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Később legyen Európa Kulturális Fővárosa Temesvár, kéri a kulturális minisztérium 

A járvány a 2021-es Európa Kulturális Fővárosa programokat is érinti. Temesvár, a szerbiai Újvidékkel és a görögországi 

Eleuzisszal közösen várja az Európai Bizottság döntését arról, hogy kell-e halasztaniuk. Mihai Firică, a kulturális minisztérium 

államtitkára az EU soros elnöke, Horvátország által kezdeményezett keddi nemzetközi online találkozón vetette fel, hogy a 

tagországok figyelembe kellene vegyék a világjárvány hatását a kulturális fővárosok programjaira, írja a News.ro. A temesvári 

Shine your light - Light up your city! című program a kultúra közösségi jellegét hangsúlyozza, a járvány miatt viszont éppen ez nem 

fog érvényesülni, a részvételt, az emberi energiát és a város rezgéseit nem lehet virtuális környezetbe helyezni, érvelt az 

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

Ötezer lejre büntették Iohannist a magyarok elleni uszítása miatt 

Ötezer lejes bírságot szabott ki szerdán hozott határozatában az Országos Diszkriminációellenes Tanács az államfőre az „Erdély 

kiárusításával” kapcsolatos nyilatkozata miatt. A testület nagy szavazattöbbséggel meghozott döntését Klaus Iohannis 

megtámadhatja a bíróságon. Az elnöki hivatal pénteken közölte: az államfő tudomásul vette a diszkriminációellenes tanács 

határozatát. „Románia elnöke politikai indíttatásúnak tartja a CNCD döntését, ezért meg fogja támadni az illetékes bíróságon” – 

olvasható a szűkszavú közleményben. […] Éles támadást intézett Ludovic Orban miniszterelnök szerdán az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) ellen, mivel szerinte a testület igazságtalanul bírságolta meg Klaus Iohannis államfőt a 

magyar nemzetiségű román állampolgárok emberi méltóságának megsértéséért…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Egy híján valamennyi átkelő megnyílik csütörtökön a magyar–román határon 

Marcel Vela belügyminiszter bejelentésével ellentétben csak csütörtökön kerül sor az öt új határátkelő megnyitására a román–

magyar határszakaszon. A nagylaki határátkelőnél szerdán is hatalmas torlódás alakult ki, a több órás várakozási idő miatt sokan 

spontán tiltakozásba fogtak. Hivatalos adatok szerint az elmúlt öt nap során több mint 118 ezren lépték át a magyar–román határt 

több mint 66 ezer járművel…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Nemzeti régiók polgári kezdeményezés: az SZNT szerint további fél évet kaptak az aláírásgyűjtésre 

A nemzeti régiók európai polgári kezdeményezését elindító Székely Nemzeti Tanács (SZNT) úgy értékeli: további fél évet kapott 

az aláírásgyűjtésre, és arra, hogy a kezdeményezés érvényességének második, területi feltételét is teljesítse. A nemzeti régiók polgári 

kezdeményezését több mint 1,2 millió EU-állampolgár támogatta, de a küszöböt csak három országban: Magyarországon, 

Romániában és Szlovákiában sikerült átlépni…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Magyar táblák a Bihar megyei útszakaszon 

Megoldódott a Nagyvárad-Hegyalját Fugyivásárhellyel összekötő, újonnan épített út „kétnyelvűsítése”: a hétvégén már magyar 

felirat is jelezte, hogy hol kezdődik, illetve végződik a bihari megyeszékhely, és hol a szomszédos község. Érdekesség viszont, hogy 

ezúttal nem kétnyelvű tábla került ki a települések határába, hanem a román táblával átellenben, az úttest bal oldalán magyar feliratú 

táblákat helyeztek ki…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Így viselik az erdélyi magyarok a járványt a Sapientia felmérése szerint 

Az erdélyi magyarok kevesebb, mint 50 százalékosra becsülik annak az esélyét, hogy elkapják a koronavírust, s leginkább az 

üzletben tartanak fertőzésveszélytől – derül ki a csíkszeredai Sapientia nem reprezentatív, online felméréséből. A Sapientia EMTE 

Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársai A COVID-19 járvánnyal kapcsolatos attitűdök és viselkedések 

címmel végzett online kérdőíves kutatást. Az április 16-26. között zajló felmérésben arra keresték a választ, hogyan viszonyulnak 

az erdélyi magyarok a COVID-19 járványhoz. A felmérés készítői felhívták a figyelmet, hogy az online kérdőívezés nem alapult 

mintavételen, a kutatás tehát nem reprezentatív. Az eredmények csak a válaszadókra vonatkoznak, ezekből nem vonhatóak le 

általános következtetések egy tágabb populációra…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 
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https://www.maszol.ro/index.php/kultura/127069-kes-bb-legyen-europa-kulturalis-f-varosa-temesvar-keri-a-kulturalis-miniszterium
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/127072-otezer-lejre-buntettek-iohannist-a-magyarok-elleni-uszitasa-miatt
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/127108-ludovic-orban-igazsagtalanul-birsagoltak-meg-iohannist-a-magyarok-elleni-diszkriminacioert
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/napokba-telhet-az-uj-atkelok-megnyitasa-a-magyarnroman-hataron
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/127105-nemzeti-regiok-polgari-kezdemenyezes-az-sznt-szerint-tovabbi-fel-evet-kaptak-az-alairasgy-jtesre
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bmegtanult-magyarulr-is-a-bihar-megyei-utszakasz
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/127099-igy-viselik-az-erdelyi-magyarok-a-jarvanyt-a-sapientia-felmerese-szerint


Az online térben szervezik meg a XXIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciát 

A XXIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciát (ETDK) május 21–23. között rendezik meg, a jelenlegi helyzetre való 

tekintettel online, közölték a szervezők. Mint írják, 120 dolgozatot mutatnak be a tudományos találkozó keretében, 16 különböző 

szekcióban. Az egyes szekciók díjazottjai pénzjutalomban részesülnek, emellett részt vehetnek az Országos Tudományos Diákköri 

Konferencián. Az ünnepélyes megnyitót május 21-én, csütörtökön 19 órától élőben közvetítik az ETDK Facebook-oldalán. 

Köszöntő beszédet mond dr. Soós Anna, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem rektor helyettese, Hatos Attila, a Kolozsvári Magyar 

Diákszövetség elnöke és Both Orsolya, a konferencia főszervezője. Dr. Gábor Csilla, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, 

a BBTE Bölcsészettudományi Karának oktatója Dialektika és retorika a kora újkori magyar nyelvű hitvitairatokban címmel tart 

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

Néprajzi tanulmánykötetet mutattak be a világhálón 

Megjelent a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének legújabb tanulmánykötete, az Erdélyi Magyar Civil Évkönyv 2018–

2019, amelyet online mutattak be. A kiadvány az erdélyi, partiumi, székelyföldi régiók, a tömb- és szórványvidékek helyzetét 

számba véve azt vizsgálja, hogy miként alakulnak, szerveződnek (újra) a népszokások, hagyományok, miként éltetik tovább a 

közösségek, civil szervezetek az örökségeket. Bodó Barna politológus, az MTA köztestületének külső tagja a kötet szerkesztője, és 

a MACISZESZ elnöke úgy fogalmaz, a hagyomány a kultúra grammatikája, az emberi közösségek létének feltétele, a társadalmi 

szokások kialakítása révén szervezi emberi közösségek viselkedését. […] a hagyományápolásnak egyik legfontosabb szerepe a 

közösségépítés, amit a Székelyföldön az önkormányzatok által fenntartott intézmények segítenek. A Székelyföldön kívül, például 

Biharban, a Szilágyságban, Szatmáron ez már nem jellemző, habár az ottani magyarság képes a helyi politikákat jelentősen 

befolyásolni. A kimondottan szórványvidékeken pedig, mint amilyen Brassó, Fehér, Temes, Beszterce-Naszód megye, csak a civil 

szervezetek támogatják a magyar hagyományok ápolását…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Pályázati pénzekből óvnák és népszerűsítenék Sóvidék természeti értékeit 

A Sóvidék Kistérségben található védett területek megőrzését célzó előírások gyakorlatba ültetése címmel indít nagyszabású 

projektet a Sóvidék Kistérségi Egyesület és partnere a Vinca Minor Egyesület. A több mint 2,5 millió euro értékű pályázat javarészt 

európai uniós támogatásból valósulhat meg 2020. január és 2022. augusztus között. Ugyanakkor a tudatosításra és 

figyelemfelhívásra is nagy hangsúlyt fektetnek, ezért iskolákban tartanak tudatosító kampányt, információs anyagokat, szórólapokat 

készítenek, Korondon és Parajdon szakmai találkozókat szerveznek, ezen kívül készül egy 30 perces dokumentumfilm, valamint 

weboldal is a védett területekről…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Tanulmány: Eötvös József, az eltömegesedés kritikájának egyik közép-európai előfutára 

Dr. Vincze Hanna Orsolya, a BBTE Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklámintézetének egyetemi docense az MTA 

köztestületének külső tagja a francia Belphégor médiatudományi folyóirat hasábjain közölt tanulmányt Eötvös József A XIX. század 

uralkodó eszméinek befolyása az államra című munkájáról. A szerző amellett érvel, hogy Eötvös két kötetben, 1851-ben, illetve 

1854-ben közreadott munkája, valamint az arisztokrata liberális gondolkodási hagyomány, amelybe e nagyszabású vállalkozás 

betagozódik, megelőlegezi az eltömegesedés jelenségének közismert 20. századi kritikáit…” Forrás: E-nepujsag: teljes cikk > 

Kétnyelvű emléktáblát avattak Szatmárhegyen a negyedszázada elhunyt Páskándi Géza tiszteletére 

Páskándi Géza Kossuth-díjas íróra, költőre, drámaíróra emlékeztek halálának 25. évfordulóján szülőfalujában, Szatmárhegyen. 

Kétnyelvű emléktáblát helyeztek el szűk körben annak az épületnek a falán, ahol az író iskolai tanulmányait kezdte. A kétnyelvű 

emléktábla a szülőház telkéhez közeli épület falára került: itt kezdte kisdiákként iskolai tanulmányait a későbbi Kossuth-díjas 

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

Szárnyra keltek járványidőben a Kányádi-versek 

Sokszor elmondta a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas Kányádi Sándor (1929–2018), hogy a poétákról csak a 

haláluk után derül ki, milyen költők voltak. A Nagygalambfalvi Általános Iskola által 18. alkalommal, ezúttal online tartott Fától 

fáig – verstől versig Kányádi versmondó vetélkedőn 548 diák és felnőtt bizonyította lírája töretlen népszerűségét.[…] Kezdetben 

kevés pályázati eredmény híján nem volt elég jutalmazási lehetősége a vetélkedő szervezőinek. De látva a benevezési sikert, egy 

magyarországi egyesület önként jelentkezett, felajánlva könyvutalványokat és társasjátékokat. Végül hatvan díjat és különdíjat 

oszthattak ki…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

 

 

https://e-nepujsag.ro/articles/az-online-terben-keruel-megrendezesre-a-xxiii-etdk
https://kronikaonline.ro/kultura/muzealis-emlekek-eltetett-hagyomanyok
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/127056-palyazati-penzekb-l-ovnak-es-nepszer-sitenek-sovidek-termeszeti-ertekeit
https://e-nepujsag.ro/articles/eoetvoes-jozsef-az-eltoemegesedes-kritikajanak-egyik-koezep-europai-elofutara
https://kronikaonline.ro/kultura/ketnyelvu-emlektabla-a-negyedszazada-elhunyt-paskandi-geza-tiszteletere
https://szekelyhon.ro/aktualis/szarnyra-keltek-a-jarvanyidoben-a-kanyadi-versek


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

Nemzetközi díjat nyert a BBTE a koronavírus gazdasági hatásait vizsgáló projektjével 

A koronavírus-járvány romániai gazdasági hatásait valós időben, naponta frissített adatok alapján vizsgáló projektjére nemzetközi 

díjat nyert a BBTE kutatócsoportja, írja az egyetem közleménye alapján az Agerpres. A kutatást és az annak eredményeit bemutató 

COVID-19 – Romanian Economic Impact Monitor (COVID-19 - RoEIM) online platform a Flattening the Curve: COVID-19 Data 

Challenge nevű nemzetközi versenyen nyert, amelyet a QED Group és a Center for Global Data Visualization (CGDV) szervezett 

a washingtoni Georgetown University támogatásával. A versenyre több mint 90 világjárvánnyal kapcsolatos projektet neveztek…” 

Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Lelkészeket és híveket kérdeztünk az első szabadtéri szertartásról 

Az unitárius, református és katolikus lelkészek hálaadásként élték meg a szükségállapot lejártát követő első vasárnapot, amelyen 

nem a megszokott módon, de a találkozhattak a hívekkel. „Végre nem a négy falnak és a kamerának prédikáltunk” – nyilatkozták a 

legtöbben arra a kérdésünkre, hogyan zajlott az első szabadtéri szertartás. Ugyan különbözőképpen értelmezték a „misetér” 

kialakítását, hiszen előfordult, hogy eső elleni ponyvát vontak a hívek fölé, vagy kihangosították a ceremóniát, hogy az utcán állók 

is bekapcsolódhassanak, a távolságtartást mindannyian egységesen oldották meg, és a székeket, padokat távol helyezték 

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

Nem tudja fogadni a tömeges zarándoklatot idén a csíksomlyói kegyhely 

Az idei pünkösdszombati búcsú alkalmával szívük zarándoklatával kapcsolódjanak be az ünnepi szentmisébe és az egyéb liturgikus 

programokba – kérik a híveket a ferences szerzetesek. Mint hétfő esti közleményükben írják, nehéz döntést kellett meghozniuk, de 

a zarándokok egészségének megóvása érdekében úgy határoztak: a kegyhely idén nem tudja fogadni a tömeges zarándoklatokat…” 

Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

     

Hat és fél százalék fölé kúszott az országos munkanélküliség. De mi a helyzet a déli járásokkal? 

A Munkaügyi Hivatal legfrissebb, áprilisra vonatkozó adatai szerint 6,57 százalékra nőtt a regisztrált állástalanok aránya országos 

szinten. Márciusban még 5,19 százalék volt a munkanélküliségi ráta. A negatív statisztika alaposan meglódult a déli járásokban is. 

A tizenhat magyarlakta járásból 9-ben az országos átlag feletti a munkanélküliek aránya, köztük van az eddig viszonylag jól szereplő 

Komáromi járás is (6,6 százalék). A magyarlakta járásokban nyilvántartott munkanélküliek száma egyetlen hónap alatt csaknem 11 

ezer fővel 57 783 főre emelkedett…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Elkezdődött a Duna árterének árasztása 

Ján Budaj, környezetvédelmi miniszter több bejelentést tett tegnap (május 20.). Nyilatkozott a méhek védelmében, a Csorba-tó 

védelmében illetve a Duna árterének elárasztásáról. […] Jelenleg 90 m3/s mennyiségű vizet eresztenek az ártéri erdőkre – mondta 

a környezetvédelmi miniszter, a tegnapi sajtótájékoztatóján, amelyet a doborgazi kis erőmű mellett tartott. Ezt a mértékű elárasztást 

követelte a Pozsonyi Regionális Környezetvédő Társaság (BROZ). Az árasztást egy hónapon keresztül tartják fenn…” Forrás: 

Ma7.sk: teljes cikk > 

Pozsony megye azt kéri, hogy zárják ki a közös érdekű projektekből a Csallóközt átszelő kőolajvezeték 

megépítésének projektjét 

A Pozsony Megyei Önkormányzat arra kérte a szlovák külügyminisztériumot, hogy zárják ki a közös érdekű projektekből (PCI) a 

Csallóközt átszelő Pozsony–Schwechat kőolajvezeték megépítésének projektjét. Pozsony megye nem ért egyet azzal, hogy a 

kőolajvezetéket Csallóköz védett vízgazdálkodási területén keresztül vezessék át…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

A Beneš-dekrétumok még 75 év után is problémát okoznak 

A szlovák igazságügyi minisztérium a honlapján nyilvánosságra hozott közleményében elismeri, hogy a strasbourgi székhelyű 

Emberi Jogok Európai Bírósága kedden elmarasztalta Szlovákiát, mert az Állami Erdőgazdaság (Lesy Slovenskej republiky) a 

Beneš-dekrétumokra hivatkozva akar elkobozni egy magánszemély tulajdonában lévő 35 hektárnyi erdőt. Érdekes módon a 

közlemény nem nevezi meg a magyarokat és németeket jogaiktól megfosztó 75 évvel ezelőtti dekrétumot, csak „1945-ből származó 

kormányhatározatként” hivatkoznak rá. Az igazságügyi tárcára máskor azonban jellemző, hogy a jogszabályokat teljes nevükön 

említi. […]Fiala-Butora János, a strasbourgi emberjogi perek szakértője, aki a jelen nemzetközi ügyben a magánszemély oldalán 

megbízott szakértőként vett részt, elmondta, az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntése nyomán a szlovák kormánynak is lépnie 

kell…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/127070-nemzetkozi-dijat-nyert-a-bbte-a-koronavirus-gazdasagi-hatasait-vizsgalo-projektjevel
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https://korkep.sk/cikkek/regio/2020/05/21/pozsony-megye-azt-keri-hogy-zarjak-ki-a-kozos-erdeku-projektekbol-a-csallokozt-atszelo-koolajvezetek-megepitesenek-projektjet/
https://ujszo.com/kozelet/a-benes-dekretumok-meg-75-ev-utan-is-problemat-okoznak


UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

Problémák a határon 

Alig pár nappal ezelőtt röppent fel a szlovák kormány határozatának újabb reménykeltő híre, hogy mától, azaz május 21-től 24 órára 

engedélyezett a határátlépés a szomszédos Ausztriába és Magyarországra. A szlovák kormány viszont nem egyeztetett az érintett 

országokkal, anélkül tette közzé a hírt. Ennek nyomán csütörtökön reggel a párkányi hídfőnél autók és gyalogosok hosszú sora állt, 

hogy éljen a lehetőséggel. […] Az átkelésre érkező embereknek a rendőrök a visszafordulást javasolták, mivel magyar oldalról nem 

kapnak engedélyt a beutazásra…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Bővült a regionális lapok adatbázisa  

A Fórum Kisebbségkutató Intézet jóvoltából tovább bővült a regionális lapok nyilvános adatbázisa. Az intézet szerdai közlése 

szerint 2020 első negyedévében közel 850 új egységgel bővült a szlovákiai magyar vonatkozású regionális lapok adatbázisa. Ezzel 

együtt jelenleg 58 különböző helyi és regionális lap összesen 2500 megjelent száma között lehet keresgélni. Köztük van például a 

Dunaszerdahelyi Hírnök, a Nagymegyeri Hírmondó, a Dunatáj, a Honti Lapok, a Gömöri Hírlap, a Kassai Figyelő, vagy a Carissimi. 

Valamennyi önkormányzati és regionális lap teljes terjedelmében olvasható. A kereshető adatbázist ITT érhetik el…” Forrás: 

Ma7.sk: teljes cikk > 

Beiratkozási körkép: Nagymegyeren csökkent, Bősön nőtt, Somorján nem változott a magyar elsősök száma 

Korábban már beszámoltunk arról, hogy Dunaszerdahelyen jóval magasabb lenne a magyar elsősök száma, csak azok az iskolák, 

amelyet a szülők a legtöbben választanak, tulajdonképpen évek óta teljes kapacitással működnek. Ilyen esetben pedig elsősorban a 

körzetükön kívüli, jórészt nem dunaszerdahelyi diákokat kell elutasítaniuk…” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk > 

Újabb felvételi kört hirdetett a pozsonyi magyar tanszék 

Aki Szlovákiában az egyetemi tanulmányait is magyarul szeretné folytatni, még megteheti, hiszen a pozsonyi Comenius Egyetem 

Bölcsészettudományi Kara újabb jelentkezési kört hirdetett. Ennek részleteiről Misad Katalint, a magyar tanszék vezetőjét 

kérdeztük. […] A magyar tanszék tanulmányi programjai közül az érdeklődők jelentkezhetnek a kiadványszerkesztő szakra, ahová 

akár 8 diákot is fel tudunk venni. A tolmács szakon a leendő hallgatóknak két lehetőségük van: a magyar–szlovák szakpárosításra 

még 6 érdeklődő jelentkezését várjuk, a magyar–horvátra 2 diákot tudunk felvenni…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Új, kültéri tanterem a komáromi Jókai Mór Alapiskolában 

Városi és pályázati támogatásoknak köszönhetően új, kültéri tanterem készült a komáromi Jókai Mór Alapiskola udvarán. A 

gyerekek a pandémia lecsengése után, remélhetőleg már júniusban birtokba vehetik azt a 80 m2-es területet, amelyet fából készült 

tető fed, és szintén fa zsaluk védenek a szél és nap ellen…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Videó: Eldőlt, mi lesz a komáromi új Duna-híd neve 

Molnár Attila, Dél-Komárom polgármestere röviddel 20 óra után a közösségi hálón megjelenő videóban jelentette be, hogy a 

várhatóan augusztusban átadásra kerülő új Duna-híd neve Monostori híd lesz. A bejegyzésben a polgármester megjegyezte, ezekben 

a pillanatokban tájékoztatta őt a beruházó, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezetősége, hogy megtörtént a megegyezés a 

nevet illetően a szlovák és a magyar miniszteri tárcák között. Mint mondta, a komáromiakat már hosszú hónapok óta lázban tartotta, 

hogy hogyan fogják elnevezni a két Komáromot összekötő új Duna-hidat…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Megjelent a „Regnum Marianum Imakilenced” imafüzet 

Megjelent a „Regnum Marianum Imakilenced” imafüzet, felvidéki kegyhelyekkel, imákkal, énekekkel…” Forrás: Felvidek.ma: 

teljes cikk > 

 

Két iszlám ünnepet is állami ünneppé nyilvánítanak Ukrajnában  

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a krími tatárok képviselőivel való találkozás során bejelentette, hogy két iszlám ünnepet is állami 

ünneppé nyilvánítanak az országban. Ígéretet tett arra, hogy hamarosan elkészül az erről szóló rendelet is. Ukrajna elnöke 

együttérzését fejezte ki a krími tatárok népirtásának emléknapja alkalmából, melyet minden évben május 18-án tartanak. 

„Mindannyian értjük, hogy a deportálás mind a krími tatárok, mind Ukrajna, mind pedig földünk egyik legszörnyűbb tragédiája 

volt. Zelenszkij végül elmondta, hogy hamarosan állami ünneppé nyilvánítják A böjt megtörésének ünnepét és az Áldozati 

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

https://felvidek.ma/2020/05/gubanc-a-hataron/
https://ma7.sk/tajaink/bovult-a-regionalis-lapok-adatbazisa
https://parameter.sk/nagymegyeren-csokkent-boson-nott-somorjan-nem-valtozott-magyar-elsosok-szama
https://ujszo.com/iskola-utca/ujabb-felveteli-kort-hirdetett-a-pozsonyi-magyar-tanszek
https://felvidek.ma/2020/05/uj-kulteri-tanterem-a-komaromi-jokai-mor-alapiskolaban/
https://felvidek.ma/2020/05/eldolt-mi-lesz-a-komaromi-uj-duna-hid-neve/
https://www.hirek.sk/?_ga=2.121102016.999072833.1590053947-904810054.1590053947
https://felvidek.ma/2020/05/megjelent-a-regnum-marianum-imakilenced-imafuzet/
http://life.karpat.in.ua/?p=15460&lang=hu


A bolgár parlament követeli Ukrajnától, hogy ne ossza fel a bolgárok lakta Bolgradi járást 

Bulgária parlamentje szerdán nyilatkozatot fogadott el, amelyben élesen tiltakozik az ukrajnai bolgárok központjának számító 

Odessza megyei Bolgradi járás ukrán hatalom által a közigazgatási reform során tervezett felosztása ellen – adta hírül az Ukrajinszka 

Pravda hírportál a bolgár parlament sajtószolgálatára hivatkozva. A tudósítás szerint az ukrán tervet elítélő nyilatkozatot a szófiai 

parlament 109 képviselője szavazta meg ellenszavazat nélkül, 19 honatya tartózkodása mellett. A híroldal emlékeztetett rá, hogy az 

Ukrán kormány azt tervezi, hogy a közigazgatási reform keretében öt területi közösségre osztja fel a Bolgradi járást, miáltal a bolgár 

nemzetiségűek többé nem képeznek többséget. Szófiai vélemény szerint ez „csapást mér” a bolgár kisebbség jogaira, amely nem 

hivatalos adatok szerint 250–300 ezer főt számlál. […] A parlamenti vita során a képviselők rámutattak, hogy a közigazgatási reform 

kizárólag a Bolgradi járást érinti…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk > 

Ukrajna megnyithatja az összes határátkelőjét Magyarország felé 

Ukrajnában hamarosan 66 határátkelő nyithat meg, köztük az ukrán–magyar határszakaszon az összes. Arszen Avakov 

belügyminiszter tárcája javaslatot nyújtott be a kormányhoz, miszerint 66 határállomás megnyitását javasolják az Európai Unió 

országainak az irányába és Moldova felé. A Magyarországgal, Lengyelországgal, Szlovákiával és Romániával határos vidékeken 

az összes átkelő megnyithat a belügyminiszter tájékoztatása szerint. Ugyanakkor Fehéroroszország és Oroszország irányában marad 

a szigorú határzár…” Forrás: Kiszo.net:  teljes cikk > 

Zelenszkij kész találkozni Orbán Viktorral és rendezni a két ország közti vitás kérdéseket  

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte szerdán, hogy kész találkozni Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, és szeretne egy 

memorandumot aláírni vele a két ország közti vitás kérdések rendezéséről. Ezt az államfő azon a sajtótájékoztatón jelentette ki 

újságírói kérdésre válaszolva, amelyet Kijevben tartott beiktatásának egyéves évfordulója alkalmából. Magyarországgal évek óta 

nincs kapcsolatunk, és éppen a történelmi örökség és a nyelvi kérdés miatt blokkolják az EU- és a NATO-tagságunkat" - idézte 

Zelenszkijt az Ukrajinszka Pravda hírportál. "Orbán úr egy éve keresi egy találkozó lehetőségét velem…” Forrás: Karpatinfo.net:  

teljes cikk > 

Interjú: Törvénnyel az anyanyelv ellen – szakértői elemzés 

Dr. Tóth Mihály jogásszal, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség tiszteletbeli elnökével, az ukrán parlament egykori 

képviselőjével, az MTA köztestületének külső tagjával készített interjút Lengyel János író, újságíró a Magyar Napló (a Magyar 

Írószövetség lapja) felkérésére. […]Bármilyen furcsának is tűnhet, ténykérdés, hogy a kisebbségek jogfosztása folyamatában az 

Alkotmánybíróságnak is döntő szerep jut, hiszen ennek fontos állomása, illetve elementuma volt ezen grémium 2018. Február 28-

án kelt, No 2-p/2018 határozata, amelyet 57 parlamenti képviselőnek a Nyelvpolitika alapjairól szóló 2012. évi törvény 

alkotmányosságát kétségbevonó beadványa alapján hozott meg a taláros testület. E határozat megszületésének számos olyan 

sajátossága van, amelyek e dokumentum nem jogi, hanem politikai jellegére utalnak. Ilyen például, hogy az AB eddigi 

gyakorlatában először vette alapul jogszabály meg-szüntetéséhez a parlamenti képviselők nem személyes szavazását, vagyis, hogy 

a távollévő képviselő helyett, annak szavazókártyáját használva más nyomja meg a szavazógombot. […] Ez várhat ránk: káosz, 

diszkrimináció, marginalizáció, feljelentések és repressziók…” Forrás: Kiszo.net:  teljes cikk > 

Felmérés: Az iskolások egyharmadának csökkent az érdeklődése a tanulás iránt 

Ez derül ki a Kijevi Oktatási Ügynökség által a távoktatásról 34 ezer diák, szülő és pedagógus bevonásával készített felmérésből, 

amelyet a zn.ua ismertet. A szülők panaszai ellenére, miszerint rájuk maradt a gyerekek tanítása a karantén idején, az iskolások 

73%-a azt mondta, hogy önállóan készíti a házi feladatát, 21% a szüleivel, 1% korrepetitor segítségével dolgozik. A többiek 

egyáltalán nem válaszoltak a házi feladatra vonatkozó kérdésre. A karantén alatt a tanulók egyharmadának csökkent az érdeklődése 

a tanulás iránt. Ezzel szemben a megkérdezett iskolások 14%-a kijelentette, hogy érdekesebbé vált számára a tanulás…” Forrás: 

Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

Videó: A nehézségek ellenére idén is folytatódik a Tiszta Kárpátalja program 

A Vereckei Magyar Honfoglalási Emlékmű körüli területet hozta rendbe a napokban a Tiszta Kárpátalja Gondnoki Hálózat. Az 5 

tagú csapat a többi között füvet nyírt és szemetet szedett. A honfoglalási emlékmű mellett több mint tíz kiemelt helyszínt látogatnak 

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

http://politic.karpat.in.ua/?p=5907&lang=hu
https://kiszo.net/2020/05/21/ukrajna-megnyithatja-az-osszes-hatarat-magyarorszag-fele/
https://www.karpatinfo.net/belfold/zelenszkij-kesz-talalkozni-orban-viktorral-es-rendezni-ket-orszag-kozti-vitas-kerdeseket-200039848
https://kiszo.net/2020/05/19/torvennyel-az-anyanyelv-ellen-szakertoi-elemzes/
https://karpataljalap.net/2020/05/19/az-iskolasok-egyharmadanak-csokkent-az-erdeklodese-tanulas-irant
http://life.karpat.in.ua/?p=15633&lang=hu


SZERBIA/VAJDASÁG 

Éledezik a turizmus: megnyitottak Kárpátalja leglátogatottabb nevezetességei 

A karantén időszak után ismét látogathatóak – a várak, múzeumok és nemzeti parkok – a régió legkeresettebb turisztikai célpontjai 

Kárpátalján – közölte Olekszandr Koval, a Turinform Zakarpattya turisztikai információs központ igazgatója az Ukrinformnak adott 

helyzetjelentésében. „Megnyíltak Kárpátalja leglátogatottabb turisztikai nevezetességei, többek között a munkácsi és az ungvári vár 

– bár az utóbbiban kizárólag a várudvar látogatható – valamint a kolocsavai Öreg Falu Szabadtéri Múzeum. Kisebb csoportokat 

fogad a Szinevéri Nemzeti Park és a Nárciszok-völgye” – hangsúlyozta Koval. Hozzátette: május 16-ától elindították a felvonókat 

az ökörmezői járási Fülöpfalván (Pilipec)…” Forrás: Kiszo.net:  teljes cikk > 

Felhívás és Interjú: Összetartozásunk Tüze program 

A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség (KáMCSSZ) kezdeményezésére nagyszabású, összmagyar akció vette kezdetét, amelyet 

a trianoni békeszerződés aláírásának századik évfordulójára időzítettek. Arra buzdítanak minden magyart, hogy június 4-én, 20 óra 

20 perckor gyújtsa meg az összetartozás tüzét!…” Forrás: Kiszo.net:  teljes cikk > 

 

Tíz évre titkosították a Budapest–Belgrád-vasútépítkezés iratait 

A beruházás megvalósítása kiemelkedően fontos közérdek a kormány szerint. Mostantól tíz évig titkos is, írja a hvg.hu. A Budapest–

Belgrád-vasútvonal magyar–kínai együttműködésben zajló újjáépítésével „összefüggésben megkötött szerződésekben és a 

szerződés előkészítésével, megkötésével kapcsolatos iratokban, valamint az ezekkel összefüggő döntések megalapozását szolgáló 

iratokban foglalt adatok megismerése Magyarország külpolitikai, külgazdasági érdekeinek illetéktelen külső befolyástól mentes 

érvényesítését veszélyezteti, azok megismerése iránti igény teljesítését annak keletkezésétől számított tíz évig meg kell tagadni” – 

ezt tartalmazza a beruházásról benyújtott törvényjavaslat, amit kedden el is fogadtak az Országgyűlés plenáris ülésén a Fidesz–

KDNP, vagyis a kétharmad szavazataival…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

Milliók a kisebbségi tudománynak 

A kisebbségi tudományos élet az idén is részesült tartományi támogatásban. Dr. Zoran Milošević tartományi felsőoktatási és 

tudományügyi titkár kedden délelőtt a tartományi kormány előcsarnokában 14 végzést osztott ki 5 millió dinár értékben a 

tudományos kutatási tevékenység elvégzésére sikeresen pályázó kisebbségi felsőoktatási intézmények képviselőinek. A vajdasági 

magyar tudományos élet 5 nyertes pályázattal dicsekedhet, 2-2 nyertes munkatervet a ruszin és roma nemzeti kisebbség tudhat a 

magáénak, és további 1-1 kutatási projekt áll a horvát, német, szlovák, román és a bunyevác nemzeti kisebbség rendelkezésére. Dr. 

Halasi Szabolcs tartományi felsőoktatási és tudományos kutatási segédtitkár a sajtó képviselőinek elmondta, ez a pályázat 2017-ben 

került először kiírásra, akkor 4 millió dináros keretösszeggel. Miután a vajdasági kormány felismerte a projekt jelentőségét, a 

kisebbségkutatás fontosságát, további egymillió dinárral megnövelte a támogatást…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Az MNT szerb nyelvi felzárkóztató képzést szervez  

A Magyar Nemzeti Tanács – az ösztöndíjprogram keretein belül – intenzív szerb nyelvi tanfolyamot szervez annak érdekében, hogy 

a szerbiai felsőoktatási intézménybe felvételiző egyetemisták szerb nyelvtudását olyan szintre fejlesszék, amellyel könnyebben 

vehetik a szerb nyelven történő továbbtanulás jelentette akadályokat, közölte az MNT sajtószolgálata. Az anyanyelven szerzett tudás 

a legminőségesebb ismeret. A szülőföldön folytatott felsőoktatási továbbtanulás pedig annak záloga, hogy itthon is boldogulhatunk 

szerzett képzettségünkkel és szakértelmünkkel…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Újraakkreditált szakok, felújított tantervek ősztől a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán  

Lassan újraindul az élet a szerbiai főiskolákon és egyetemeken. A Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán az online oktatás mellett a 

héten megkezdődött a gyakorlati oktatás is. Az intézményben ugyanakkor folyik az előkészület a felvételi vizsga lebonyolítására is. 

Dr. Fürstner Igort, az intézmény igazgatóját kérdezzük arról, hogy hogyan készültek fel arra, hogy ismét megnyissák a kapukat a 

hallgatóik előtt…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Teljesen felújították a több mint fél évszázados temerini iskolát 

https://kiszo.net/2020/05/18/eledezik-a-turizmus-megnyitottak-karpatalja-leglatogatottabb-nevezetessegei/
https://kiszo.net/2020/05/20/futotuzkent-terjed-az-osszetartozasunk-tuze-program%e2%94%82kiszo-interju/
https://szabadmagyarszo.com/2020/05/19/tiz-evre-titkositottak-a-budapest-belgrad-vasutepitkezes-iratait/
https://www.magyarszo.rs/hu/4304/gazdasag/220075/Milli%C3%B3k-a-kisebbs%C3%A9gi-tudom%C3%A1nynak.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25115/Az-MNT-szerb-nyelvi-felzarkoztato-kepzest-szervez.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25118/Ujraakkreditalt-szakok-felujitott-tantervek-osztol-a-Szabadkai-Muszaki-Szakfoiskolan.html
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SZLOVÉNIA/MURAVIDÉK 

 

Tavaly júliusban a betonfalakig lecsupaszították a temerini Kókai Imre Általános Iskola épületét, és nagy erőkkel megkezdték a 

teljes körű felújítását: a több mint fél évszázados épületen naponta mintegy 60 mester dolgozott. A Vajdasági Magyar Szövetség 

képviselőinek köszönhetően 150 millió dinár érkezett a köztársasági költségvetésből az iskola teljes rekonstrukciójára, az 

önkormányzat pedig további 5 millió dinárral támogatta a munkálatokat – mondta Sziveri Béla iskolaigazgató…” Forrás: 

Magyarszo.rs: teljes cikk > 

A Forum Könyvkiadó Intézet kiadványai bekerültek egy nemzetközi katalógusba 

A Petőfi Irodalmi Ügynökség nemzetközi kiadói katalógusába az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet négy kiadványa is bekerült. 

A gyerekkönyvek között találjuk Csík Mónika Szekrénylakók és Mészáros Anikó Epreskerti mesék című könyvét. A katalógusban 

helyet kapott Fehér Miklós Fekete normalitás és Tékiss Tamás Samu sejti című regénye is. A válogatásban megtalálható a vajdasági 

származású Szegedi-Szabó Béla Hangyabefőtt című kötete is, amely a Magyar Napló gondozásában jelent meg…” Forrás: 

Magyarszo.rs: teljes cikk > 

 

Rádióinterjú: Háttérbe kerültek a népcsoporti nyelvek 

Szombaton hozott újabb rendeletet az oktatási minisztérium, mely szerint a szabadon választott tantárgyakat nem fogják tanítani. 

Ez nagyon sok iskolában a magyar és horvát, mint népcsoporti nyelvek tanulását is érinti. „Burgenlandban nagyon sok iskolában 

szabadon választott tantárgy keretében tanulják a diákok a magyar vagy a horvát nyelvet. Eddig a távoktatás is nagyon jól működött, 

ezért ma nagyon váratlanul ért bennünket ez a hír. Ez mindenképpen nagy hátrányt jelent a népcsoporti nyelvi oktatásban“, mondta 

el Zsótér Irisz magyar és horvát nyelvtanár, a Magyar Népcsoporttanács alelnöke:…” Forrás: Volksgruppen.at:  teljes cikk > 

Rádióinterjú: A népcsoportok is megérzik a járványt 

A koronavírus-járvány jelentős problémákat okoz a népcsoportok és egyesületeik, szervezeteik számára is, a járvány érezhető a 

kisebbségi kultúra világában is. A nyári rendezvényeket elhalasztották, vagy lefújták. A támogatások is bizonytalanok. Ezek régóta 

a változatlan anyagi támogatás, az iskoláztatás – Burgenland és Karintia mellett – egy új iskolatörvény elfogadása, mely biztosítja 

az anyanyelvi oktatást, a Komensky-iskola finanszírozása valamint a médiák helyzete, különös tekintettel a magyar nyelvű televíziós 

adásokra. A találkozón a magyar népcsoportot Hollós József, a Magyar Népcsoporttanács elnöke és Zsótér Irisz elnökhelyettes 

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

Aggasztóan alacsony a Fertő tó vízállása 

Az 1965-óta történő folyamatos feljegyzések alapján még soha nem volt ennyire alacsony a Fertő tó vízszintje. A mérések alapján 

az átlagoshoz képest jelenleg 30 centiméterrel kevesebb víz van a tóban…” Forrás: Volksgruppen.at:  teljes cikk > 

 

Járvány-sorson a nemzetiségi tévéműsorok  

Amióta léteznek a magyar nemzetiségi tévéműsorok, a Szlovén TV 1-es csatornáján voltak követhetők. Március 12-ével azonban a 

járványügyi helyzet miatt – minden előzetes értesítés nélkül – áthelyezték ezeket, s kérdés, mikor kerülnek majd vissza a megszokott 

helyükre. Sajnos, nem vagyok derűlátó – nyilatkozta Magyar Lovrič Mirjana, a nemzetiségi tévéműsorok felelős szerkesztője. A 

heti négy magyar nemzetiségi adás így a Maribori Regionális TV-csatornán követhető, ismétlése – újonnan – az országos 3-as 

tévécsatornán is látható, igaz, esetleges jelleggel. A magyarázatért, hogy miért kerültek le az adások premiervetítései az 1-es 

csatornáról, a lendvai stúdió nem egy levélben megkereste a Szlovén TV igazgatóját, Gorščak Nataliját. […]Lendván a Magyar 

Műsorok Stúdiójában Gorščak döntését úgy értelmezték, hogy a helyzet normalizálódásával a nemzetiségi adások visszakerülnek 

az 1-es csatorna műsorrácsába…” Forrás: Nepujsag.net:  teljes cikk > 

Lendvai KKI: jelentősen csökkent a beiratkozók száma  

Vészjósló hírek érkeznek a nemrég lezárult beiratkozásokról a nemzetiségileg vegyesen lakott terület egyetlen középfokú oktatási 

intézményéből, a Lendvai Kétnyelvű Középiskolából. A tíz meghirdetett alapprogramba mindössze 35 diák jelentkezett, míg tavaly 

például 79.Hajdinjak Prendl Silvija iskolaigazgató a többszintű, sok összetevőből álló, csalódást kiváltó probléma első számú 

https://www.magyarszo.rs/hu/4304/gazdasag/220117/%E2%80%9EZ%C3%B6ld-iskol%C3%A1v%C3%A1-v%C3%A1ltunk%E2%80%9D.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4304/kultura_irodalom/220122/Vajdas%C3%A1gi-k%C3%B6nyvek-egy-v%C3%A1logat%C3%A1sban.htm
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3049291/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3049577/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3049550/
https://nepujsag.net/nemzetiseg/8871-j%C3%A1rv%C3%A1ny-sorson-a-nemzetis%C3%A9gi-t%C3%A9v%C3%A9m%C5%B1sorok.html
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okaként a végzős osztályok alacsony számát jelöli meg, másodikként pedig a kétnyelvű általános iskolákból évről évre csökkenő  

beiratkozásokat említi. – Nagyon csalódottak vagyunk, főleg azért, mert több gyerek olyan programokba iratkozott be más 

iskolákban, amilyeneket mi is indítunk. A mi intézményünk mindkét nyelven biztosítja a minőségi képzést…” Forrás: Nepujsag.net:  

teljes cikk > 

A velenjei Lirikonfest nemzetközi irodalmi fesztivál muravidéki győztese 

A velenjei Lirikonfest nemzetközi irodalmi fesztivál idei győztesei közt van Gaál Gabriella muravidéki műfordító. A Lirikonov zlat 

érmét Vörös István és Schein Gábor kortárs költők költeményeinek szlovén nyelvű fordításával nyerte el. A rangos műfordítói díjat 

a május 27–29. között tervezett fesztiválon vette volna át. A pályázatra két kortárs, már verseskötettel rendelkező költő mintegy 

száz-száz verssorát kellett átültetni szlovén nyelvre. Gaál Gabriella a hozzá közel álló Vörös István és Schein Gábor költeményeit 

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

 

Feloszlatta magát a horvát szábor 

Hétfőn a törvényhozás többségét alkotó pártok javaslatára feloszlatta magát a horvát szábor, július 5-én parlamenti választások 

lesznek. A 151 fős nemzetgyűlés 105 szavazattal 8 ellenében, négy tartózkodás mellett döntött saját feloszlatásáról. A kormány 

mandátuma az eredeti menetrend szerint október 14-én járt volna le, és az alkotmány szerint a választásokat december végéig kellett 

volna megtartani. Ezt hozta most előre az Andrej Plenković kormányfő vezette koalíciós kabinet a nyár elejére. Az előrehozott 

választásokat a kabinet azzal indokolta, attól tart, hogy őszre nőhet egy újabb fertőzési hullám kockázata, ami miatt lehet, hogy át 

kell vinni a következő évre a választásokat, ez pedig jogi kérdéseket vetne fel. A miniszterelnök szerint a járványügyi helyzet most 

kedvez a választások megtartásának…” Forrás: Kepesujsag.com:  teljes cikk > 

Interjú: Fuzik János, Magyarország eszéki főkonzulátusának újonnan kinevezett vezetőjével 

Fuzik János, Magyarország eszéki főkonzulátusának újonnan kinevezett vezetője volt múlt heti stúdióvendégünk, akivel eddigi 

pályafutásáról, horvátországi szerepvállalásáról beszélgettünk. Feltett szándékom volt, hogy a magyarországi szlovákság – 

amelyhez tartozom – életét igyekezzem a korosztályommal együtt felpezsdíteni. 1999-től újabb tizenhat esztendeig az országos 

szlovák önkormányzat elnökeként tevékenykedtem Budapesten, végül pedig az országgyűlés nemzetiségi szószólója voltam az első 

„garnitúrában”, amikor a magyar parlamentbe nemzetiségi szóvivők kerülhettek. Fuzik szerint a horvátországi magyarság helyzete 

hasonlít a magyarországi szlovákságéhoz. – Úgy látom, a Drávaszögben mégiscsak koncentráltan él a magyar közösség jelentős 

része, ami nagy előny. Azok, akikkel eddig találkoztam – például Andócsi János, az eszéki magyar iskolaközpont igazgatója vagy 

Jankovics Róbert parlamenti képviselő -, azt panaszolták, hogy sajnos a nyelvvesztés a legnagyobb gond…” Forrás: 

Kepesujsag.com:  teljes cikk > 

A kerítésfestéssel befejeződött a templom körüli felújítás Čakovciban 

A közelmúltban újították fel a čakovci katolikus templom belső, majd külső falfelületeit, a napokban pedig a templomkerítés 

tatarozásával végeztek. A Vukovár-Szerém megyei Čakovci egy kis település, néhány száz lakossal, melynek kb. 30%-a vallja 

magát magyar nemzetiségűnek. A falu népe a katolikus felekezethez tartozik, a templom az egyik közösségi gyülekezőhelyük…” 

Forrás: Kepesujsag.com:  teljes cikk > 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László 
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