
ROMÁNIA/ERDÉLY 

   
 

Beilleszkedési támogatást szavaztak meg a vidéki katedrára jelentkező tanároknak 

Döntő házként jóváhagyta kedden a szenátus, hogy azok a tanárok, akik vidéken pályáznak meg rendes tanári állást, három országos 

bruttó minimálbérnek megfelelő beilleszkedési támogatásra jogosultak azzal a feltétellel, hogy legalább öt tanévet vidéken töltenek. 

A tervezet szerint, ha a pedagógus öt évnél hamarabb elhagyja vidéki katedráját, a fennmaradó összeget vissza kell fizetnie. A 

jogszabály rendelkezik arról is, hogy a tanárok évente két országos bruttó minimálbérnek megfelelő összegre jogosultak, amelyet 

szakmai fejlődésre, valamint az oktatási folyamathoz szükséges didaktikai anyagok beszerzésére fordíthatnak…” Forrás: Maszol.ro: 

teljes cikk > 

Ebben a sorrendben nyitnák újra a kulturális intézményeket a szükségállapot után 

A szükségállapot megszűnte után első szakaszban a múzeumok, a könyvesboltok, a művészeti galériák, a könyvtárak újranyitását, 

valamint a filmgyártási tevékenység újbóli elindítását fogja indítványozni a kulturális minisztérium - nyilatkozta szerdán Bogdan 

Gheorghiu tárcavezető. „A színházak az utolsók között nyitnak majd meg, ha egyáltalán megnyitnak még idén. Mi javaslatot teszünk 

majd a kormánynak, hogy első körben kíséreljük meg újranyitni a múzeumokat, a könyvesboltokat, a galériákat és a könyvtárakat” 

- fogalmazott az Agerpresnek nyilatkozó miniszter…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Elutasította a szenátus a székelyföldi autonómiatervezetet 

Gyorsított eljárásban leszavazta döntő házként a szenátus szerda délután a Székelyföld autonómia statútumának a törvénytervezetét, 

amelyet a képviselőház hallgatólagosan fogadott el április 23-án. A tervezetet, amely területi autonómiát irányozna elő a 

Székelyföldnek, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) dolgozta ki, és a parlament RMDSZ-listáról megválasztott két magyar polgári 

párti (MPP-s) képviselője, Biró Zsolt és Kulcsár-Terza József nyújtotta be tavaly decemberben az alsóházba. A koronavírus-járvány 

közepette a képviselőház kicsúszott a határidőből, így a törvényjavaslat elfogadottnak minősült. Emiatt a kormányzó Nemzeti 

Liberális Párt és az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) egymást vádolta, ami politikai botránnyá nőtte ki magát, azt követően, 

hogy Klaus Johannis államfő azzal vádolta meg a PSD-t: „titkos egyezséget kötött az RMDSZ-szel" és a „magyaroknak adta 

Erdélyt"…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Feljelentette az államfőt a diszkriminációellenes tanácsnál a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat 

Feljelentette szerdán Klaus Johannis államfőt az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD) a Mikó Imre Jogvédelmi 

Szolgálat. A jogvédő szervezet vezetője, Benkő Erika képviselő a Maszolnak elmondta: azt kérik a CNCD-től, vizsgálja ki Klaus 

Johannis szerda déli sajtónyilatkozatát, amelyben az államfő súlyosan sérti a magyar közösség méltósághoz való jogát, méltatlan és 

diszkriminatív módon beszél a romániai magyarságról. Benkő Erika döbbenetesnek nevezte Klaus Johannis nyilatkozatát. „A 21-

dik században, egy európai ország elnökének azzal riogatni az embereket, hogy az országban élő egyik nemzeti közösség az ország 

szuverenitására tör, miközben a valóságban ez a közösség nyelvi, kulturális jogokat és reális decentralizációt kér, nem csak súrolja 

az abszurditás határát, hanem ez az abszurditás maga” –jelentette ki. […]A Szociáldemokrata Párt (PSD) visszautasítja Klaus 

Johannis vádját, miszerint „odaadta Erdélyt a magyaroknak”, és az államfői státussal összeegyeztethetetlen hangvételűnek nevezte 

az elnöknek a székelyföldi autonómiastatútummal kapcsolatos kijelentéseit. A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) 

„nacionalista uszításnak” tartja az elhangzottakat, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) pedig a titkosszolgálatok 

meghallgatását kéri az „1989 után elhangzott legsúlyosabb vád” ügyében…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

A BBTE valós időben, magyarul is mutatja a járvány gazdasági hatásait  

A koronavírus-járvány romániai gazdasági hatásait valós időben, naponta frissített adatok alapján vizsgálja a BBTE közgazdaság és 

gazdálkodástudományi magyar intézete egy most indított projekt keretében - olvasható az intézmény internetes oldalán. A kar 

magyar tagozatos kutatói a kutatási projekt keretében előrejelzéseket készítenek a járvány várható gazdasági hatásairól. A kutatási 

projekt főbb eredményei itt érhetők el, ahol interaktív infografikák segítségével jelenítik meg a járvány aktuális gazdasági hatásait. 

A kutatási projekt vezetője Szász Levente, a kar magyar tagozatért és a tudományos kutatásért felelős dékán helyettese…” Forrás: 

Maszol.ro: teljes cikk > 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125986-beilleszkedesi-tamogatast-szavaztak-meg-a-videki-katedrara-jelentkez-tanaroknak
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/126034-ebben-a-sorrendben-nyitnak-ujra-a-kulturalis-intezmenyeket-a-szuksegallapot-utan
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/126012-elutasitotta-a-szenatus-a-szekelyfoldi-autonomiatervezetet
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/126018-feljelentette-az-allamf-t-a-diszkriminacioellenes-tanacsnal-a-miko-imre-jogved-szolgalat
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/126009-elitelik-a-roman-partok-is-johannis-autonomiatervezettel-kapcsolatos-kirohanasat
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/125934-a-bbte-valos-id-ben-magyarul-is-mutatja-a-jarvany-gazdasagi-hatasait


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

30 éves az Erdélyi Magyar Matematikaverseny 

2020. február 11-16. között Déván, a Téglás Gábor Elméleti Líceumban tartották a 30. Erdélyi Magyar Matematikaversenyt, 

amelyen az 5-12. osztályokból 324 diák és 60 tanár vett részt. A magyar nyelv és irodalom tantárgyversenyen kívül – amit a 

szocializmusból örököltünk – az Erdélyi Magyar Matematikaverseny az egyetlen magyar nyelvű országos tantárgyverseny, kár, 

hogy a fizika, kémia, biológia stb. nem tudott egy ilyen rendszert felépíteni. Az Erdélyi Magyar Matematikaversenynek van helyi, 

megyei, országos és nemzetközi szakasza is. Ilyen értékes évfordulón elevenítsük fel egy kicsit a verseny múltját…” Forrás: 

Erdely.ma: teljes cikk > 

A végéhez közeledik a Darvas–La Roche-ház felújítása  

A Nagyváradi Polgármester Hivatal közleményében arra emlékeztet, hogy a 2018 januárjában elkezdődött munkálatok 98 

százalékával végeztek, a beruházás célja pedig az, hogy szecessziós múzeum működjön ebben a helyi jelentőségű 

műemléképületben. A kivitelezést május 31-ig befejezik, maga a projekt 2020. augusztus 30-án zárul. Addig az ingatlant 

bebútorozzák, a helyiségeket digitális eszközökkel látják el, reklám- és audittevékenységeket végeznek, és előkészítenek mindent 

arra, hogy a Darvas–La Roche-ház a múzeumi hálózat részét képezhesse…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk > 

Erdélyi online műsorkalauz gyűjtemény 

Mivel a koronavírus-járvány megfékezése érdekében kihirdetett szükségállapot idején tilos minden kulturális rendezvény 

megtartása, a színházak, koncerttermek, kulturális központok és a múzeumok továbbra is zárva tartanak. A nagyérdemű az 

intézmények honlapján, Facebook-oldalán, YouTube-csatornáján széles kínálatból válogathat, ugyanakkor bizonyos színházi 

előadások közvetítését egyes tévécsatornák is felvállalták…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Csíksomlyói búcsú: szűk körű zarándoklatban még reménykednek a ferencesek 

A csíksomlyói búcsú szervezői még reménykednek abban, hogy szűk körben sikerül megtartani a zarándoklatot, írja az MTI. Az 

idei csíksomlyói búcsúnak igazodnia kell a koronavírus-járvány adta körülményekhez, szögezte le Bőjte Mihály, a búcsút szervező 

erdélyi ferences rend csíksomlyói házfőnöke. Noha a csíkszeredai városi katasztrófavédelmi bizottság múlt heti ülésén minden 

kulturális-, ifjúsági- és sportrendezvényt felfüggesztettek augusztus 31-ig a székelyföldi városban, és Ráduly Róbert polgármester 

azt tartotta a legvalószínűbbnek, hogy a csíksomlyói búcsúra is csak a világhálón kerülhet sor, a csíksomlyói ferences szerzetesek 

még reménykednek abban, hogy május végéig olyan mértékben enyhülnek a járványügyi korlátozások, hogy szűk körben, a 

körülményekhez igazodva mégiscsak megtarthatják a búcsút…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

A Communitas Alapítvány 2020-as alkotói ösztöndíjasai 

Idén 18. alkalommal részesít ösztöndíjban a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány harmincöt év 

alatti romániai magyar alkotókat irodalom, vizuális művészetek, zeneművészet, színházművészet, film, televízió, rádió és 

multimédia területén. A támogatók közleménye szerint a 2020. évi díjazottak a következők: […]A Communitas Alapítvány által 

szervezett, már hagyománnyá vált Alkotói Ösztöndíj Gála idén sem marad el, de a rendkívüli egészségügyi helyzetre való tekintettel 

online tekinthetik meg az érdeklődők a Communitas Alapítvány Facebook-oldalán, valamint az Erdélyi Magyar Televízióban…” 

Forrás: Erdely.ma: teljes cikk > 

     

Interjú: Magyarul is közzéteszik a szlovák kormányprogramot. Az állampolgársági törvény a magyarokon is 

segíthet? 

Szlovákia történetében először magyarul is olvashatóvá válik a szlovák kormányprogram. Az ötletgazdával és a fordítás 

kezdeményezőjével a pozsonyi magyar érdekképviseletről és a kettős állampolgárság lehetőségének kibővítéséről is beszélgettünk. 

Cseh Péter (OĽaNO) interjú […] Hogy a kettős állampolgárság rendezésének kérdése bekerült a kormányprogramba, az az OĽaNO 

egyik nagy győzelme. Annál is inkább, mert mi nem etnikai párt vagyunk, és választási programunk is leginkább a közélet 

megtisztítására irányult, erre kaptunk leginkább mandátumot. Ugyanakkor felvállalunk olyan szimbolikus ügyeket is, mint a kettős 

állampolgárság kérdése. […]Cseh Péter, az OĽaNO mozgalom magyar nemzetiségű parlamenti képviselője éles kritikával illette a 

Kormányhivatalhoz tartozó kisebbségi biztos hivatalát, illetve konkrétan annak vezetőjét, Bukovszky Lászlót, akinek a következő 

gondolatot címezte: „Van egy kormánybiztos, akiknek ez lenne a dolga, ezért veszi fel a fizetését is.”Vajon ki állít igazat? 

Cikkünkben arra vállalkoztunk, hogy ezt kiderítsük, ezért megszólítottuk Cseh Péter és Bukovszky Lászlót is…” Forrás: Körkép.sk: 

teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

https://www.erdely.ma/30-eves-az-erdelyi-magyar-matematikaverseny/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/a-vegehez-kozeledik-a-darvas-la-roche-haz-felujitasa-2797605/
https://e-nepujsag.ro/articles/musorkalauz-4
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/125903-csiksomlyoi-bucsu-sz-k-kor-zarandoklatban-meg-remenykednek-a-ferencesek
https://www.erdely.ma/alkotoi-osztondij-2020-ban-is/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/04/28/magyarul-is-kozzeteszik-a-szlovak-kormanyprogramot-az-allampolgarsagi-torveny-a-magyarokon-is-segithet-a-korkep-sk-interjuja-cseh-peterrel-olano/
https://ma7.sk/aktualis/az-olano-magyar-kepviseloje-elesen-kritizalta-a-kormany-kisebbsegi-biztosat


Mintegy százezren kérvényezték a bankoknál a törlesztő részletek halasztását 

Két hét alatt mintegy százezer hitelhalasztási kérvény érkezett a bankokhoz – tájékoztatott szerdán Vladimír Dvořáček, a jegybank 

pénzpiaci felügyeletének tagja. Ez a statisztika a háztartásokra vonatkozik. „A törlesztő részletek befizetésének halasztásáról szóló 

törvény április 9-én lépett hatályba. A kérvények száma azonnal megugrott”– mondta Dvořáček. […]Az elmúlt évek látványos 

javulásának azonban a járvány kirobbanása miatt – legalábbis átmenetileg – búcsút inthetünk. „A járvány alakulásától függően idén 

5,8 és 13,5 százalékkal eshet vissza a szlovák gazdaság teljesítménye. A legvalószínűbb adat 9 százalék körül mozog” – ismerte el 

szerdán Peter Kažimír jegybankelnök, az általa vezetett intézmény legfrissebb előrejelzésére hivatkozva…” Forrás: Felvidek.ma: 

teljes cikk > teljes cikk 2 > 

A minisztérium útmutatót ad, hogy a tanév utolsó hónapjaiban hogyan lehet redukálni a tananyagot 

Az Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium kedden mutatta be az ajánlásait arra vonatkozóan, hogy a pedagógusok 

hogyan redukálják a tananyagot, tekintettel a jelenlegi helyzetre és a távoktatás gyakorlatára. Branislav Gröhling (SaS) oktatási 

miniszter a keddi sajtótájékoztatóján négy fő témakört jelölt ki: nyelv és kommunikáció, matematika és az információk feldolgozása, 

az ember és a társadalom, valamint az ember és a természet. Gröhling elmondta: egy több mint 80 oldalas útmutatóról van szó, 

amely javaslatokat tesz arra vonatkozóan, hogy a tanév utolsó hónapjaiban mit érdemes átvenni, és hogyan lehet redukálni a 

tananyagot. […]Többszöri sikertelen próbálkozás után most jött el az ideje annak, hogy „kigyomláljuk“ a felesleges, a gyakorlati 

életben nem hasznosítható ismereteket…” Forrás: Felvidék.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Átengedik a magyar határon az érettségiző diákokat 

A határok lezárása a munkavállalók mellett a diákok életét is megnehezítette. Elsősorban az idén érettségizők aggódhattak azért, 

hogyan vizsgáznak le a járvány alatt.  […]Az idén érettségiző diákok egészen biztosan megjegyzik maguknak az idei tavaszt. Lapunk 

komáromi gimnazisták véleményére kérdezett rá. „Ilyenkor látszik, hogy tényleg kifizetődő volt az eddigi félévekben keményen 

hajtani a jobb osztályzatokért. Ám az elégedetlenek számára, ha nem fogadják el a kiszámolt érettségi jegyet, nyitva áll az út, és 

vizsgázhatnak klasszikus módon…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Beszélgetés: Tevékenykedik a Barti Értéktár Bizottság 

A Barti Települési Értéktár Bizottság 2019. november 30-án alakult. Hogy milyen módon gyűjtik és őrzik a tárgyi, szellemi, 

történelmi, néprajzi örökséget, arról Bartal Mónikával, az értéktár-bizottság tagjával beszélgetünk. Mónika kifejtette, azzal a céllal 

alakultak, hogy a településen található értékeket összegyűjtsék, ne hagyják elveszni, elkallódni. A régi fotókat szkennelik és 

archiválják. Több családi történet már régebben le volt írva, de például, az általuk kiírt pályázatokon keresztül is szeretnék gyűjteni 

a deportálásról szóló visszaemlékezéseket vagy más, települést érintő írásokat. Ezek is elektronikusan rendszerezve lesznek, esetleg 

könyvben is megjelenhetnek…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Visszapillantó: Tompa Mihály Országos Verseny 2012-2016 

Tartsanak velünk egy kis múltidézésre. Most, hogy a járványhelyzet miatt nem valósulhat meg április utolsó hétvégéjén 

Rimaszombatban az országos seregszemle, gondolom, nemcsak a szavalóknak és a résztvevőknek, de a szervezőknek, 

közreműködőknek és a nézőknek is hiányoznak a Tompa-napok. Reménykedve, hogy ősszel újra találkozhatunk, idézzük fel a 2012-

2016-os időszak emlékképeit…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Könyvvárat "építettek" nagymegyeri fiatalok a Bartók Béla parkban 

A SNITT nevű, nagymegyeri fiatalok által 2015-ben alapított nonprofit civil szervezet a koronavírus-válság által ránk ruházott 

terheket, a bezártságot, egyedüllétet enyhítendő létrehozott egy ún. könyvvárat, ami tulajdonképpen egy szabadtéri, nyilvános 

könyvtár, könyvespolc, ami szabadon feltölthető mások által már agyonolvasott, megunt vagy pusztán ajánlott irodalommal. […] 

Arra kérik a látogatóit, hogy akik kivesznek vagy betesznek egy-egy könyvet, készítsenek róla fotót és #megyerolvas címkével 

töltsék azt fel Facebook- vagy Instagram-oldalukra…” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk > 

Újra régi fényében tündököl a somorjai Szent Kozma és Szent Damján kápolna 

Portálunkon már több ízben beszámoltunk arról, hogy Somorja városa az eredetihez közeli állapotba kívánja felújítani a volt 

ispotályos ház kápolnáját, amely a 70-es évek végén történt városrombolás után megmaradt kevés emblematikus építmény egyike. 

Valamivel több, mint egy éve arról írtunk, hogy második fázisához érkezett a kápolna felújítása, melynek során a falakat, a 

homlokzatot és a tornyot újították fel. A kápolna belsejében megújult az eredeti oltár, a szobrok és a padok. A padlózatot nem 

sikerült megmenteni, de az új kövezés kiválasztásánál szem előtt tartották, hogy minél jobban hasonlítson az eredetire…” Forrás: 

Felvidek.ma: teljes cikk > 

https://felvidek.ma/2020/04/mintegy-szazezer-kerveny-erkezett-a-bankokhoz-a-torlesztoreszletek-halasztasara/
https://ujszo.com/kozelet/tizezrek-veszithetik-el-iden-az-allasukat
https://felvidek.ma/2020/04/a-miniszterium-utmutatot-ad-hogy-a-tanev-utolso-honapjaiban-hogyan-lehet-redukalni-a-tananyagot/
https://felvidek.ma/2020/04/csokkenteni-a-tananyagot-miert-is/
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https://ujszo.com/regio/erettsegizok-a-hullamvasuton
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https://felvidek.ma/2020/04/visszapillanto-tompa-mihaly-orszagos-verseny-2012-2016/
https://parameter.sk/konyvvarat-epitettek-nagymegyeri-fiatalok-bartok-bela-parkban
https://felvidek.ma/2020/04/ujra-regi-fenyeben-tundokol-a-somorjai-szent-kozma-es-szent-damjan-kapolna/


UKRAJNA/KÁRPÁTALJA  

Észtország bocsánatot kért, amiért egy tankönyvben Krímet Oroszország részeként tüntették fel 

Az Észt Ukránok Kongresszusa fedezte fel, hogy az észt iskolák 7. osztályos angol nyelvtankönyvében, az „I love English 7”-ben 

Európa térképén a Krím-félsziget Oroszország részeként van feltüntetve. Ezt jelezték az észt oktatási és tudományos 

minisztériumnak – írja az err.ee. Kedden, az ERR-el készített interjúban Vira Konik elmondta, hogy ő maga az ukrán közösség 

képviselőjétől értesült az esetről, akinek a fia ezt a tankönyvet használja. Aavo Kennik, a Studium kiadó igazgatója, aki 2018-ban 

kiadta a tankönyvet, sajnálatát fejezte ki, de kiemelte, hogy ez egy félreértés, nem pedig rosszindulatú szándék. Az oktatási 

minisztérium javaslata a hibás oldalak eltávolítása és újakkal való helyettesítése. Vagyis lényegében új tankönyveket küldeni az 

iskoláknak…” Forrás: Karpat.ua:  teljes cikk > 

Zelenszkij aláírta a földpiacról szóló törvényt  

Az Elnöki Hivatal közleménye szerint Volodimir Zelenszkij aláírta a földpiaci törvényt. „Ez történelmi pillanat számomra és az 

ukrán állampolgárok számára is. Ukrajna függetlenségének kikiáltása óta várt erre a törtvényre. Nem volt könnyű harc. De tudtuk, 

hogy véghez visszük” – jelentette ki az ukrán elnök. A törvény értelmében 2021. július 1-től magánszemélyek fejenként 100 hektár 

földterületet vásárolhatnak. A második szakaszban, mely 2024. január 1-jén veszi kezdetét, már 10 ezer hektárnyi földterület 

vásárolható meg, s a vásárló jogi személy is lehet. Tilos földterületet külföldieknek, külföldi részvényekkel rendelkező jogi 

személyeknek és olyan jogi személyeknek eladni…” Forrás: Karpat.ua:  teljes cikk > 

Brenzovics László az ukrán–magyar kishatárforgalom helyreállítását sürgette  

Az elmúlt napokban-hetekben egymást érik a hírek, melyek szerint Magyarország és szomszédjai sorra enyhítenek a korábban a 

koronavírus leküzdése céljából bevezetett szigorú határellenőrzési intézkedéseken. A KMKSZ Ukrajnát is szeretné bevonni a 

folyamatba. A magyar külügyek irányítójának felvetésére egyelőre nem érkezett válasz az ukrán fél részéről, ezért Brenzovics 

László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke a napokban levélben fordult Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterhez és 

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszterhez a két ország közötti kishatárforgalom helyreállítását sürgetve…” Forrás: 

Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

Spenik Sándor: Jelentkezz kárpátaljai felsőoktatási intézménybe! 

Ebben a bizonytalan időszakban, amikor nem tudjuk, meddig tart még a karantén, mikor nyitják meg a határokat, és milyen anyagi 

nehézségeket ró még ránk a járvány, a szülőföldön való továbbtanulás lehet a biztos pont. Nem tudjuk mi vár ránk, az előrejelzések 

szerint ősszel jöhet a járvány második hulláma, ami még rosszabb lesz, mint az első – közli dr. Spenik Sándor. – Amíg nem készül 

el a vakcina, addig nem tudják megállítani a kórt. Ebben a bizonytalan helyzetben szerintem jobb, ha a diákok itthon maradnak. Az 

Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézetének (UMOTI) igazgatója úgy véli, az az opció, hogy 

kimenjenek külföldre, később is megmarad, ha helyreállt az élet, de kár lenne ezt az évet elhalasztani és kiesni a tanulás ritmusából. 

[…]Az UMOTI az idén is öt szakra hirdet felvételt. Az intézetbe jelentkező diákok a történelem, nemzetközi kapcsolatok, 

matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom szakra jelentkezhetnek. Harmadik érettségi vizsgaként a magyar nyelvet is 

választhatják. A magyar nyelvvizsgát az Ungvári Nemzeti Egyetemen lehet majd letenni…” Forrás: Kiszo.net:  teljes cikk > 

Távoktatási körkép: Időigényes oktatás és tanulás 

Távoktatási körkép rovatunkban ez alkalommal a tananyag mennyiségének optimalizálásáról, tanulási kedvről és arról lesz szó, 

mennyi időt vesz igénybe az egy-egy órára való felkészülés a tanárnak, s hogyan boldogulnak az önálló felkészüléssel a gyerekek. 

Elsőként Király Katalint, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnökségi tagját és körzetfelelősét, a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának tanárát kérdeztük…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

Bivalyok legeltetésével a nárciszok védelméért 

Hét bivalyt telepítettek a Nárciszok völgye természetvédelmi területre április 29-én. A projekt Michel Yakobi, német ökológus 

kezdeményezésére valósult meg, aki tizenegy éve költözött Kárpátaljára, a Huszti járásban található Száldobosra. Azóta foglalkozik 

bivalytenyésztéssel. A Kárpáti Bioszféra Rezervátummal kötött szerződés szerint az állatok a legeltetés időszakára kerültek a 

völgybe. Voloscsuk Miklós botanikus, a rezervátum laboratóriumának igazgatója elmondta, hogy a szerződés aláírása mindkét fél 

számára előnyökkel jár, hiszen a bivalyok tulajdonosa nagyméretű legelőket kapott, a rezervátum pedig állatokat, melyek 

legelésükkel és életvitelükkel segítik a terület rendben tartását…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

http://politic.karpat.in.ua/?p=5082&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=5088&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/04/28/brenzovics-laszlo-az-ukran-magyar-kishatarforgalom-helyreallitasat-surgette
https://kiszo.net/2020/04/30/maradj-itthon-jelentkezz-karpataljai-felsooktatasi-intezmenybe/
https://karpataljalap.net/2020/04/29/idoigenyesseg-minden-szinteren
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/bivalyok-legeltetesevel-a-narciszok-terjedeseert/


AUSZTRIA 

 

 

SZERBIA/VAJDASÁG  

Módosították az osztályzásról szóló szabályzatot 

Életbe lépett az általános és középiskolai oktatásban alkalmazott osztályzásra vonatkozó szabályzat módosítása, ezzel pedig 

megoldódott a tanárok azon problémája is, hogy hogyan zárják le a második félévben jegyeket, írja a Blic. Az egyik újdonság, hogy 

immár nincs meghatározva, hogy a tanulónak hány osztályzatot kell kapnia egy félév során, így ha a diák például valamely 

tantárgyból csak egy jegyet kapott, akkor az az egy alapján is le lehet zárni az osztályzatot. Ez pillanatnyilag azt jelenti, hogy amikor 

a tanítást nem közvetlenül az iskolában szervezik meg, hanem távoktatás formájában, az osztályzatot akkor is le lehet zárni, ha a 

tanulónak kevesebb jegye van – nyilatkozta Dušan Kićović, a tanügy-minisztérium államtitkára, aki rámutatott, hogy a diákok zöme 

a szükségállapot kihirdetése óta már legalább egy osztályzatot kapott, és a tanév végéig legalább még egyet kapnak majd…” Forrás: 

Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

Megteremtődik a feltétel, hogy a Magyarországon érettségiző vajdaságiak átléphessék a határt 

Megoldódni látszik azon 340 diák határátlépése, akik május 4. és 21. közt tennének érettségit Magyarországon. Pásztor István 

VMSZ-elnök sikeres tárgyalásokat folytatott Aleksandar Vučićtyal az ügyről. A tanulók közül mintegy 150-en középiskolai 

tanulmányaikat az anyaországban végezték, a többiek pedig emelt szintű érettségire készülnek, annak érdekében, hogy 

magyarországi felsőfokú oktatási intézménybe felvételizhessenek. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke az 

érettségizők határátlépésének ügyét ismertette Aleksandar Vučić szerb államfővel. Találkozójuk eredményeként megteremtődik a 

feltétel arra, hogy a diákok vasárnap, a kijárási tilalom idején átléphessék a határt, valamint arra is, hogy visszatértjükkor ne rójanak 

ki karantén kötelezettséget számukra. […] A vajdasági szülők, akik megkerestek bennünket, nem tartják jó ötletnek, hogy a mintegy 

320 érintett gyerek kísérő nélkül keljen át a határon, emellett arra s felhívták a figyelmet, hogy a diákoknak, ha előbb átmennek 

Magyarországra, ott az élelmezést is meg kell oldani. Nem mellékes az sem […] Hétfőtől nem utasítják 28 napos karanténra a 

Magyarországra ingázó munkásokat…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >  teljes cikk > 2  teljes cikk 3 > 

A Szabadmagyarszó elemzése: a rezsimhű és nem a professzionális sajtó kapja a legtöbb önkormányzati pénzt 

Az újvidéki székhelyű Dunav produkcija mindössze néhány nappal azután jött létre, hogy a vajdasági városok és községek 

többségében kiírták az önkormányzati médiapályázatokat. Ez a tény azonban nem akadályozta meg az esetek kétharmadában a 

pályázatokat elbíráló bizottságokat abban, hogy összesen 13,5 millió dináros támogatást szavazzanak meg az említett médiumnak 

– derül ki abból az elemzésből, amelyet a helyi önkormányzatok által kiírt médiapályázatokkal kapcsolatban végeztünk…” Forrás: 

Szabadmagyarszo.rs:  teljes cikk > 

 

Rádióinterjúk: A második Osztrák Köztársaság kikiáltásának 75. évfordulója alkalmából 

Ausztria függetlenségét, a második Osztrák Köztársaságot hetvenöt évvel ezelőtt, 1945. április 27-én kiáltotta ki Karl Renner, az 

első Osztrák Köztársaság első kancellárja. „Tulajdonképpen innen indítható a mai Ausztria története is.“, Bertényi Iván, a Bécsi 

Magyar Történeti Intézet igazgatója szerint. „Az nyilvánvaló, hogy a 75 évvel ezelőtt történtek Ausztria modernkori, jelenkori 

fejlődése szempontjából nagyon nagy jelentőségűek.“, tette hozzá a történész. […] A demokráciáról, valamint a második Osztrák 

Köztársaság kikiáltásának 75. évfordulójáról Somogyi Attilát, a Burgenlandi Magyarok Népfőiskolájának a vezetőjét, a Magyar 

Népcsoporttanács tagját is kérdeztük…” Forrás: Volksgruppen.at:  teljes cikk > 

Online demokrácia-tanfolyam a Népfőiskolákon 

A Népfőiskolák kidolgoztak egy online demokrácia-tanfolyamot, amit minden érdeklődő teljesíthet. A kurzus 10 modulra van 

osztva, mint például „Alapjogok és jogállam“ vagy „Az állam és a vallások“. A kurzusokon keresztül szeretnék fenntartani az 

emberek tudását a demokráciáról és a demokráciával való helyes bánásmódról, mondta Verena Dunst, a burgenlandi tartományi 

parlament elnökasszonya…” Forrás: Volksgruppen.at:  teljes cikk > 

A Bécsi Magyar Iskola diákjai is részt vettek a „Verselő Kárpát-medence” online szavalóversenyen 

Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének iskolája, a Bécsi Magyar Iskola két tanulója is részt vett 

a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasai által meghirdetett „Verselő Kárpát-medence” online szavalóversenyen. […] A két diák, Baka 

https://szabadmagyarszo.com/2020/04/25/online-oktatas-modositottak-az-osztalyzasrol-szolo-szabalyzatot/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/vajdasagi-diakok-ott-lehetnek-magyarorszagi-erettsegin
https://szabadmagyarszo.com/2020/04/29/rengeteg-a-kerdojel-a-magyarorszagi-erettsegivel-kapcsolatban/
https://rtv.rs/hu/kr%C3%B3nika/h%C3%A9tf%C5%91t%C5%91l-nem-utas%C3%ADtj%C3%A1k-28-napos-karant%C3%A9nra-a-magyarorsz%C3%A1gra-ing%C3%A1z%C3%B3-munk%C3%A1sokat_1118083.html
https://szabadmagyarszo.com/2020/04/29/zsakmanyszerzes-vajdasagi-modra-a-rezsimhu-es-nem-a-professzionalis-sajto-kapja-a-legtobb-onkormanyzati-penzt/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3046220/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3046252/


SZLOVÉNIA/MURAVIDÉK 

 

 

Dalma és Horvát Zsófia izgatottan készült a versenyre, az 1. kategóriában neveztek be vetélkedőre. A próbatételre való felkészülés, 

a beküldött videók elkészítése csapatmunka volt, a pandémia ausztriai tetőzésekor, a szigorú szabályozások betartása mellett a 

gyermekek és szüleik, felkészítőtanáruk, Schneider Erzsébet, valamint a Bécsi Magyar Iskola vezetője, Sass Judit közreműködésével 

sikerült abszolválni a feladatot.  Dalma Kovács Barbara - A csacsi, Zsófia Mentovics Éva – Hiszti című versével pályázott a 

megmérettetésre…” Forrás: Korosiprogram.hu:  teljes cikk > 

Közkedvelt a Felsőőri Momentotéka 

Közel két éve működik a felsőőri Momentotéka. A digitális fotóarchívum régi fotókon keresztül mutatja be a város múltját. Családi 

fotók, újságcikkek, okiratok számolnak be Felsőőr és a lakosság történetéről a Momentotékában. A digitális adattár ma már nem 

csak Felsőőrhöz köthető, Jabing/Vasjobbágyi és Oberschützen/Felsőlövő is csatlakozott a kezdeményezéshez…” Forrás: 

Volksgruppen.at:  teljes cikk > 

Rádióinterjú: Autós istentisztelet Vasdobrán 

Autós istentiszteletet tartottak Neuhaus am Klausenbachban/Vasdobrán vasárnap. A hívek a helyi fürdő parkolójában gyűltek össze 

és mindenki a saját autójában imádkozott. Közel 60 autó vett részt az istentiszteleten, ami azt jelenti, hogy legalább 120-150 

résztvevője volt a nem mindennapi eseménynek. Magyar Virág, vasdobrai evangélikus lelkész a részletekről…” Forrás: 

Volksgruppen.at:  teljes cikk > 

 

A Lendvai Kétnyelvű Középiskola diákjainak záróvizsgái 

A hagyományos tanítás elkezdése bizonytalan, de az érettségi vizsgák időpontja már ismert. A Lendvai Kétnyelvű Középiskolában 

63 diák készül a vizsgákra: közülük 16 az általános és 24 a szakmai érettségire, valamint 23 a záróvizsgára. Az általános érettségi 

vizsga esetében továbbra is az Országos Vizsgaközpont (RIC) oldalán közzétett érettségi naptár az érvényes, amely csak részben 

változott: az érettségi belső részének leadási határideje a naptár szerint legkésőbb május 4., az anyanyelvi esszé írása június 1-jén 

lesz…” Forrás: Nepujsag.net:  teljes cikk > 

Távoktatás a Maribori Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén  

Az egyetemeken, így a Maribori Bölcsésztudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén is távoktatás folyik március 16-a 

óta. A hallgatók visszajelzései szerint hatékony ez a módszer is, de már többször kifejtették, hogy hiányzik a tanár személyes 

jelenléte. A hiányérzet természetesen kölcsönös – mondja dr. Rudaš Jutka tanszékvezető. […]Az egyetem az úgynevezett MS Teams 

oldalon valósítja meg a távoktatást, illetve a tanszékek profiljának megfelelően többféle platformot és módszert használnak az 

oktatók. A lektori órák például – ahol több nyelvi szinten folyik az oktatás és a szóbeliségre jobban kell figyelni – online folynak 

Skype-on…” Forrás: Nepujsag.net:  teljes cikk > 

Az Alsó-Lendvai Híradó megjelenésének 130. évfordulója  

Gyakran előfordul, hogy egy hazai kiadvány elkerüli az olvasó, illetve több esetben a tudományos szakma figyelmét is, s csak 

később, egy-egy nagyobb konferencián visszahallva döbbenünk rá elfeledett értékeinkre, amelyek egy közösség számára, főleg 

annak történelmi-kulturális jövője szempontjából, fontosnak bizonyulnak. Hogy ebben az esetben ne ez történjen, ezért a könyv- és 

sajtótörténet, valamint a történelem és a helytörténet szempontjából is fontos friss gyűjteményes kötetről szólunk az alábbiakban. A 

kötet Göncz László történész dolgozatával indul, aki a kisváros 19. század végi társadalmi jellemzőit és népességi viszonyait mutatja 

be. Halász Albert a lendvai sajtó indulásának körülményeit vizsgáló hosszabb tanulmányában átfogó képet ad a mai Muravidék és 

a Muraköz területén alapított nyomdákról, főleg a Balkányi előtti időszakról…” Forrás: Nepujsag.net:  teljes cikk > 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László 

https://korosiprogram.hu/hirek/becsi-magyar-iskola-diakjai-reszt-vettekverselo-karpat-medence-online-szavaloversenyen
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3045893/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3046042/
https://nepujsag.net/muravidek/8779-j%C3%BAnius-1-j%C3%A9n-%C3%ADrj%C3%A1k-az-anyanyelvi-essz%C3%A9t.html
https://nepujsag.net/horizont/8780-hat%C3%A9kony-ez-a-m%C3%B3dszer-is,-de-van-hi%C3%A1ny%C3%A9rzet.html
https://nepujsag.net/kultura/8782-k%C3%B6nyv-el%C5%91-%20az-als%C3%B3-lendvai-h%C3%ADrad%C3%B3-megjelen%C3%A9s%C3%A9nek-130-%C3%A9vfordul%C3%B3ja.html

