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A Népújság archívuma az Arcanum oldalain  

Az Arcanum Digitális Tudománytárban (ADT) most már megtalálható a muravidéki magyar hetilap, a Népújság archívuma is. A 

tudománytárban a Népújság korábbi számai és cikkei a dokumentumok minden szava, kifejezése, személy- és helységnevei alapján 

könnyen és gyorsan kikereshetők. […] Az ADT 2019 végéig ingyenesen elérhető volt az Elektronikus Információs Szolgálat 

csomagján keresztül a magyarországi egyetemeken, könyvtárakban és más közművelődési intézményekben. A január 1-jén 

megszűnő hozzáférést az Arcanum egyoldalúan meghosszabbította március közepéig, majd a koronavírus-járvány miatt március 

16-ától egy hónapig mindenki számára ingyenessé vált az oldal…” Forrás: Nepujsag.net:  teljes cikk > 

Villáminterjúk: Pedagógusok a távoktatásról 

Az oktatás a koronavírus-járvány miatt szinte máról holnapra a tantermekből a világhálóra költözött és – ahogy teljes társadalmunk 

– új helyzettel szembesült. Most már hatodik hete távoktatás folyik, részesei megtapasztalták jó (van-e ilyen?) és gyenge oldalait – 

de az az egy biztos: mindenki hiányolja az iskolát. Hogy mikor, milyen formában és ebben a tanévben egyáltalán megkezdődik-e a 

klasszikus tanítás, arról még senki sem mer biztosat mondani. Az általános iskolai pedagógusok és szülők a megterhelő időszak 

részleteiről vallottak…” Forrás: Nepujsag.net:  teljes cikk > 

 

Ismét egymillió fölé emelkedett a felfüggesztett munkaszerződések száma 

Kedden elérte az 1 005 508-at a koronavírus-járvány miatti szükségállapot hatályba lépése, március 16. óta felfüggesztett egyéni 

munkaszerződések száma, miután csütörtökön 901 623 ilyet jegyeztek – derül ki a munkaügyi minisztérium által közzétett 

adatokból. A hivatalos számsor értelmében a kényszerszabadságra küldött alkalmazottak közül 314 496 személy a 

feldolgozóiparban dolgozik, 188 183 a gépjármű-kereskedelem és gépjárműjavítás ágazatban, 109 861 pedig a vendéglátóiparban. 

[…] Harmadik hete folyamatosan nő a szükségállapot bevezetése után felbontott munkaszerződések száma, amely elérte a 245 462-

t…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Május végén, június elején folytatódhat a tanév, nem kizárt a szállodák, éttermek újranyitása sem  

Leghamarabb május végén, június elején nyithatják ki kapuikat újra a hazai oktatási intézmények Nelu Tătaru egészségügyi 

miniszter szerint, aki a vendéglátó ipari egységek újraindulását is lehetségesnek tartja. Tătaru szerint nagy figyelmet igényel, hogy 

miként engedjék vissza az iskolákba, óvodákba a gyerekeket, akik először fognak találkozni a március elején elrendelt iskolabezárás 

óta eltelt hosszú idő után. „Lehet, hogy május végén, június elején, esetleg június elsején folytatódhat a tanév” – jelentette ki a 

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

Tíz év alatt nőtt az internetes vásárlás aránya Romániában, de még mindig utolsó előttiek vagyunk az EU-ban 

A romániai és a bulgáriai lakosok vásároltak a legkevesebbet interneten 2019-ben – derül ki az Európai Statisztikai Intézet (Eurostat) 

hétfőn közzétett adatsorából. Az online vásárlás „bajnokai” a dánok: a skandináv országban a lakosság 84 százaléka vásárolt tavaly 

interneten valamilyen terméket, őket a svédek (82 százalék), a hollandok (81 százalék), a németek (79 százalék) és a finnek (73 

százalék) követik. A rangsort Bulgária (22 százalék) és Románia (23 százalék) zárja…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Szükségállapot idején sem érheti hátrányos megkülönböztetés a nemzeti kisebbségeket 

Az Európai Nyelvi Egyenlőség Hálózata (European Language Equality Network – ELEN) arra hívja fel a figyelmet, hogy a 

koronavírus miatt kialakult járványügyi helyzetben az Európai Unió tagállamai – így Románia is – következetesen megsértik a 

nemzeti kisebbségek jogait, amikor az óvintézkedésekkel és a különböző rendeletekkel kapcsolatos információkat kizárólag az 

ország hivatalos nyelvén közlik. Épp ezért az ELEN arra szólítja fel az EU tagállamait, hogy a járványügyi helyzettel kapcsolatos 

összes információt tegyék elérhetővé az őshonos nemzeti kisebbségek nyelvein is. A felhívás fontosságára az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács – mely 2014 óta tagja az ELEN-nek – is felhívja a figyelmet…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk > 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://www.nepujsag.net/horizont/8745-a-n%C3%A9p%C3%BAjs%C3%A1g-arch%C3%ADvuma-az-arcanum-oldalain.html
https://www.nepujsag.net/muravidek/8742-am%C3%ADg-le-nem-cseng.html
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/125579-ismet-egymillio-fole-emelkedett-a-felfuggesztett-munkaszerz-desek-szama
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/125653-harmadik-hete-folyamatosan-n-a-felbontott-munkaszerz-desek-szama
https://kronikaonline.ro/belfold/majus-vegen-junius-elejen-folytatodhat-a-tanev-nem-kizart-a-szallodak-ettermek-ujranyitasa-sem
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/125525-tiz-ev-alatt-n-tt-az-internetes-vasarlas-aranya-romaniaban-de-meg-mindig-utolso-el-ttiek-vagyunk-az-eu-ban
https://www.erdely.ma/szuksegallapot-idejen-sem-erheti-hatranyos-megkulonboztetes-a-nemzeti-kisebbsegeket/


Csupán 60%? Online magukra hagyott pedagógusok és diákok 

Az eredeti tavaszi vakáció után sem változott a távoktatás helyzete: országos szinten a diákok csupán mintegy 60 százaléka él a 

lehetőséggel, ugyanis az oktatási minisztérium nem hozott olyan intézkedéseket, hogy segítse a felzárkóztatást. Ferencz S. Alpár, a 

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) alelnöke a Krónikának elmondta, számos külföldi példa van arra, miként 

lehet a járványhelyzetben hatékonyan elérni a diákokat. Ugyanakkor az RMPSZ is több javaslatot megfogalmazott erre 

vonatkozóan, ám ezeket az intézkedéseket elmulasztotta meghozni a minisztérium, így a romániai oktatási rendszer „lekésett” a 

lehetőségekről. Az oktatási szakember rámutatott, országos szinten a diákok alig 60 százalékához lehet eljutni az online oktatással. 

[…] Akaratán kívül sok szülő vált az elmúlt hetekben saját gyerekének a tanítójává. Sok nehézség merül fel a családok életében az 

online oktatás terén, amely a hazai rendszerben jelentősen tananyagközpontú. Létezik azonban egy másfajta otthonoktatás, amelyet 

számos család saját elhatározásból választ, viszont ez lényegesen eltér a kényszerűségből bevezetett távoktatástól. Egyetlen közös 

pontot találtunk az otthonoktatás és a jelenlegi online oktatás között: időt kell hagyni az átállásra…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes 

cikk > teljes cikk 2 > 

Újra kiírják a versenyvizsgát a székelyudvarhelyi Művelődési Ház igazgatói tisztségére 

Újra kiírják a Művelődési Ház vezetői pozíciójára vonatkozó versenyvizsgát – közölte kedden a székelyudvarhelyi polgármesteri 

hivatal. A döntésre azt követően kerül sor, hogy a napokban viszály alakult ki az intézmény vezetői tisztségének betöltésére, 

vitatható körülmények között kiírt pályázat meghirdetése és lebonyolítása körül…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Kicsi az esély a püspökfürdői tó megmentésére 

Termálvíz gyűl a turizmus leállása óta a pár éve kiszáradt püspökfürdői tündérrózsás tóba. Venczel Márton biológus szerint azonban 

kicsi az esély a természetvédelmi rezervátum megmentésére, ahhoz ugyanis csökkenteni kellene a kitermelést a környéken, ami 

gazdasági érdekekbe ütközik. […] Nem valószínű, hogy ez az állapot így fog maradni, inkább arra jó, hogy bizonyítsa: emberi 

mulasztás történt, nem vették figyelembe a természeti állapotokat. […] Emlékeztetett, 2013–2014-ben, amikor még a Körösvidéki 

Múzeum kezelése alatt állt a püspökfürdői rezervátum, a szakemberek pontosan kiszámolták, mennyivel kellene csökkenteni a 

termálvíz-kitermelést az Európa-szerte egyedi természetes élőhely megmentése érdekében. Ennek ellenére a hatóságok nem hozták 

meg a kért intézkedéseket, sőt további fúrásokra adtak engedélyt…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Negyedjére is kiírták a tendert a válaszúti Bánffy-kastély felújítására 

Növelte a válaszúti Bánffy-kastély felújítására szánt pénzkeretet a Kolozs Megyei Tanács, negyedszerre hirdetve meg a tendert a 

felújítására. […] A műemlék-felújítások terén most rengeteg a munka, mivel hirtelen sok európai uniós és egyéb támogatást sikerült 

lehívni ezen a területen, így a kivitelező cégek, tervezők és a kutatásban részt vevő szakemberek is le vannak terhelve – illusztrálta 

a helyzetet a Krónikának Weisz Attila művészettörténész. „Örülünk, ha tartani tudjuk az utolsó utáni határidőket” – fogalmazott a 

műemlékvédelmi szakember, hozzátéve, ezen a területen amúgy is nagy a szakemberhiány, ami most még jobban érződik. Arra is 

felhívta a figyelmet, hogy egy műemlék felújítása esetén a kivitelezésre jelentkező cégeknek külön akkreditációkkal kell 

rendelkezniük minden egyes speciális területre, legyen szó kőrestaurálásról vagy famunkákról, így eleve kevés vállalkozás jöhet 

szóba kivitelezőként…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Interjú: Dégi László Csabával 

Dr. Dégi László Csaba, a BBTE Szociológia és Szociálismunkás-képző Karának docense, a Nemzetközi Pszichoonkológiai Társaság 

(IPOS) igazgatója részt vesz abban a munkacsoportban, amely a daganattal élő emberek alapellátásának javítását, valamint az ellátás 

különböző szintjeinek összehangolását szorgalmazó európai rákellenes tervet véglegesíti 2020 végéig. A szakembert a tervben 

megfogalmazott prioritásokról, valamint a daganatos megbetegedések számának alakulásáról kérdeztük. […] Elsősorban négy 

prioritást kell megfogalmaznunk ebben a tekintetben. Az első a megelőzés, pontosabban a megelőzésnek a hiánya, ugyanis az EU-

ban az egészségügyi költségvetésnek közel három százalékát tudjuk daganatos prevencióra költeni…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes 

cikk > 

Interjú: Fosztó László antropológussal a romák helyzetéről 

Számos külföldön dolgozó roma vendégmunkás tért haza az utóbbi időszakban, ami a roma közösségek körül élő nem romák 

ellenszenvét váltotta ki. Gyakoriak a vádak, miszerint a romák nem tartják be a szabályokat, a házi karanténra vonatkozó előírásokat. 

Mit gondol erről? Megalapozott vádakkal, esetleg valamilyen kulturális sajátosságból fakadó viselkedéssel, vagy egyszerűen csak 

bűnbakképzéssel állunk szemben? […] Fosztó László három megközelítési lehetőséget lát: A gazdasági megközelítés talán a 

legelterjedtebb, de hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a gazdaság a társadalmi problémáknak a körébe tartozik, nem egy önálló 

világ. A gazdaság védelmét gyakran halljuk, de nem a gazdaságot kell védeni, hanem az embereket, a társadalmat. A gazdaság az 

csak egy eszköz, amivel a társadalom fennmaradását, újratermelődését biztosítani kell…” Forrás: Erdély.ma: teljes cikk > 

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/online-magukra-hagyott-pedagogusok-es-diakok
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/online-magukra-hagyott-pedagogusok-es-diakok
https://szekelyhon.ro/aktualis/otthonoktatas-ahol-a-tanulonak-sajat-maganak-kell-megfelelnie
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/125584-ujra-kiirjak-a-versenyvizsgat-a-szekelyudvarhelyi-m-vel-desi-haz-igazgatoi-tisztsegere
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kicsi-az-esely-a-puspokfurdoi-to-megmentesere
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/negyedjere-is-kiirtak-a-tendert-a-valaszuti-banffy-kastely-felujitasara
https://www.e-nepujsag.ro/articles/romaniaban-naponta-150-embereletet-koevetel-a-rak
https://www.e-nepujsag.ro/articles/romaniaban-naponta-150-embereletet-koevetel-a-rak
https://www.erdely.ma/romak-es-a-koronavirus-interju-foszto-laszlo-antropologussal/


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

Interjú: Kaganovskiy Eszter brácsaművész hivatásáról, pályájáról 

Székelyudvarhelyről indult, Amerikában is tanult, játszott, ma a Nagyváradi Állami Filharmónia tagja Kaganovskiy Eszter. A 

brácsaművész a zene szeretetéről, pályájáról, Artur Kaganovskiy orosz származású, világhírű hegedűművész férjével való közös 

szakmai érdeklődéséről beszélt a Krónikának. […] mindegy, reggel van-e vagy este, hideg van-e vagy meleg, beteg vagy-e vagy 

fáradt, az ember, ameddig nem halott, addig egyformán jól kell tudjon brácsázni. Persze ez ideális állapot, amire csak törekedni 

lehet egy életen át, de közben legalább leszoktam a kifogásokról, panaszkodásról…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Online felületre költözik az ESziK vagy isszák? színházi különóra is 

Középiskolásoknak hirdet online játékot a Kolozsvári Állami Magyar Színház nevelési programja, az ESziK vagy isszák? a Theater 

on Air előadás-vetítésekhez kapcsolódóan. Az érdeklődők az április 25-én, szombaton este 8 órától a színház Facebook-oldalán 

vetített Julie kisasszony előadáshoz kapcsolódóan kapják meg az első feladatot, ami nem más, mint egy olyan monológ írása, amely 

benne lehetne az előadásban, vagy elhangozhatna a történtek után bármikor valamelyik szereplő szájából…” Forrás: Maszol.ro: 

teljes cikk > 

     

Elemzés: Mit ígér a Matovič-kormány a magyaroknak? 

121 oldal tényleg hosszú olvasmány. De mi átrágtuk magunkat rajta. Mind a közel ezer konkrét javaslaton. Melyek a kormányfő 

szerint egyformán érvényesek a szlovákokra és a magyarokra is. A kormányprogram ezen kívül természetesen kifejezetten ránk 

vonatkozó javaslatokat is tartalmaz. Annál is inkább, mert a parlamenti választásokon minden harmadik magyar az OĽaNO-ra és 

Igor Matovičra szavazott. Így segítve a kormányváltást. Grendel Gábor konkrétan egymaga több karikát kapott (magyaroktól és 

szlovákoktól vegyesen), mint az MKÖ összesen. A kormányprogram ötvözi az OĽaNO átláthatóságra, korrupcióellenes és kemény 

elszámoltatásra törekvő elképzeléseit, az SaS tűpontos logikájú gazdasági és adópolitikai javaslatait, a Sme rodina népszerű 

célkitűzéseit (exekúciós amnesztia, gyógyszer hozzájárulás részbeni eltörlése), valamint a Za ľudí Brüsszeltől sem elforduló, egyben 

az igazságszolgáltatás megtisztítására és a régiók fejlesztésére irányuló politikáját. […]A kormány tartózkodni fog minden olyan 

intézkedéstől, mely a többségi nemzet részéről asszimilálná a magyarokat, vagy afelé hatna. Ennek érdekében elfogadja a 

kisebbségek jogállásáról szóló törvényt, mely az egyik eszköze lehet az asszimiláció lassításának…” Forrás: Korkép.sk: teljes cikk 

> 

Politikai gesztus: Magyar nemzetiségűnek vallotta magát Ondrej Dostál politikus 

A parlamenti közvetítés során figyelhettünk fel arra az újdonságra, hogy Ondrej Dostál képviselő, aki a Szabadság és Szolidaritás 

párt (SaS) listáján jutott be törvényhozásba, immár magyar nemzetiséget tüntetett fel az adatlapján. Erről a szimpatikus, de mégis 

meglepő döntéséről kérdeztük Dostált, aki folyamatosan tanúbizonyságot tesz a kisebbségek melletti kiállásról […]Nincsenek olyan 

ambícióim, hogy én egy teljes értékű etnikai-nemzetiségi képviseletté váljak, vagy esetleg egy magyar párt tagja legyek. Arra 

törekszem, hogy Szlovákia magyar nemzetiségű polgárai tudják, a parlamentben vannak olyan képviselők, akik gondolnak az ő 

jogaikra, szükségleteikre és érdekeikre…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

A szülők többsége helyesli, hogy idén nem lesz osztályzás 

Az alapiskolás diákok szüleinek 84 százaléka ért egyet azzal, hogy a tanév végén szóbeli értékelést kapjanak a gyerekek – derült ki 

a Focus ügynökség felméréséből, amely a Komenský Intézet megrendelésére készült. A szülők 23 százaléka szerint egyáltalán nem 

kellene a mostani tanév végén érdemjegyeket adni, 61 százalékuk szerint ötvözni lehetne az osztályzást és a szóbeli értékelést. A 

szülők 63 százaléka azt is helyeselné, ha a járvány után is megmaradna valamilyen formában a gyerekek év végi szóbeli értékelése 

és nem csupán érdemjegyeket kapnának…” Forrás: Felvidék.ma: teljes cikk > 

Beiratkozási körkép: Kassa, Losonc, Naszvad, Komárom 

Csurkó Éva, a kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola igazgatója elmondta, általában két-három 

napot szoktak kijelölni a beíratásra, a helyzetre való tekintettel azonban most a szülőknek április 30-ig van erre lehetőségük. Az 

online beíratással nincs gond, egy-két szülőnek volt néhány kérdése, de mindenre választ kaphatnak az iskola honlapján. […]A 

losonci Kármán József Alapiskolában április 20-án zajlott a kiselsősök beíratása. Az előzetes várakozásoknak megfelelően 9 

gyermeket írattak szüleik az első évfolyamba. […] Naszvad: Mivel több magyar szülő évek óta inkább a szlovák intézménybe íratja 

be a gyermekeit, abban általában két, míg a magyar iskolában csak egy első osztállyal szokott kezdődni az új tanév. Úgy tűnik, hogy 

idén ősszel is így lesz, gyorsítva az ottani magyarság önkéntes asszimilációját…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes 

cikk 3 > teljes cikk 4 > 

https://kronikaonline.ro/kultura/messze-tullep-a-zene-a-nyelv-hatarain-n-kaganovskiy-eszter-bracsamuvesz-hivatasarol-palyajarol
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/125644-online-feluletre-koltozik-az-eszik-vagy-isszak-szinhazi-kulonora-is
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/04/22/mit-iger-a-matovic-kormany-a-magyaroknak-kormanyprogram-elemzes/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/04/22/mit-iger-a-matovic-kormany-a-magyaroknak-kormanyprogram-elemzes/
https://ma7.sk/aktualis/magyar-nemzetisegunek-vallotta-magat-ondrej-dostal-megkerdeztuk-miert
https://felvidek.ma/2020/04/a-szulok-tobbsege-helyesli-hogy-iden-nem-lesz-osztalyzas/
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https://ma7.sk/tajaink/kilenc-elsose-lesz-jovore-a-losonci-karman-jozsef-alapiskolanak
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https://ma7.sk/tajaink/evek-ota-sok-naszvadi-magyar-gyereket-iratnak-be-szlovak-alapiskolaba
https://ujszo.com/regio/kevesebb-a-falusi-elsos-a-varosi-sulikban
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Felvidéki sikerek A Nagy Könyves Beavatáson 

Lezárult A Nagy Könyves Beavatás 5. évadja. Aki még nem hallott róla, annak elmondhatjuk, ez egy, a fiatalokat olvasásra, kreatív 

szövegértelmezésre és feldolgozásra motiváló verseny. A résztvevő csoportok 5 hónapon keresztül feladatokat oldanak meg ún. 

beavató lapokat készítenek – könyvajánlókat, könyvkritikát írnak és egyéb kreatív feladatokat (pl. kalligram, fotó, videó, képregény) 

teljesítenek. Közben megtudhattuk, hogy a magyarországi csapatok mellett idén Szerbiából, Romániából és Szlovákiából is 

versenyeztek. Nagy meglepetésre az egyik különdíjat, a legjobb könyvajánlóért a királyhelmeci Cicafa csapat nyerte. A csapat tagjai 

mindannyian a Királyhelmeci Gimnázium tanulói…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Múltidéző: Hetvenöt éve történt, Esterházy János és nővére, Lujza 

Gróf Esterházy János (Nyitraújlak, 1901. március 14. – Mírov, Csehszlovákia, 1957. március 8.) Csehszlovákia legjelentősebb 

magyar mártír politikusa. Élete és állásfoglalásai a szlovák-magyar viszonyban máig viták tárgya, mivel szimbólummá vált, írja róla 

a Wikipédia. Molnár Imre barátomnak köszönhetően, aki hosszas és alapos kutatás után feldolgozta a példaértékű politikus életét 

és munkásságát, ma már nagyon sok mindent tudunk róla és tevékenységén keresztül nővéréről, Lujzáról is. Amiért itt és most 

beszélni kell róluk annak oka az, hogy az 1945-ös év húsvétját követően, 1945. április 8-a volt az a dátum, amikor mindkettőjük 

mártíromsága Pozsonyban elkezdődött…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Magatartásbeli különbségek: Horváth Zoltán magyarázza el, mi a különbség a magyarországi és a szlovákiai 

járvány lefolyása között 

Dr. Horváth Zoltánnal, a dunaszerdahelyi kórház egykori igazgatójával készített interjút a Válaszonline. A gyakorló orvos érvekkel 

alátámasztva mondta el a véleményét arról, minek köszönhető, hogy arányaiban Szlovákiában ennyire alacsony a halálozások 

száma, miben más a magyarországi járvány lefolyása, és mik a fő különbségek a két ország járványpolitikájában. Nincs ugyanis 

alapvető különbség ebben a statisztikában, ráadásul az idős korosztály jellemző alapbetegségei is nagyjából egyformák egész Közép-

Európában. Horváth szerint a különbség fő oka, hogy Szlovákiában zömmel fiatal felnőttek és középkorúak kapták el a betegséget, 

jóval kisebb a 65 évnél idősebb fertőzöttek aránya, mint Magyarországon. Ennek is megvan a maga oka, állítja az egykori 

kórházigazgató, hiszen míg Szlovákiában a korlátozó intézkedések után az idősek, leszámítva talán a nagyvárosokat, szinte azonnal 

eltűntek az utcáról, Magyarországon egészen a legutóbbi napokig nem volt számottevő változás…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

 

Rekordösszeget utaltak haza az ukrán vendégmunkások 

2019 folyamán 15,8 millió dollár érkezett Ukrajnába a külföldön munkát vállaló ukrán állampolgároktól – írja a Világbank 

közleményére hivatkozva a korrespondent.net. Ez a legnagyobb összeg, melyet vendégmunkások küldtek haza Európa és Közép-

Ázsia országaiban. Az átutalások az ország GDP-jének 10,5 százalékát adták…” Forrás: Kiszo.net:  teljes cikk > 

Új kormányzót kapott Kárpátalja 

Az ukrán elnök oldalán rendelet jelent meg a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás vezetőjének kinevezéséről, melynek 

értelmében Olekszij Petrov lett a megye első embere. A pmg.ua hírportál információi szerint a kandidált az elmúlt években az ukrán 

belügyi szerveknél dolgozott magas beosztásokban. 2017-től 2019-ig az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) hírszerzési osztályát 

irányította, majd ugyanezen szervezet kirovográdi megyei vezetője volt. 2015-ben Petro Porosenko akkori államfő Danilo Halickij-

érdemrenddel tüntette ki. Petrov Ukrajna érdemes jogásza, a jogtudományok doktora, professzor, s az SZBU oktatási-tudományos 

intézetének igazgatója…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

A lakosság 90 százalékát anyagilag (is) megviseli a járvány 

A koronavírus-járvány megfékezése érdekében foganatosított korlátozások következtében a lakosság 90 százalékának romlott az 

anyagi helyzete – derül ki a Research&Branding Group folyamatos felmérésének harmadik összegzéséből, melyet április 11–17. 

között végeztek. A válaszadók 39 százaléka nyilatkozott úgy, vannak anyagi nehézségei. Ez a közvélemény-kutatás első etapjához 

képest (március 28–április 3.) 9 százalékos emelkedést jelent. 45 százalékának elfogyott a megtakarítása. A megkérdezettek 

harmadának legfeljebb még egy hónapra elegendő a tartaléka. A munkavállalók negyede ugyanúgy dolgozik, mint korábban, 16 

százalékuk otthonról látja el feladatát…” Forrás: Kiszo.net:  teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

https://felvidek.ma/2020/04/felvideki-sikerek-a-nagy-konyves-beavatason/
https://ma7.sk/kultura/hetvenot-eve-tortent-esterhazy-janos-es-novere-lujza?_ga=2.73719249.2114933517.1587634851-1609977648.1587634851
https://ma7.sk/hethatar/horvath-zoltan-a-dunaszerdahelyi-korhaz-volt-igazgatoja-magyarazza-el-mi-a-kulonbseg-a?fbclid=IwAR3E22T0WhZuyYUkZmYxYbRprSQSqRoPgYsO74GY_jKnDOkvw4w8iq_XThk
https://kiszo.net/2020/04/23/rekordosszeget-utaltak-haza-az-ukran-vendegmunkasok/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/volt-szbu-s-kormanyzoja-lett-karpataljanak/
https://kiszo.net/2020/04/22/a-lakossag-90-szazalekat-anyagilag-is-megviseli-a-jarvany/
https://karpataljalap.net/2020/04/23/lakossag-45-anak-elfogytak-megtakaritasai-karanten-alatt
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Adományok a beregszászi járási és a nagydobronyi kórház részére 

A karantén bevezetését követően a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) is adománygyűjtési akcióba 

kezdett. Az intézmény munkatársainak fizetésük egy részének felajánlásaiból a Beregszászi Linner Bertalan Központi Járási Kórház 

különböző részlegeinek vásároltak a COVID-19 okozta koronavírusos megbetegedések leküzdéséhez nélkülözhetetlen eszközöket 

és védőfelszereléseket több mint 210 ezer hrivnya értékben. Ezek átadójára április 22-én került sor a főiskolán. […] A Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) a koronavírus-járvány megfékezésére és leküzdésére irányuló jótékonysági 

adománygyűjtési akciója keretében nélkülözhetetlen egészségügyi védőeszközöket vásárolt és adott át április 22-én a Nagydobronyi 

Kórház szociális osztályának…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Interjú: Elindult A százéves Kárpátalja című cikksorozat 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontja által, Orosz Ildikó, a 

főiskola rektora javaslatára indított cikksorozat az eddigi kutatások eredményeinek átdolgozott gyűjteménye. A főiskola 

munkatársait az a cél vezérli, hogy képet adjunk arról, milyen volt az első világháborút követő hatalomváltás Kárpátalján – 

magyarázza Szakál Imre. – Ez szükséges kutatási téma. Ami a diplomáciatörténetet illeti, az első világháborúról és az azt követő 

békerendszerről elég sokat tudunk. Hogyan jöttek létre a nemzetállamok, mi volt ennek a fő oka, mik voltak a következmények. 

Arról azonban már jóval kevesebbet tudunk, hogy helyi szinten mi történt ezeknek az intézkedéseknek a következtében…” Forrás: 

Kiszo.net:  teljes cikk > 

A legjobbak között Az ismeretlen Kárpátalja természetfilm  

Bejutott a legjobb háromszáz közé Az ismeretlen Kárpátalja című alkotás Közép-Európa legnagyobb természetfilm-fesztiválján, a 

gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztiválon. A mű a Kárpátaljai Magyar Filmgyártásért Alapítvány égisze alatt jött létre, a 

rendező Bunda Rita, az operatőr Bunda Szabolcs. A szerzőpárosnak ez a negyedik filmje, 2016 óta minden évben bemutatnak egy-

egy új alkotást. A korábbi dokumentum-, portré- és nagyjátékfilm mellett ezúttal természetfilmet forgattak, melyet idén januárban 

láthatott először a kárpátaljai közönség. Narrátorként Vass Magdolna beregszászi színésznő működött közre, míg a hangmérnöki 

feladatokat Szabó Dezső látta el…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

Interjú: Kirekesztésre ítélt népcsoport? 

Létezik-e Ukrajnában cigánybűnözés? A kérdésre számos ukrajnai sajtókiadványban keresik a választ. A roma kultúra nemzetközi 

napja apropóján e kérdésre kerestünk választ. A KISZó szempont rovatában Borisz Bucsko, a Romano Csgip romaszervezet elnöke 

válaszol. […]A szovjet érában próbálkoztak különféle kényszerítő intézkedésekkel. 1956-ban például született egy speciális 

cigánytörvény, mely a romák csavargó életmódját kívánta megszüntetni. Az integrációs törekvések jegyében mesterségesen alkottak 

roma kulturális életet, aminek egyik terméke volt a „Tábor az égbe megy” című mozifilm…” Forrás: Kiszo.net:  teljes cikk > 

 

Anyagi támogatás a mezőgazdaságnak 

A zöldségtermesztők legfeljebb 90 ezer dinárra, az állattenyésztők és a méhészek vissza nem térítendő segélyre is számíthatnak a 

szerbiai kormány újabb intézkedései nyomán. Eszerint a kormány összesen 1 milliárd 150 millió dináros támogatást nyújt a 

mezőgazdasági termelőknek, közöttük a zöldségtermesztőknek, a szarvasmarha-, juh-, kecsketenyésztőknek és a méhészeknek. Az 

április 16-a óta életben levő rendelet szerint azok a jogi személyek jogosultak, akik bejegyzett termelőként dolgoznak, 

tevékenységük szerepel a központi adatbázisban, és akik idén 70 évesek, vagy annál idősebbek…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk 

> 

Magyar-szerb határátkelőket nyitottak meg az ingázók és a földművesek előtt 

Megnyitották a röszkei, a tompai és a hercegszántói határátkelőt a magyar-szerb határ mentén élők előtt csütörtökön, ezzel is segítve 

azt, hogy az ingázók ne szenvedjenek túl nagy gazdasági károkat az új típusú koronavírus-járvány következményei miatt. Szijjártó 

Péter külgazdasági és külügyminiszter Horgoson, a röszkei határátkelő szerbiai oldalán Ivica Dacic szerb külügyminiszterrel 

közösen tartott sajtótájékoztatóján bejelentette: a szerb és a magyar állampolgárok újra használhatják a három említett határátkelőt 

munkavállalási és mezőgazdasági munkálatok elvégzése céljából a határsáv 50 kilométeres körzetében. Ehhez igazolásra lesz 

szükség, hogy a határsáv 50 kilométeres körzetében laknak, valamint egy munkáltatói igazolásra, hogy a munkahely a határ 50 

https://karpataljalap.net/2020/04/22/tobb-mint-210-ezer-hrivnya-erteku-adomannyal-segitik-rakoczi-foiskola-munkatarsai
https://karpataljalap.net/2020/04/23/kmksz-egeszsegugyi-vedoeszkozoket-adott-nagydobronyi-korhaz-szocialis-osztalyanak
https://kiszo.net/2020/04/21/a-szazeves-karpataljarol/
https://karpataljalap.net/2020/04/22/legjobbak-kozott-az-ismeretlen-karpatalja-termeszetfilm
https://kiszo.net/2020/04/23/kirekesztesre-itelt-nepcsoport%e2%94%82kiszo-szempont/
https://www.magyarszo.rs/hu/4277/gazdasag_mezogazdasag/218680/Anyagi-t%C3%A1mogat%C3%A1s-a-mez%C5%91gazdas%C3%A1gnak.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4277/gazdasag_mezogazdasag/218680/Anyagi-t%C3%A1mogat%C3%A1s-a-mez%C5%91gazdas%C3%A1gnak.htm
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kilométeres körzetében van, illetve igazolásra arról, hogy a megmunkálni kívánt föld 50 kilométeres sávban van…” Forrás: Rtv.rs: 

teljes cikk > 

Szerbia három helyet rontott a sajtószabadságot értékelő rangsorban 

Szerbia három helyet rontott a Riporterek Határok Nélkül szervezet idei sajtószabadság listájának helyezésén és jelenleg a 93. 

pozícióját foglalja el. A térségben csak Montenegró és Bulgária kapott ennél rosszabb rangsorolást. A sajtószabadságra vonatkozó 

listán a régió legjobban teljesítő országa Szlovénia, amely a 34., Bosznia-Hercegovina és Horvátország az 58. illetve az 59. helyet 

foglalja el. Magyarország a 89. helyre került. A szervezet kiemeli, hogy a Balkánon számos alkalommal nem vonták felelősségre 

az újságírók munkáját veszélyeztetőket…” Forrás: Rtv.rs:  teljes cikk > 

Videó: Nem indult zökkenőmentesen az online próba-kisérettségi 

Szerdától háromnapos online próba-kisérettségit tartanak Szerbiában. A tervek szerint a nyolcadikosok este 8 óráig tölthették volna 

ki az anyanyelvi teszteket, a rendszer túlterheltsége miatt azonban fennakadások voltak, ezért az Oktatásügyi Minisztérium 

meghosszabbította az online teszt kitöltésének határidejét. Az anyanyelvi tesztet este fél tízig tölthetik ki a tanulók. Csütörtökön 

ugyaneddig lesznek elérhetők a matematika-, pénteken pedig a kombinált teszt feladatai…” Forrás: Rtv.rs:  teljes cikk > 

Szabadkai helyszínek: A város lelke, avagy identitásjelek 

Szabadka egyik meghatározó épülete az, amelyet manapság Jadran néven ismernek. Az egyik legfontosabb helyen álló, 

monumentális objektum, a valamikori Sissi parknak, más néven a Magyar Királyi Államvasutak Erzsébet kertjének jó részét 

bekebelezte, amikor épült. A város egyik nagy hátránya, hogy sem a parkot nem kívánják a maga igazi pompás szépségében és 

szobrával visszaállítani, sem a monumentális épülettel, a két világháború közti legjelentősebb, kiemelkedő értékkel bíró építészeti 

emlékkel nem akarnak semmit sem kezdeni. […] A Sokolski dom. A királyi Jugoszláviában Szabadkán épült meg az ország 

legjelentősebb épületegyüttese, ahol a test és lélek nevelése, edzése, nemessé tétele zajlott. Az épület neve Sokolski dom volt, egész 

pontosan Jugoslovenski Narodni Dom kralja Aleksandra I…” Forrás: Magyarszo.rs:  teljes cikk > 

Interjú: A művészettörténészek számára a munka nem áll meg a járvány idején 

Felvetődik a kérdés, hogy mit csinál egy művészettörténész az adott körülmények között. A választ dr. Ninkov K. Olga, a Szabadkai 

Városi Múzeum művészettörténésze adta meg számunkra. […] A megrendezett kiállítások után most éppen ez volt soron. Időben 

be kell fejezni, mert a Közös művészeti örökségünk nyomában című uniós projekt része, amit nem lehet már halasztani. Ez az a 

projekt, amelynek köszönhetően akadály mentesíteni tudtuk a Szabadkai Városi Múzeumot…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

 

Május 4-én vonulnak be a tartalékosok 

A második világháború óta először fordul elő Ausztriában, hogy mozgósítják a tartalékos katonákat. Az elmúlt héten országszerte 

3.000 tartalékost hívtak be a laktanyákba, hogy például a rendőrség munkáját támogassák. A mozgósított tartalékos katonák május 

4-én vonulnak be. A csapatok kéthetes kiképzést kapnak, a tényleges szolgálat pedig május 18-án veszi kezdetét…” Forrás: 

Volksgruppen.at:  teljes cikk > 

Rádióinterjú: Információs platform tiroli magyaroknak 

Tiroli Koronavírus Infó néven közösségi oldal szolgálja a tartományban élő és dolgozó magyarokat. A március közepén elindult 

információs platformot civilek tartják fenn. Céljuk, hogy honfitársaik pontos és hiteles tájékoztatást kapjanak az anyanyelvükön. 

Az oldal „szerkesztőségét“ 10-15 tag alkotja, mindannyian önkéntesként vállalnak szerepet. Adószakértő, tolmács, némettanár, 

pedagógus, életmód-tanácsadó, pszichológus, biztosítási és műszaki szakemberek egyaránt megtalálhatóak a csapatban. Van, aki 

tudásával, más a kapcsolataival vesz részt a közös munkában, mondta el Lakatos Péter, az oldal egyik szerkesztője…” Forrás: 

Volksgruppen.at:  teljes cikk > 

 

 

https://www.rtv.rs/hu/politika/magyar-szerb-hat%C3%A1r%C3%A1tkel%C5%91ket-nyitottak-meg-az-ing%C3%A1z%C3%B3k-%C3%A9s-a-f%C3%B6ldm%C5%B1vesek-el%C5%91tt_1117250.html
https://www.rtv.rs/hu/t%C3%A1rsadalom/szerbia-h%C3%A1rom-helyet-rontott-a-sajt%C3%B3szabads%C3%A1got-%C3%A9rt%C3%A9kel%C5%91-rangsorban_1116219.html
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https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3045329/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3044994/
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Interjú: Keszei Attila képzőművésszel 

Vecsésről indult gépészmérnökként a tengerentúlra az 1970-es években. Bárhová is sodorta az élet soha nem adta fel művészi 

ambícióit. Számos kiállítás, megannyi kerámia és szobor és egy saját stúdió. Keszei Attilával beszélgettünk Missisagua-ban. […]  

Ne művészek akarjanak lenni, hanem mesteremberek. Ma már a művész titulusa nagyon el van használva. Ma már olyan munkákat 

akasztanak fel a falra, aminek semmilyen művészeti értéke nincs. Ha művész akarsz lenni ne gondolj arra, hogy milyen egyszerű és 

nagyszerű életed lesz. A társadalom nem tanítja meg az embereket arra, hogy értékeljék a művészetet…” Forrás: Korosiprogram.hu:  

teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László 

https://korosiprogram.hu/hirek/amikorfelkeszultseg-talalkoziklehetoseggel

