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Az Arany János díj és érem 2020. évi díjazottjai 

Tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre, a 2020. évi májusi rendes MTA közgyűlésre nem az eredetileg tervezett időpontban 

(2020. május 4-5.), hanem a későbbiekben kerül sor. A közgyűlés szerves része a Külső Tagok Fóruma, amelynek keretében e 

díjakat ünnepélyesen átadták volna. Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság 2020. március 9-i ülésén döntött 

a díjazottakról. Arany János Életműdíjban részesül Kuti Gyula fizikus, az MTA külső tagja (Amerikai Egyesült Államok); Arany 

János Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény Díjban részesül Kádasi Lajos molekuláris genetikus, tudomány doktora 

(Szlovákia); Arany János Fiatal Kutatói Díjban részesül Farkas Csaba matematikus, tudomány doktora (Románia); Arany 

János-érmet kap: Czaun Miklós vegyész, PhD (Amerikai Egyesült Államok); Markó Bálint ökológus, PhD (Románia); Tonk 

Márton filozófiatörténész, tudomány doktora (Románia); Szabó Sándor kutatóorvos, az MTA külső tagja (Amerikai Egyesült 

Államok); Váradi Natália történész, tudomány doktora (Ukrajna). A díjak és oklevelek átadására később kerül sor…” Forrás: 

MTA.hu:  teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Az Amerikai Magyar Akadémikusok Társasága (AHAA/AMAT) fiatal kutatóknak szóló elismerése ideji 

díjazottja 

Az MTA rendes közgyűlésén, a Külső Tagok Fóruma keretében adták volna át az Amerikai Magyar Akadémikusok Társasága 

(AHAA/AMAT) fiatal kutatóknak szóló elismerését. Az idei díjazott Ábrányi-Balogh Péter vegyész, PhD (Magyarország). A díj 

átadására később kerül sor…” Forrás: MTA.hu:  teljes cikk > 

QP Akadémiai Kiválóság díjban részesült Pósa Mihály, a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács elnökségi tagja 

A Qualitative Production Gépipari és Kereskedelmi Zrt., valamint a Magyar Tudományos Akadémia 2020-ban QP Akadémiai 

Kiválóság díjat adományozott Pósa Mihálynak, az MTA külső köztestületi tagjának, az Újvidéki Egyetem Orvostudományi Kar 

Gyógyszerészeti Tanszék egyetemi tanárának a bináris vegyes micellák és az epesavanionok aggregációjának kutatásában elért, a 

gyógyszer-, élelmiszer- és olajiparban is alkalmazható kiemelkedő tudományos eredményei elismeréseként…” Forrás: VMAT.rs:  

teljes cikk > 

 

Újabb kölcsönt kap Ukrajna a Világbanktól 

150 millió dolláros kölcsönről szóló szerződést írt alá Ukrajna és a Világbank május 5-én – írja az UNIAN ukrán hírügynökség. Az 

UNIAN korábban arról is beszámolt, hogy a Világbank még április végén jóváhagyott egy 135 millió dolláros kölcsönt Ukrajna 

számára, amelyet az orvostudományra és a koronavírus leküzdésére kell fordítania az országnak…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes 

cikk > 

Mindenképpen október 25-én tartják a helyhatósági választásokat Ukrajnában 

Ukrajnában nem fog változni a helyhatósági választások dátuma, a voksolás 2020. október 25-én lesz megtartva, és a választójogi 

törvény alapvető rendelkezései is megmaradnak – jelentette ki szerdán Olekszandr Kornyienko, a Nép Szolgája párt elnöke a 

Legfelső Tanács épülete előtt tartott sajtótájékoztatóján…” Forrás: Karpat.ua:  teljes cikk > 

Ukrajnában hirtelen növekszik a munkanélküliek száma 

A kereskedelmi, közlekedési és a szolgáltatási ágazat tevékenységének korlátozása, a növekvő bizonytalanság és a romló gazdasági 

elvárások alacsony munkaerő keresletet eredményeztek – jelentette a Nemzeti Bank áprilisi inflációs jelentésében. Egyben 

hozzátette, hogy ez év második negyedévében a munkanélküliségi ráta 11,5–12%-ra emelkedik. A Nemzeti Bank egyben az elmúlt 

5 év rekord GDP visszaesésére számít. Ami a betöltetlen állások számát illeti, a karanténintézkedések hatályba lépése után számuk 
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https://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/bemutatkozik-az-mta-magyar-tudomanyossag-kulfoldon-programja-105588
https://mta.hu/mta_hirei/akademiai-elismeresek-nyilvanos-a-dijazottak-nevsora-110628?fbclid=IwAR2XUaamX2mYtmjosXRclKtmGWm-2Jv7EXPMpSZLxMM_2eDwnaw27TFqixY
https://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/bemutatkozik-az-mta-magyar-tudomanyossag-kulfoldon-programja-105588
https://vmat.rs/2020/05/05/qp-akademiai-kivalosag-dijban-reszesult-posa-mihaly/#more-2299
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/ujabb-kolcsont-kap-ukrajna-a-vilagbanktol/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/ujabb-kolcsont-kap-ukrajna-a-vilagbanktol/
http://politic.karpat.in.ua/?p=5327&lang=hu


SZERBIA/VAJDASÁG 

jelentősen csökkent. Ismeretes, hogy a legtöbb munkahely a kiskereskedelem és a szolgáltatások területén szűnt meg. A legkevesebb 

az informatika és a mezőgazdaság területén…” Forrás: Karpat.ua:  teljes cikk > 

UMDSZ: sürgősen lépni kell a kárpátaljai magyar vállalkozók megmentéséért 

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) hivatalos levélben kereste meg Magyarország Külgazdasági és 

Külügyminisztériumát (KKM), amelyben a magyar kormánynak a COVID-19 vírus gazdasági hatásainak minimalizációjára tett 

törekvéseiből kiindulva javaslatokat fogalmazott meg a kárpátaljai magyarság szülőföldi gazdaságélénkítő programjaival 

kapcsolatosan. A Magyar Levente miniszterhelyettesnek címzett levél részleteiről dr. Spenik Sándort, az UMDSZ nemzeti 

tanácsának elnökét kérdeztük. […] Egészen pontosan mi motiválta a levél szükségességét? – Ukrajna gazdasági helyzete abban 

különbözik a szomszédos országokétól, hogy már a járványos megbetegedések kezdete előtt is közel állt a csődhelyzethez, s csupán 

a nemzetközi pénzintézetek által nyújtotta hitelek révén tudta fenntartani magát…” Forrás: Kiszo.net:  teljes cikk > 

Kárpátalja anno: Petőfi ungvári emléktáblája 

Petőfi Sándor 1847 nyarán magyarországi körútra indult, melynek keretében a mi térségünket is felkereste. Július 11-én érkezett 

meg Ungvárra, a Feketesas vendéglőben szállt meg, majd a következő napon Munkács és Beregszász felé folytatta útját. A 

nyolcszobás vendéglő 1780-ban épült, 1906-ban bontották le, majd iskolát építettek a helyére. A Gyöngyösy Irodalmi Társaság 

ezért 1911. október 15-én emléktáblát helyezett el Petőfi tiszteletére a Kossuth téren, az egykori fogadó helyén, az akkori általános 

iskola falán. Az ünnepségen közel hétezren vettek részt…” Forrás: Karpatalja.ma:  teljes cikk > 

 

Freedom House: Szerbiában a hatalom az autoritásra épül 

A Freedom House amerikai civil szervezet jelentésében már hibrid rendszernek nevezte a szerbiai társadalmi berendezést. Ez 

lefokozást jelent a korábbi részleges demokrácia kategóriába soroláshoz képest. A neves szervezet felmérésében a 29, egykori 

kommunista, azaz a kelet-európai és az egykori szovjet tagállamokban uralkodó helyzetet elemezte. A kutatók besorolása szerint a 

hibrid rendszerekre a polgári és politikai jogok visszaszorítása jellemző. A szervezet szerint a hatalom Szerbiában és Montenegróban 

is az autoritásra épül. Ennek okát a részleges demokratikus átalakulásban keresik…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

A szerb kormány 211 millió dinárral támogatja a szabadművészeket  

A szerb kormány csütörtöki ülésén 211,7 millió dinár támogatást hagy jóvá a költségvetésből a szabadművészek részére, jelentette 

be Ana Brnabić kormányfő a szerb parlament tegnapi ülésén. A kormányfő elmondta, a kormányhatározat értelmében a helyi 

önkormányzatokon keresztül fizetik ki a szabadművészek részére a három hónapra szóló, havi 30 ezer dináros támogatást…” Forrás: 

Vajma.info: teljes cikk > 

Hétfőn kezdődik az óvoda 

Hétfőn két hónap után újra megnyitnak az óvodák, ám az elsők között csak azok a gyerekek felügyeletét tudják elvállalni, akik 

esetében a szülőknek vissza kell térniük a munkahelyükre. Így ahhoz, hogy a gyerekek óvodába járhassanak a szülőknek munkáltatói 

igazolást kell felmutatniuk, illetve a gyerek jó egészségi állapotát igazoló orvosi bizonylatra és a kötelező védőoltás felvételéről 

szóló bizonylatra szükség lesz, tudtuk meg Vicsek Annamáriától, az oktatási minisztérium államtitkárától. […] A gyerekektől nem 

követelhetjük meg a fizikai távolságtartást, ezért csökkentettük a csoportonként fogadható gyerekek számát, mégpedig az előírt 

csoportlétszám 50 százalékával fognak működni…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Sokan nézik a televíziós órákat: Összesen tizenegy hete tart a távoktatás 

Lassan két hónapja tart a televíziós távoktatás Szerbiában. A rendkívüli állapot bevezetése óta a vajdasági magyar diákok a Pannon 

Televízió és a Vajdasági RTV 2-es csatornáján kísérhetik figyelemmel az órákat. A televíziós távoktatásba több mint 170 általános 

és középiskolai tanár, tanító kapcsolódott be, akik lámpalázukat félretéve vállalták, hogy a kamera elé állnak. A Magyar Nemzeti 

Tanács kezdettől fogva részt vett a televíziós távoktatás megszervezésében. A részletekről De Negri Ibolya, az MNT Végrehajtó 

Bizottságának tagja számolt be lapunknak. […] Az eddigi adatok azt bizonyítják, hogy a diákok nagy része követi a Pannon TV 

adásait. Sok olyan óra van, amelyet több ezer diák végignézett, de olyan adatok is vannak, hogy 2455-en követtek egy előadást…” 

Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

http://economic.karpat.in.ua/?p=3744&lang=hu
https://kiszo.net/2020/05/04/umdsz-surgosen-lepni-kell-a-karpataljai-magyar-vallalkozok-megmenteseert/
http://www.karpatalja.ma/sorozatok/karpatalja-anno/karpatalja-anno-petofi-ungvari-emlektablaja/
http://rtv.rs/hu/politika/freedom-house-szerbi%C3%A1ban-a-hatalom-az-autorit%C3%A1sra-%C3%A9p%C3%BCl_1121757.html
https://www.vajma.info/cikk/kultura/13954/A-szerb-kormany-211-millio-dinarral-tamogatja-a-szabadmuveszeket.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4292/kozelet_oktatas/219434/H%C3%A9tf%C5%91n-kezd%C5%91dik-az-%C3%B3voda.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4292/kozelet_oktatas/219436/Sokan-n%C3%A9zik-a-telev%C3%ADzi%C3%B3s-%C3%B3r%C3%A1kat.htm
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MTTK: Őszre két új szak  

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon zökkenőmentesen folyik az online oktatás és ugyanilyen módon szervezték 

meg a felvételi előkészítőt is, a jelek azonban arra utalnak, hogy a járványhelyzet csillapodásával hamarosan visszatérnek a hallgatók 

a tantermekbe. Námesztovszki Zsolt dékán helyettest kérdezzük elsőként az online tapasztalatokról, aki elmondta, hogy különböző 

irányelvek voltak, hogy hogyan valósítsuk meg az online oktatást. […] Két új szak is nyílik őszre. Az egyik az az okleveles 

kommunikátor szak. Ez a média munkatársait képezi, legyen az online vagy hagyományos média. Úgy építettük fel ezt a képzést, 

hogy az alapozást az MTTK tanárai csinálják, de a szaktantárgyakat a külföldi, magyarországi tanárok. Ugyanez érvényes a másik 

szakra is, ami a kollégiumi nevelőszak lesz. Ez bent alvásos intézményekbe képez nevelőket…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Elérhető a Híd folyóirat színházközpontú dupla száma 

A Híd folyóirat vizuális arculata megújult. Új dizájnunk tervezője Kabách Edina, műszaki kivitelezője pedig Losoncz-Kelemen 

Emese. A rendkívüli helyzetre való tekintettel lapunk idei első, színházközpontú dupla száma ingyenesen elérhető a Forum 

Könyvkiadó weboldalán: […] Januári–februári számunkban elolvashatják az Újvidéki Színházban megtartott XIX. Vajdasági 

Magyar Drámaíró Versenyen készült szövegeket Szögi Csaba, Pressburger Csaba és Patócs László tollából, valamint a vajdasági 

magyar diákszínjátszók rendezőjeként is ismert Drubina Orsolya drámarészletét. Szeles Réka Varga Tamás tavaly megjelent, 

debütáló drámakötetét, A levest vette górcső alá recenziójában…” Forrás: Magyarszo.rs:  teljes cikk > 

Videó: B. Szabó Györgyre emlékeznek a Szerb Matica könyvtárban 

A Szerb Matica Könyvtárában havi rendszerességgel rendeznek kiállítást egy-egy kiemelkedő hazai vagy külföldi alkotó tiszteletére. 

2011 óta már nem hagyományos formában, könyvtárakban mutatják be a kiválasztott könyveket, folyóiratokat, hanem 

elektronikusan, PowerPoint-prezentációban teszik elérhetővé az érdeklődők számára. Ezeket a digitális fájlokat a könyvtár CD-ken 

őrzi, de a Szerb Matica honlapján is megtalálhatók. Heinermann Péter, a Szerb Matica Könyvtár tájékoztató könyvtárosa: Idén, 

sorrendben az ötödik bemutatót B. Szabó György születésének 100. évfordulója alkalmából rendeztük meg. Szeretném kiemelni, 

hogy e kiállítással B. Szabó György emléke előtt tisztelgünk. Arra törekedtünk, hogy az írói és képzőművészeti életművét, valamint 

a róla szóló szakirodalmat minél teljesebben feltárjuk…” Forrás: Rtv.rs:  teljes cikk > 

 

60 százalékkal nőtt a munkanélküliség  

A koronavírus-válság miatt rendkívüli mértékben emelkedett és történelmi magasságba került áprilisban az osztrák 

munkanélküliség. A munkanélküliek száma éves alapon 58,2 százalékkal nőtt és elérte az 571 477 főt. A munkanélküliségi ráta 

jelenleg 12.8 százalék…” Forrás: Volksgruppen.at:  teljes cikk > 

Rádióinterjú: 75 éve szabadult fel a mauthauseni tábor  

75 évvel ezelőtt május 5-én szabadította fel az amerikai hadsereg a KL Mauthausen-Gusen koncentrációs táboregyüttest. 1946-óta 

mintegy 40 nemzet szervezetei emlékeznek meg az egyik legkeményebbként számontartott tábor felszabadításáról és annak 

áldozatairól. Rádiónknak Kovács Éva a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézetének tudományos tanácsadója, 

a Holokauszt Tanulmányok Bécsi Wiesenthal Intézetének kutatója nyilatkozott az évfordulóról…” Forrás: Volksgruppen.at:  teljes 

cikk > 

 

A pedagógiai szaktanácsadás a távoktatásban 

Pisnjak Mária, az Oktatási Intézet magyar nyelvi szaktanácsadója osztotta meg tapasztalatait a megváltozott pedagógiai gyakorlatról. 

Az Oktatási Intézet valamennyi tantárgyhoz működtet virtuális tantermeket, ahol szakmai anyagokat, információkat stb. tesz közzé. 

A távoktatás alatt drasztikusan megnőtt az ezeket látogató, használó pedagógusok száma. Az intézet munkatársai különböző 

központi utasítások készítésében is részt vettek, több tantárgytól független és tantárgyspecifikus kisfilmet is készítettek a tanárok, 

illetve tanulók számára. – Két kisfilmet magyar felirattal is elláttunk, az egyikhez kétnyelvű (szlovén–magyar) plakát is készült – 

mondta a szaktanácsadó…” Forrás: Nepujsag.net:  teljes cikk > 

https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25066/MTTK-Oszre-ket-uj-szak.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4291/kultura_irodalom/219387/H%C3%ADd-online.htm
http://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/b.-szab%C3%B3-gy%C3%B6rgyre-eml%C3%A9keznek-a-szerb-matica-k%C3%B6nyvt%C3%A1rban_1121823.html
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3047195/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3047218/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3047218/
https://nepujsag.net/muravidek/8808-a-pedag%C3%B3giai-szaktan%C3%A1csad%C3%A1s-a-t%C3%A1voktat%C3%A1sban.html


ROMÁNIA/ERDÉLY 

Zrínyi-kultusz a Muravidéken  

Zrínyi Miklós kultuszának elterjedése a Muravidéken, különösen Lendván és környékén annak is köszönhető, hogy a Muraköz 

közvetlen szomszédságában terül el, amely a „Zrínyiek földje volt”, akik arisztokrataként a 16. és a 17. században kiemelkedtek a 

többi akkori főúri család közül ezen a vidéken. […] A magyar–magyar kapcsolatok fejlődésének is jelentős előmozdítója a Zrínyi-

kultusz, amelynek ápolásából a murakeresztúri Zrínyi Kadétok Egyesülete és a kapcai József Attila Művelődési Egyesület kulturális 

együttműködés révén veszi ki a részét. 2001-ben Hosszúfaluban a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Zrínyi Miklós: „Adriai 

tengernek Syrénája Groff Zrínyi Miklós” című könyve megjelenésének 350. évfordulója alkalmából szervezett Zrínyi-konferenciát, 

amelynek a főszervezője prof. dr. Kovács Sándor Iván Zrínyi-kutató, egyetemi tanár volt. […] A Zrínyi-kultusz ápolásának egy 

szép példája volt a tehetséggondozó nap megszervezése is, amelynek keretében 2017 októberében a lendvai, a göntérházi és a 

dobronaki kétnyelvű iskolák tanulói látogattak el Csáktornyára és környékére, ahol megtekintették a Zrínyi-emlékhelyeket…” 

Forrás: Nepujsag.net:  teljes cikk > 

 

Fokozatosan újraindul a gépkocsigyártás Romániában 

Fokozatosan újraindul a gépkocsigyártás Romániában: hétfőtől a mioveni-i Dacia üzem mindkét gyárában elkezdődik a termelés, 

és egy váltásban elkezdődik a munka a Ford craiovai üzemében is. Mioveni-ben, önkéntes alapon, április 21-én kezdték újra a 

munkát, hétfőtől mindkét gyár működik…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk > 

A szülő dönt az iskolaérettségről  

Közzétették az óvodai iratkozások időpontját és módszertani leírását is. A tanügyminisztériumi döntés szerint június 8-án kezdődik 

az óvodai iratkozás azok számára, akik szeptembertől kezdenék. Újdonság, hogy elmarad azoknak a gyerekeknek a 

pszichoszomatikus felmérése, akik augusztus 31-éig nem töltik be a hat évet. Iskolai tanácsadó véleményét kértük a túl korai 

iskolakezdés hátrányairól, hiszen idén a szülő dönti el a hat év alattiak esetében is, hogy gyereke iskolaérett vagy sem…” Forrás: 

Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Elvetette az RMDSZ kisebbségi jogokat helyreállító törvénytervezetét a képviselőház 

Elvetette az RMDSZ kisebbségi anyanyelvhasználatról is szóló, Klaus Iohannis államfő által nyilvánosan bírált közigazgatási 

törvénytervezetét a képviselőház szerdán. Az RMDSZ tervezete azokat a nyelvhasználati jogokat is tartalmazta, amelyeket 

kihagytak a közigazgatási kódex tavaly nyáron kormányrendelettel hatályba léptetett változatából, illetve további, magyar 

szempontból fontos kiegészítéseket is javasolt. […] A PSD-t vezető Marcel Ciolacu házelnök a tervezet szerdai vitája alkalmával 

úgy értékelte: az államfő megengedhetetlen módon etnikai konfliktust szít, ami az 1990-es évekbe veti vissza Romániát. 

Bejelentette, hogy olyan házszabály-módosítást kezdeményez, ami lehetővé teszi, hogy a házbizottság elutasítsa a Románia 

független, egységes és oszthatatlan nemzetállam jellegét, illetve az ország területi épségét megkérdőjelező törvénytervezetek 

befogadását. […] „Egy hete beindult ez a hisztéria ellenünk, és ez vezetett ehhez az eredményhez. A négy jelentéstevő bizottság 

egyikében sem volt érdembeli vita róla, senkit nem érdekelt semmi, csak a 94-es cikkely, amelyben az szerepel, hogy kötelező a 

kisebbségek nyelvét is használni ott, ahol 20 százaléknál nagyobb az adott kisebbség aránya. Nemcsak magyarokról van szó, mert 

léteznek olyan települések, amelyeken más nemzetiségek is a 20 százaléknál nagyobb arányban vannak jelen” – mondta Benedek 

Zakariás…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Pesty László: csütörtök éjfélig mindenképpen folytatni kell az aláírásgyűjtést a nemzeti régiókról 

Összegyűlt az egymillió aláírás szerda este negyed tízkor a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) európai nemzeti régiók védelmében 

indított uniós petíciójának ügyében, de továbbra is várják az aláírásokat – mondta Pesty László. Fontos, hogy jóval egymillió felett 

legyen az aláírások száma, mivel Brüsszel megvizsgálja majd azok hitelességét, és kiderülhet, hogy többen kétszer írtak alá vagy 

hibásan tették azt – mondta. […] Szerda este hibaüzenetet adott az Európai Bizottság (EB) aláírásgyűjtő oldala, mert egyszerre 

sokan akarták aláírni a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezését a határidő 

közeledtével. Csütörtök reggel ismét működött az oldal, a számláló több mint 836 ezer aláírót mutatott a szükséges egymillióból…” 

Forrás: Erdon.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Kevés az iskola a román nyelvtudáshoz?  

Összességében jó hatása van az alternatív románnyelv-oktatás bevezetésének arra, hogy a magyar gyerekek elsajátítsák az állam 

nyelvét, de nem váltotta be hiánytalanul a hozzá fűzött reményeket – összegezte a 8 éve zajló folyamatot a pedagógusok 

visszajelzése alapján Magyari Tivadar. Az RMDSZ oktatási kérdésekért felelős ügyvezető alelnöki tisztségét is betöltő szociológus, 

https://nepujsag.net/horizont/8817-zr%C3%ADnyi-kultusz-a-muravid%C3%A9ken.html
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egyetemi docens a 10. Szociológus Napok online kiadásának második napján számolt be a több mint 300 magyar oktató tapasztalata 

alapján levont következtetésekről. […]Különböző fokozatai vannak, földrajzi helytől függően másként nyilvánul meg, de a romániai 

magyar közösség fiatal generációjának akár a háromnegyedét is érinti” – jelentette ki a szociológus. A leginkább a tömbmagyar 

területeken, a Székelyföldön és a Partiumban jelentkezik a probléma, de szinte teljes egészében románlakta megyékben, azaz 

szórványban is tetten érhető a zömében magyarlakta falvakban…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Online oktatás: ezt kéri állásfoglalásában a székely nagycsaládosok egyesülete 

Az online oktatással kapcsolatosan megfogalmazta kéréseit, ajánlásait a kovásznai központú Tündérvár Székely Nagycsaládosok 

Egyesülete. Az állásfoglalásban arra kérik a döntéshozókat, legyenek tekintettel a koronavírus-járvány időszakban a többgyerekes 

családok különleges terheire és gondjaira. A nagycsaládosok általános tapasztalata, hogy több szempontból is nehéz feladat, ha 

három vagy több gyereknek egyszerre kell otthon biztosítani az online oktatás feltételeit. Az egyesület azt is javasolja, hogy ne 

gyerekek, hanem családok szintjén végezzék a felmérést arra vonatkozóan, hogy melyik gyerek rendelkezik számítógéppel, okos 

eszközzel, mert ha egy családban van egy laptop, vagy táblagép és három-négy gyerek, akkor „a probléma nincs megoldva…” 

Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Új kulturális központ létesül Kézdivásárhelyen 

Új kulturális és szabadidőközpont készül el Kézdivásárhelyen 2023 novemberére – erre írta alá a finanszírozási szerződést Bokor 

Tibor polgármester – jelentette be a háromszéki város önkormányzata. A két projektet az Európai Unió támogatja, összértékük több 

mint 30 millió lej. A pályázat értelmében az egykori katona nevelde klasszicista épületében kulturális központ üzemel majd, ide 

költözik át az Incze László Céhtörténeti Múzeum, amely a Székely Nemzeti Múzeum részlegeként alakult majdnem öt évtizeddel 

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

Erdélyi magyar teátrumok vezetői a járvány okozta helyzetről  

Semmi nem ad okot derűlátásra, hiszen bizonytalan a járvány miatt a színházak helyzete anyagi szempontból, valamint azért is, 

mert nem tudni, mikor nyithatják újra a kapuikat az intézmények. A korábbi produkciók online közvetítésének sikere van, de semmi 

sem pótolhatja az élő, eleven színházi élményt – mondták el a Krónika megkeresésére erdélyi színházak vezetői. Összeállításunk 

első részében a kolozsvári magyar színház igazgatóját, Tompa Gábort, valamint a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház vezetőjét, 

Bocsárdi Lászlót kérdeztük a teátrumok perspektíváiról. […] az évad végéig nem lesznek színházi produkciók, de reméli, az ősszel 

már beindulnak, legalább a kisebb nézőszámú, stúdió-előadások – nyilván a megfelelő óvintézkedések megtételével. […]Nem 

derűlátó az általa vezetett intézmény közeljövőjét illetően Bocsárdi László, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház igazgatója 

sem, aki hangsúlyozta, minden attól fog függeni, milyen lesz a költségvetésük, ez határozza majd meg, hány előadást tudnak 

készíteni. […]„A színész miért nem dolgozhat, ha az autógyártó igen?” – Partiumi színházak vezetői a teátrumok kilátástalan 

helyzetéről…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Interjú: Hajdu Géza színművész a Szigligeti Színházban töltött fél évszázadról 

Immár ötven éve játszik a nagyváradi Szigligeti Társulatban Hajdu Géza színművész. Hogyan éli meg a jelenlegi helyzetet, amikor 

nélkülöznie kell a színház közelségét, melyek voltak legemlékezetesebb szerepei, miként emlékszik vissza a régi időkre, amikor az 

erdélyi magyar társulatok rendszeresen turnéztak egymás városaiban? Erről beszélt a színművész a Krónika megkeresésére. 

[…]1990 előtt hat magyar színház működött Erdélyben – Szatmáron, Nagyváradon, Temesváron, Kolozsváron, Marosvásárhelyen 

és Sepsiszentgyörgyön –, és mind a hat vendégszerepelt a többi színház városában is, úgyhogy a színészek mind ismerték 

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

A kolozsvári Visky Ábel dokumentumfilmjét rangos torontói fesztiválon mutatják be 

Visky Ábel Mesék a zárkából címmel készült első mozifilmjét is meghívta programjába Észak-Amerika legjelentősebb 

dokumentumfilm fesztiválja, a torontói HotDocs. A fesztivál válogatásába a szervezők meghívták Visky Ábel Mesék a zárkából 

címmel készült filmjét is. A szétszakított családok életét bemutató kreatív dokumentumfilm magyar-horvát-angol koprodukcióban 

készült a Nemzeti Filmintézet (NFI) inkubátor programjában - közölte az NFI szerdán az MTI-vel…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk 

> 

     

Az oktatási tárca az alapiskolások két évfolyamát visszaengedné az iskolába – júniusban 

Fokozatosan megnyitjuk az iskolákat és az óvodákat” – mondta a miniszterelnök. Megjegyezte, hogy számos lehetőség szóba jöhet, 

az intézkedés függhet a gyerekek korától, de például attól is, hol dolgoznak a szülők. Ha ezt a változatot választják, az elsők között 
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a rendőrök, a mentősök vagy katonák gyerekei mehetnek iskolába. Hangsúlyozta, hogy erről csak most kezdődik a vita. […] A 

miniszter szerint minden esetlegesen felmerülő problémáról konzultálni fognak az epidemiológusokkal, valamint az érintettekkel, 

vagyis az iskolaigazgatókkal, pedagógusokkal is. Meg kell például szabni, hogy a pedagógusok milyen kor felett nem taníthatnak. 

Beszélni kell arról is, hány diák lehet majd egy csoportban. Gröhling kiemelte: az iskolák újranyitása óriási felelősség, hiszen az 

oktatási rendszerhez egymillió diák és több mint százezer tanár tartozik. A miniszter örülne, ha a tanítás júniusban legalább részben 

újraindulhatna…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Ötéves lehet az alapiskola alsó tagozata 

A MESA 10 Kht. 2016-ban indította el az „Észt ad” (To dá rozum) nevű projektet, amelynek célja az oktatásügy minőségének 

javítása Szlovákiában. A javaslatot 2020 március elején hozták nyilvánosságra, és egyúttal társadalmi vitát kezdeményeztek a 

tervezetről. Szerzői között találjuk Miroslava Hapalovát, az Állami Pedagógiai Intézet újonnan kinevezett igazgatóját. Ezért is 

gondoljuk, hogy az oktatási tárca támogatja az elképzeléseket. Ez lehet az első olyan reformtervezet, amelyet meg is valósítanak. A 

alapiskola alsó tagozatát ötévesre bővítenék és két ciklusra bontanák. Az első hároméves ciklus (1-3. évfolyam) az írás, számolás 

és az értő olvasás elsajátítására szolgálna. Az értékelésre csak a ciklus végén kerülne sor. Közben csak szóbeli értékeléssel 

számolnak, és nem lenne buktatás sem. Az alsó tagozat második ciklusa lehetőséget biztosítana arra, hogy differenciált oktatással 

és egyéni haladási tervekkel felkészítsünk minden tanulót – a hangsúly azon van, hogy minden tanulót – a harmadik ciklusra (6-9. 

évfolyam), tehát a felső tagozatra…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Már magyarul is elérhető a koronavírus-portál 

A korona.gov.sk portál, amely naponta jelentkezik aktuális információkkal a koronavírus-pandémiával kapcsolatban, már öt nemzeti 

kisebbség nyelvén is elérhető. Erről csütörtökön tájékoztatott Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos. „A weboldalon az 

alapinformációk mostantól nem csupán szlovákul és angolul, hanem magyar, roma, ruszin, ukrán és német nyelven is elérhetők” – 

pontosított a kormánybiztos…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Befejezéséhez közeledik a füleki vár felújítása 

„A felújítási munkálatok a 2018-ban indult, határon átívelő Interreg pályázat égisze alatt zajlottak le. Várhatóan idén júniusban zárul 

le a nagyszabású felújítást felölelő nemzetközi pályázat” – nyilatkozta a Felvidék.ma kérdésére Titton Viktória, a Füleki Vármúzeum 

igazgatója. Mint elmondta: a pályázatból többek között az alsó vár udvarán lévő egykori borházból kézműves házikót alakítottak 

ki, emellett a Bebek-torony tetőzetét cserélték le. A pályázatnak köszönhetően új parkoló épült ki a vár alatti területen. Ez hiánypótló 

bővítés a vármúzeum számára, hiszen korábban a turistákat szállító autóbuszok és egyéb járművek nem tudtak, illetve nehezen 

találtak parkolóhelyet a történelmi építmény közelében…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Az óvintézkedések lelkiismeretes betartásával valósulnak meg a templomi szertartások 

A koronavírus-járvány miatt bevezetett óvintézkedések fokozatos enyhítésével május 6-tól ismét megnyitották a templomokat a 

hívek előtt. Így közel nyolc hét után szigorú higiéniai követelmények mellett engedélyezett a misék, istentiszteletek megtartása. A 

Felvidék.ma arról érdeklődött, hogy a Felvidéken a történelmi egyházakhoz tartozó gyülekezetek miként készülnek a megváltozott 

körülmények között megtartandó templomi szertartásokra…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Az idei Kaszás Attila-díjat Gál Réka Ágota kapta 

Az idén 13. alkalommal átadandó Kaszás Attila-díjat a hetényi Gál Réka Ágota diákszínjátszó érdemelte ki. Természetesen, a 

további hagyományos gimis díjak is gazdára találtak…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

 

Oktatóvideó-sorozat a diaszpórában élőknek 

A karantén nem szabhat határt a kreativitásnak és a diaszpóra magyarsága iránt való elkötelezettségnek. Hét kanadai Kőrösi Program 

ösztöndíjas ötletéből született a Kalandozzunk határok nélkül magyarul elnevezésű oktatóvideó-sorozat. Ennek célja, hogy 

megfelelő kulturális tartalommal lássa el a diaszpóra magyarságát. A lelkes fiatalok érdeklődésüknek, végzettségüknek megfelelően 

vezetnek be minket egyes témákba. Minden nap más-más terület kerül bemutatásra, melyek a következők…” Forrás: 

Kulhonimagyarok.hu: teljes cikk > 

 

            Összeállította: Bóna László 
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