek. A kutatók 

telefonos felméréssel egészítették ki az adatok felvételét annak érdekében, hogy a populáció azon részének a véleménye is 

tükröződjék az eredményekben, amelyhez az online kérdőív nem jutott el…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Villáminterjúk: Könyvre, kiadásra járvány után is szükség lesz 

Mivel a könyvkiadók is nehéz helyzetbe kerültek a járvány miatt, érintettek szerint jó lenne, ha az állam és a civil társadalom 

támogatná a kultúrának ezt az ágazatát, ezen belül a könyvkiadást. Erdélyi kiadók vezetői a Krónikának elmondták: stratégiai 

ágazatról van szó, hiszen csak a tudomány, a kultúra, a könyvkiadás segítségével lehetséges fenntartani a civilizációnkat. Közben 

Magyarországon a kiadók kormányzati intézkedéseket sürgetnek a könyvágazat megmentésére, továbbá európai parlamenti 

képviselők is a kulturális szektor megsegítését célzó kezdeményezést indítottak. Miként hat a járványhelyzet az erdélyi 

könyvkiadásra? Tekintve, hogy a könyvesboltok bezártak, elhalasztják a könyves eseményeket, vásárokat, milyen kiutat látnak a 

nehéz gazdasági helyzetben?…” Forrás: Kronikaonline: teljes cikk > 

Gyászhír: Elhunyt Péter I. Zoltán helytörténész, író, újságíró 

Óriási veszteség érte Várad magyar közösségét: április 18-án, 71 éves korában, hirtelen elhunyt Péter I. Zoltán helytörténész, 

újságíró, elkötelezett városvédő. Nagyváradon született 1949. február 16-án. Iskoláit szülővárosában végezte, majd a nagyváradi 

épületgépészeti tervező szakon szerzett diplomát 1970-ben. 1990 után a Budapesti Műszaki Egyetem műemlékvédő szakmérnöki 

karán tanult…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk > 

     

Jóváhagyták az új kormányprogramot 

Az Igor Matovič vezette kabinet ma délelőtt jóváhagyta a kormányprogramot. A négyéves választási ciklus idejének egyik 

legfontosabb dokumentuma tartalmazza a kettős állampolgársági törvény enyhítését, s külön fejezetet szentel a kisebbségeknek is. 

A minisztériumoknak április 3-ig kellett leadniuk a tárcájukra vonatkozó programtervezetet. A miniszterelnöknek a teljes 

dokumentumot április 13-ig kellett a kabinet elé terjesztenie. A kormány vasárnap hajnalig tárgyalt a kormányprogramról. […]A 

kormány törvényt tervez elfogadni a kisebbségek jogállásáról, amelynek célja, hogy lassítsák a nemzetiségek asszimilációját. 

Emellett javítanák a romák szociális, gazdasági és állampolgári helyzetét a társadalomban - áll a vasárnap jóváhagyott 

kormányprogramban. A kormány szerint lehetőség van a nemzetiségek hivatalának létrehozására is. "Ennek a hivatalnak a 

létrehozása révén eltörölnék a nemzetiségi kormánybiztosi hivatalt és az Emberi Jogi, Nemzeti Kisebbségi és Nemek Közötti 

Egyenlőség Tanácsát" - áll a kormányprogramban. Mindemellett lehetőség nyílna a magasabb területi egységeken belül a 

nemzetiségi nyelvhasználat további kiterjesztésére…” Forrás: Felvidék.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

https://szekelyhon.ro/sport/otthoni-eronletfenntarto-edzeseket-vegeznek-a-csiki-sportiskola-fiatal-sportoloi
https://www.erdely.ma/generaciok-valasza-a-covid-19-krizisre-amit-eddig-latunk/
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125316-leginkabb-anyagilag-es-lelkileg-viseli-meg-az-erdelyi-magyarokat-a-koronavirus-jarvany
https://kronikaonline.ro/kultura/a-konyv-segit-fenntartani-a-civilizaciot
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/vegso-bucsu-peter-i-zoltantol-2772348/
https://felvidek.ma/2020/04/jovahagytak-az-uj-kormanyprogramot/
https://www.bumm.sk/percrol-percre/2020/04/19/a-kormany-torvenyt-tervez-a-kisebbsegek-jogallasarol
https://felvidek.ma/2020/04/kisebbsegi-jogok-keves-vallalas/


Matovič-kormány: félmegoldás a kettős állampolgárság ügyében? 

A kormány megoldaná a kettős állampolgárság problematikáját és visszaadná szlovák állampolgárságukat a külföldön élő 

szlovákoknak, akik a jelenleg érvényben levő jogszabály miatt vesztették ez azt - derült ki a vasárnap jóváhagyott 

kormányprogramból. A kormány lehetővé tenné a huzamosabb ideje valamely külföldi országban élő szlovák állampolgároknak az 

állampolgárság felvételét a szlovák állampolgárság megtartása mellett.  A kabinet szakmai diskurzust indítana a választási rendszer 

módosításának elemzése érdekében a parlamenti választásokra vonatkozóan…” Forrás: Korkép.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Sikeres volt az online felvételi és érettségi próbatesztelése 

Sikeres volt az online felvételi és érettségi vizsgák próbatesztelése, jelentette be csütörtökön Branislav Gröhling (SaS) oktatási 

miniszter. A próbatesztelésre szerdán és csütörtökön került sor. A miniszter szerint 94%-ban volt sikeres a fiatalok csatlakozása a 

teszteléshez. Hozzátette: az egész vizsga úgy zajlik, hogy egy tanár ül a számítógép előtt, a monitoron pedig három diákot lát. Küld 

nekik egy online tesztet, melynek kérdéseit úgy állították össze, a válaszadásra szánt időt pedig úgy szabták meg, hogy a vizsgázó 

ne tudja kikeresni a válaszokat. Gröhling hozzáfűzte: a tárca arra is keresi a megoldást, hogyan járjanak el azok esetében, akiknek 

nincs internetes hozzáférésük. Pótterminusokat is fognak biztosítani arra az esetre, ha csődöt mondana a technika…” Forrás: 

Felvidék.ma: teljes cikk > 

Nagy a felháborodás az ingázók körében 

Amióta a Közegészségügyi Hivatal meghozta döntését, hogy a Szlovákia és a szomszédos országok között munkavégzés miatt 

ingázók május 1-től minden határátlépés alkalmával kötelesek felmutatni a 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy a COVID-

19-es vírustesztjük negatív, általános a felháborodás. Az Igor Matovič miniszterelnök és Ján Mikas fő higiénikus által hozott 

rendelkezés értelmében tehát minden ingázó minden hónapban köteles 70 eurót áldozni egy magánlaboratóriumban elvégzett 

tesztelésre, amellyel igazolja, hogy nem fertőzött a COVID-19 vírussal. A legszerényebb számítások szerint is havonta milliós 

bevételhez jutnának a laborok. Egy 3-4 tagú család esetében pedig ez 210-280 euróval terhelné meg a családi kasszát, amely a mai 

bizonytalan helyzetben nem kis összeg. […] Magánszemélyek kezdeményezésére aláírásgyűjtés kezdődött a hétvégén a kormány 

azon ellentmondásos intézkedése ellen, mely az ingázók számára kötelezővé teszi a koronavírus-teszt elvégzését…” Forrás: 

Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Létre kell hozni a Felvidéki Magyar Oktatási Tanácsot! 

Fodor Attila, a COMENIUS Pedagógiai Intézet vezetője szombaton felhívással fordult a szlovákiai magyar oktatásban résztvevő 

szakmai és civil szervetekhez. Ennek lényege, hogy mihamarabb indítsanak el „egy szakszerű, tényszerű, adatokon és vizsgálatokon 

alapuló szakmai vitát, párbeszédet a szlovákiai magyar oktatás állapotáról, helyzetéről, minőségéről és színvonaláról“. Állítja, a 

felvidéki magyar oktatás jövőjéről van szó. Fodor Attilát kérdeztük.Facebook-bejegyzésében név szerint megszólította a Szlovákiai 

Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Katedra Társaság, a Selye János Egyetem Tanárképző Kara, a Konstantin Filozófus Egyetem 

Közép-európai Tanulmányok Kara, a Tandem, az Országos Óvodapedagógiai Társulás és az Iskolavezetők Országos Társulása 

vezetőinek, hogy az Oktatásügyi Minisztérium Nemzetiségi Főosztálya, az Állami Pedagógiai Intézet, a NÚCEM, az állami 

tanfelügyelet és a Módszertani- Pedagógiai Központ magyar szakembereit, vezetőit. Megkeresésünkre elmondta, a jelenleg létező 

szakmai szervezetek között nincs komoly együttműködés. „Állami és nonprofit szervezetek dolgoznak a szlovákiai magyar oktatás 

segítéséért, de nem dolgoznak együtt stratégiailag, egy koncepció mentén“ – magyarázta, hozzátéve, ezek a szervezetek dolgoznak, 

mindenki teszi a dolgát, csak hiányzik a közös gondolkodás, az együttműködés…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

A Szlovák nemzeti párt emlékműve és a komáromi trianon emlékmű esete 

2010. június 4-én, Trianon 90. évfordulóját a „hálás szlovákok“ (az emlékmű feliratának aláírói) emlékműavatással ünnepelték 

Komáromban. Az akkor még a Ján Slota által vezetett Szlovák Nemzeti Párt (SNS) kezdeményezésére emelt emlékművet az 

államhatárnál, az Erzsébet hídra vezető utak közti járdaszigeten állították fel. Kis szerencsével az emlékmű […] , egy raktárban 

porosodva éli meg Trianon századik évfordulóját. A Slota-féle Trianon-emlékművet két egymás mellett kiépülő körforgalom miatt 

távolították el a napokban a szlovák-magyar határátkelő területéről. Információnk szerint az emlékmű a felújítás után sem kerül 

vissza, erről kérdeztük Keszegh Bélát, Komárom polgármesterét…” Forrás: Felvidék.ma: teljes cikk > 

Beiratkozási körkép: Ógyalla, Gúta, Komárom 

…a szlovák alapiskolában nagyon sok magyar kicsi tanul, akik a tanítási órák közti szünetekben, halkan az anyanyelvükön 

beszélgetnek. Az intézmény igazgatósága ugyanis tőlük is annak ellenére megköveteli a szünetbeli szlovák nyelvű társalgást, hogy 

otthon a családtagjaikkal magyarul kommunikálnak. Sajnos, ezért is gyors ütemű az ógyallai magyarság elszlovákosodása“ - 

egészítette ki az elmondottakat Deme László iskolaigazgató […] A legutóbbi népszámlálás alapján a Felvidék legmagyarabb 

városának tartott Gútán április16-18. között zajlottak az alapiskolai beíratások. A helyi 3 magyar intézménybe összesen 69, az 

https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/04/19/kinek-jelenthet-megoldast-a-matovic-kormany-uj-allampolgarsag-torvenye/
https://ma7.sk/aktualis/elfogadtak-a-kormanyprogramot-rendeznek-a-kettos-allampolgarsag-kerdeset-elfogadnak-a
https://felvidek.ma/2020/04/sikeres-volt-az-online-felveteli-es-erettsegi-probatesztelese/
https://felvidek.ma/2020/04/nagy-a-felhaborodas-az-ingazok-koreben/
https://felvidek.ma/2020/04/alairasgyujtes-indult-a-kotelezo-koronavirus-teszt-visszavonasaert/
https://felvidek.ma/2020/04/a-virusteszteket-fizesse-ki-a-kormany/
https://felvidek.ma/2020/04/letre-kell-hozni-a-felvideki-magyar-oktatasi-tanacsot/
https://felvidek.ma/2020/04/ha-a-torveny-es-a-jog-nem-is-de-az-elet-igazsagot-szolgaltatott-komaromban/
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egyetlen szlovákba pedig 35 kicsi szülei jelentkeztek be - személyesen vagy elektronikus módon.  […]  A koronavírus-járvány miatt 

rendhagyó módon zajlottak az alapiskolai beíratások április 15-17-én Komárom 4 magyar és 3 szlovák tannyelvű alapiskolájában. 

Az előzetes adatok szerint 229 óvodást, illetve nulladik osztályost magyar, 115-öt pedig szlovák intézménybe írattak be a szüleik…” 

Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

A cél Márai becsempészése a hétköznapokba 

A lévai Reviczky Társulás ifjúsági szakosztálya a közösségi háló segítéségével az online térben mutatja be Márai Sándor életét és 

írói pályáját. A Márai Sándor születésének 120. évfordulója alkalmából szervezett Márai-est újragondolt változatába bárki 

bekapcsolódhat. Csütörtök estig számos bejegyzés, szöveg és hanganyag idézi fel Márai világát. „Április 16-án lett volna egy Márai-

estünk Léván, mely a koronavírus-járvány óvintézkedései miatt elmaradt.  De szerettük volna, ha valamilyen formában mégiscsak 

megvalósulna, ezért döntöttünk úgy, hogy egy online Márai-hetet szervezünk” – nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Martin 

Vivien, a Petőfi Sándor-program lévai ösztöndíjasa, a rendezvény egyik koordinátora…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Első alkalommal sugárzott élőben magyar misét a szlovákiai katolikus televízió 

Április 18-án, az isteni irgalmasság ünnepének vigíliáján Molnár Tamás, a pozsonyi magyar katolikus hívek lelkipásztora, a 

Pozsonyi Főegyházmegyei Hivatal munkatársa mutatta be az első alkalommal magyarul celebrált és a Lux televízió által élő adásban 

közvetített szentmisét. Ezzel a miseközvetítéssel számos szlovákiai magyar lelkipásztor és hívő kérésének tett eleget a szlovák 

katolikus televízió, melynek most, a járvány miatti óvintézkedések idején még különösebben fontos küldetése van…” Forrás: 

Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

A fiatal pedagógusokon (is) spórolnak  

Nem kapják meg a 21 ezer hrivnyás, egyszeri fizetés-kiegészítést az állami költségvetés megkötése miatt. Mint arról még múlt év 

végén beszámoltunk, a kormány azt ígérte, azok a pedagógusok, akik maximum tíz év munkaviszonnyal rendelkeznek, a 

létminimum tízszeresét, azaz nagyjából huszonegyezer hrivnyát kapnak kézhez a következő év elejéig. Ez a pótkifizetés 

előreláthatólag 73,9 ezer oktatót érintett volna…” Forrás: Kiszo.net:  teljes cikk > 

Magyarország Beregszászi Konzulátusának tájékoztatása a határátlépéssel kapcsolatban  

Magyarország Beregszászi Konzulátusa közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot a magyarországi tranzitálás feltételeiről a 

munkavállalók számára. Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt vészhelyzettel 

kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV.1.) Kormány rendelet a külföldről érkező nem magyar állampolgárok 

Magyarország területére történő belépését – az alábbiakban meghatározott kivétellel – megtiltotta…” Forrás: Karpatinfo.net:  teljes 

cikk > 

A Magyarországon érettségizni szándékozó határon túli diákok határátlépése 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöksége levélben fordult Magyarország Köznevelésért Felelős 

Államtitkárságához, hogy hozzanak döntést abban a kérdésben, hogy a karantén miatt milyen eljárási rend vonatkozzon azokra a 

kárpátaljai magyar végzősökre, akik Magyarországon is szándékoznak érettségit tenni. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős 

államtitkár adott tájékoztatást a kérdéssel kapcsolatban. Ebben a tanévben kizárólag írásbeli vizsgákat szerveznek Magyarországon 

május 4–21. között. A magyar hatóságok mindent el fognak követni, hogy a határon túli érettségizők átléphessék a határt és részt 

vehessenek az érettségi vizsgákon. A külhoni érettségizők számára megkönnyítik a határátlépést és a vizsgák után nem kell 

karanténba vonulniuk…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

A beiskolázásról és a továbbtanulásról tárgyalt a KMPSZ 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) online értekezletet tartott április 16-án. Az értekezlet egyik fontos kérdése a 

következő tanévre szóló első osztályos gyerekek beiskoláztatása volt. Dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke portálunknak elmondta,  

hogy az Ukrán Oktatás- és Tudományügyi Minisztérium rendelete értelmében a karantén miatt a szülők online írhatnak kérvényt 

gyermekük beiskoláztatásáról. Erre egy online kérvénysablont hoztak létre, azonban nem szerepel benne, hogy milyen tannyelvű 

oktatási intézménybe kívánják beiskolázni a gyereket. A KMPSZ elnöksége úgy határozott, hogy felhívja a szülők és az 

iskolaigazgatók figyelmét arra, hogy a minisztériumi kérvényben eszközöljenek módosítást, vagy mellékletként tüntessék fel, hogy 

a szülők milyen tannyelvű osztályt választanak…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

https://ma7.sk/tajaink/a-helytelen-iskolavalasztas-az-ogyallai-magyarsag-gyors-asszimilaciojanak-oka-0
https://ma7.sk/tajaink/gutan-a-szlovak-alapiskolaba-irattak-be-a-legtobb-gyermeket
https://ma7.sk/tajaink/komaromban-ketszer-annyi-gyermeket-irattak-magyar-iskolaba-mint-szlovakba
https://felvidek.ma/2020/04/a-cel-marai-becsempeszese-a-hetkoznapokba/
https://felvidek.ma/2020/04/elso-alkalommal-sugarzott-eloben-magyar-miset-a-szlovakiai-katolikus-televizio/
https://kiszo.net/2020/04/20/a-fiatal-pedagogusokon-is-sporolnak/
https://www.karpatinfo.net/belfold/magyarorszag-beregszaszi-konzulatusanak-tajekoztatasa-hataratlepessel-kapcsolatban-200038340
https://www.karpatinfo.net/belfold/magyarorszag-beregszaszi-konzulatusanak-tajekoztatasa-hataratlepessel-kapcsolatban-200038340
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-magyarorszagi-erettsegire-keszulo-karpataljai-diakok-figyelmebe/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-beiskolazasrol-es-a-tovabbtanulasrol-targyalt-a-kmpsz/
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Interjú: A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium távoktatási rendszeréről 

Hnatik-Riskó Mártával, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium magyar nyelv és irodalom szakos tanárával a távoktatással 

kapcsolatos tapasztalatokról, a gyakorlatban való megvalósításról, az átláthatóságról, illetve a felmerülő problémákról 

beszélgettünk. […]Lassan egy hónapja tart a távoktatás Kárpátalján. Milyen tapasztalatai vannak a távoktatás kapcsán? – Rendkívül 

vegyesek! […]A legnagyobb nehézség az, hogy a gyerekeknek a megértés folyamatába sokkal több önálló munkát kell befektetniük, 

mint amihez hozzászoktak, így a begyakorlás is nehezebb, és ez megterhelő a gyerekeknek…” Forrás: Karpat.ua:  teljes cikk > 

 

Szerbia ideiglenesen szünetelteti a határátlépést a személyforgalomban 

Pénteken 17 órától kedd 5 óráig a szerb hatóságok szüneteltetik a határátlépést állampolgárságtól és az átkelőhely típusától 

függetlenül a személyforgalomban - közölte honlapján a rendőrség. Szerbiában az ortodox húsvét idején, péntek estétől kedd 

hajnalig kijárási tilalom lép életbe, ebben az időszakban a határátkelőhelyeken nem léptetik át a személyforgalmat. A teherforgalmat 

nem érinti a korlátozás…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Közel három millióan kérték a hitelek visszafizetésének felfüggesztését  

A szerbiai jegybank figyelemmel kíséri a pénzintézmények ügyvitelét, és abban bíznak, hogy a hitelek visszafizetési 

kötelezettségének felfüggesztése kedvezően a gazdaságra, jelentette ki Jorgovanka Tabaković bankkormányzó. Hozzátette, eddig 

közel három millióan kérték a hitelek visszafizetésének felfüggesztését. Mint mondta, az elmúlt időszakban azok a hitelek jelentettek 

gondot, amelyet nem tudtak megfizettetni, ezek aránya a tavalyi végén több mint négy százalékot tett ki…” Forrás: Rtv.rs: teljes 

cikk > 

Keresik a megoldást a Magyarországon érettségiző vajdasági diákok gondjaira  

A járványhelyzet miatt lezárták a szerb-magyar határt az utasforgalom előtt. Ez nagy tanácstalanságot okoz azoknak a vajdasági 

fiataloknak, akik 2020. májusában Magyarországon érettségiznének vagy felvételizének. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős 

államtitkár tájékoztatása szerint az illetékes kormányhivatalok fel fogják venni a kapcsolatot a külhoni diákokkal, és kétféleképp 

segítik majd őket az érettségi lebonyolításában. Egyrészt méltányos határátlépéssel, azaz elmarad a kéthetes karanténba vonulás, 

amikor Szerbiából Magyarországra érnek, ami azt jelenti, hogy ma nem kell útra kelniük, hogy május elejére lejárjon a vesztegzári 

időszak; másrészt kollégiumi szállás biztosításával, azaz egy-egy tanuló külön szobában kerül elhelyezésre. Így tehát a legfőbb 

kérdés ezek után az, hogy mi fog történni, amikor az érettségit követően a diákok visszajönnek Szerbiába. Kapcsolatba léptünk  

Vicsek Annamáriával, aki elmondta, hogy ezen kérdések kapcsán folyik a megoldáskeresés, de konkrét döntés még nem született…” 

Forrás: Vajma.info:  teljes cikk > 

Horvát hazafias dalokat bömböltetett Szabadkán - letartóztatták  

Faji, nemzetiségi és vallási gyűlöletre való uszítás gyanújával letartóztattak egy szabadkai illetőségű személyt. A gyanú szerint a 

férfi horvát zászlót tűzött ki lakása erkélyére, majd hazafias dalokat hallgatott nagy hangerővel. A rendőrség azonnal reagált, 

eltávolították a zászlót, az elkövetőt pedig 48 órás előzetes letartóztatásba helyezték…” Forrás: Vajma.info:  teljes cikk > 

Interjú: Dani Zoltán: A legnagyobb lendületet a hallgatói visszajelzések adták 

Dani Zoltán, a Jó Pajtás vajdasági gyermeklap Aranytoll díjas kistudósítója egyetemista korában az Aranymikrofon vetélkedőn 

riporteri Aranymikrofon díjat nyert. Hat évvel ezelőtt a Vajdasági Rádió és Televízió évi újságíródíját érdemelte ki, 2020 

márciusában pedig a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületétől ünnepélyesen átvette az életműdíjat. – Az ember nem a díjakért 

dolgozik – mondta Dani Zoltán, az Újvidéki Rádió nyugalmazott szerkesztője…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Felhívás: Kisebbségvédelem Európában  

A Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 2020-ban immár kilencedik alkalommal rendezi meg a 

Kisebbségvédelem Európában című nyári egyetemet, idén rendhagyó módon online formában. A program célja, hogy felkutassa 

azokat a joghallgatókat, doktoranduszokat, kezdő jogászokat, akik a téma iránt kellően elhivatottak, jövőbeni szakmai 

tevékenységük során érdemben kívánnak a külhoni magyarok jog- és érdeksérelmeivel érdemben foglalkozni. A nyári egyetem 

http://life.karpat.in.ua/?p=11753&lang=hu
https://www.rtv.rs/hu/kr%C3%B3nika/szerbia-ideiglenesen-sz%C3%BCnetelteti-a-hat%C3%A1r%C3%A1tl%C3%A9p%C3%A9st-a-szem%C3%A9lyforgalomban_1115173.html
https://www.rtv.rs/hu/gazdas%C3%A1g/k%C3%B6zel-h%C3%A1rommilli%C3%B3an-k%C3%A9rt%C3%A9k-a-hitelek-visszafizet%C3%A9s%C3%A9nek-felf%C3%BCggeszt%C3%A9s%C3%A9t_1115908.html
https://www.rtv.rs/hu/gazdas%C3%A1g/k%C3%B6zel-h%C3%A1rommilli%C3%B3an-k%C3%A9rt%C3%A9k-a-hitelek-visszafizet%C3%A9s%C3%A9nek-felf%C3%BCggeszt%C3%A9s%C3%A9t_1115908.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25025/Keresik-a-megoldast-a-Magyarorszagon-erettsegizo-vajdasagi-diakok-gondjaira.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25024/Szabadka-Horvat-zaszlot-tuzott-a-balkonjara-letartoztatta-a-rendorseg.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4277/hetvege/218697/Az-Aranytoll-d%C3%ADjt%C3%B3l-az-%C3%A9letm%C5%B1d%C3%ADjig.htm


tematikájában a kisebbségvédelem nemzetközi és uniós jogi vetületeire, a nyelvhasználat és az oktatási jogok kiterjesztésének 

kérdéskörére, valamint a kisebbségek politikai képviseletének témakörére fókuszál. A nyári egyetemet augusztus 3. és 7. között 

rendezik meg, a részvétel ingyenes. A nyári egyetem elvégzésének feltétele az összes előadáson való részvétel, valamint az elküldött, 

illetve közösen megbeszélt feladatok teljesítése…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László 
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