
SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

A HTMT HíREI 

  
 

Freund Tamás a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke – Kosztolányi György a harmadik alelnök 

A Magyar Tudományos Akadémia 193., tisztújító közgyűlése hétfő este megkezdődött és kedden este lezárult 24 órás szavazásán 

Freund Tamás akadémikust választotta meg az MTA új elnökévé. A neurobiológus a hat év után leköszönő Lovász Lászlót váltja 

az 1825-ben gróf Széchenyi István által alapított Magyar Tudományos Akadémia élén. A főtitkári posztot Kollár László Péter 

építőmérnök, a főtitkárhelyettesit pedig Erdei Anna immunológus tölti majd be a következő hároméves ciklusban. A Közgyűlés 

döntött a három közül két alelnök személyéről is…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

Mészáros: Az Akadémiának kritikusnak kell lennie 

A Magyar Tudományos Akadémiának (MTA) új elnökének, Freund Tamásnak a megválasztásáról Mészáros Andrást, a Szlovák 

Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének munkatársát, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács elnökét, az MTA külső tagját 

kérdeztük[…] Ön szerint mit hoz majd Freund elnöksége az intézmény autonómiája szempontjából? Őszintén remélem, Freund van 

olyan diplomata, hogy megpróbálja megmenteni az MTA autonómiáját. …” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

     

A szlovákiai fiatalok ötöde nem dolgozik és már nem is tanul 

Szlovákiában a koronavírus-járvány megjelenése előtt sem volt rózsás a helyzet a fiatalok munkanélkülisége szempontjából. Az 

uniós statisztikai hivatal, az Eurostat felmérése szerint a 20 és 34 év közötti fiatalok ötöde már tavaly sem dolgozott és nem is tanult. 

E tekintetben ráadásul az elmúlt években nemhogy nem javult a helyzet, hanem még romlott is.  Az Európai Unióban így csak az e 

tekintetben már korábban is katasztrofális eredményeket felmutató Olaszországban és Görögországban rosszabb a helyzet” – 

nyilatkozta lapunknak Lenka Buchláková, a Szlovák Takarékpénztár elemzője…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Gröhling: elkészítettük a főiskolai titulusok megvonásához szükséges törvényjavaslatot 

Az oktatásügyi tárca további ötmillió szöveget iktat be a szakdolgozatokat ellenőrző rendszerbe. Ezenkívül azokat az algoritmusokat 

is szeretnék javítani, amelyek azonosítják az eredetiségvizsgálat esetleges kijátszását. „Cseh mintára elkészítettünk egy olyan 

törvényjavaslatot, amellyel lehetőség lesz a titulusok elvételére. Ez a törvényjavaslat jelenleg az igazságügyi tárcánál van. A 

Masaryk Egyetem ezzel a módszerrel 125 ezer szakdolgozatot ellenőrzött le. Ezekből kiválasztott 1200 olyat, amelyekben nagyobb 

fokú egyezések voltak. Ezekből pedig további tíz szakdolgozatot választottak ki, és azt ellenőrizték, hogy szükséges-e a titulus 

megvonása, végezetül pedig két titulust vettek el“ – írta Gröhling a közösségi oldalon közzétett bejegyzésében…” Forrás: 

Korkep.sk: teljes cikk > 

Távoktatás: Már csak pár napjuk van az iskoláknak, hogy kitöltsék a kérdőíveket 

Péntekig kapcsolódhatnak be az iskolák a távoktatásról szóló adatgyűjtésbe. A kérdőíveket elektronikus úton küldték el több mint 

3600 iskolának, eddig mintegy 20 százalékuk küldte vissza – tájékoztatott Filip Mónika, az oktatási minisztérium kisebbségi és 

inkluzív oktatásért felelős államtitkára. Az iskolaigazgatók, valamint az alap- és középiskolai pedagógusok véleményére kíváncsiak. 

Lehetőséget adnak a válaszadóknak, hogy elmondják, milyen problémákkal szembesültek az elmúlt hónapokban, és milyen 

segítségre lenne szükségük. A beérkezett információk segíthetnek abban is, hogy a tárca felkészüljön a járvány esetleges második 

hullámára…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Újabb reform készül: az alapiskolai évfolyamokat három ciklusba csoportosítanák 

Az oktatási tárca a sajtó értesülései szerint olyan modellen dolgozik, ami három ciklusra osztaná az általános iskolai évfolyamokat. 

A cikluson belül pedig akkor tanulják meg a szükséges tananyagot, amikor sikerül: „Ha egy első osztályos gyerek egy alapvető 

tananyagot nem sajátított el az első évfolyamban, akkor a 3. évfolyam végéig lesz ideje azt pótolni” magyarázta az oktatási tárca. A 

szakértők egy része üdvözli a kezdeményezést, mert csökkenti a lexikális tudást igénylő tartalmat a tantervben, a mélyebb 

megismerésre és vitára ösztönzi a diákokat a biflázás helyett. „Például, lesz gyerek, aki mélyebben elmerül a háromszögek 
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témájában, és extra tudásra szert tesz a témában, míg más gyermek csak az alapokat tanulja meg” magyarázta a HN-nek Viktor 

Križo, a Szlovákiai Pedagógusok kamarájának tagja…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Interjú: beszélgetés Csadi Zoltán színművésszel 

A Galántai járásból indult és Budapesten kiteljesedett színművész, Csadi Zoltán miközben monodrámáival járja a világot, a 

dunaújvárosi Bartók Kamaraszínházban játszik, rendez és igazgat, a Rákóczi Alapítványnál szervez […] A doktori kutatásomban 

Hunyadi Sándor dráma- és színházesztétikáját vizsgálom és az általa írt tizenhat színdarabot elemzem. Az MMA művészeti 

ösztöndíjasaként pedig, mint említettem, Hegedűs Tibor monográfiáját készítem. Ő a Vígszínház igazgató-főrendezője volt a 

második világháború alatt, 1943-tól 1945 januárjáig, amikor is bombatalálat érte a Vígszínházat és az előadásokat beszüntették. 

Nagyon széles spektrumú, nagyívű pályát és karriert tudhatott magáénak a háború előtt és alatt: ő rendezte az első magyar 

hangosfilmet…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Vélemény: Pozsony magyar vonatkozású műemlékei körüli bonyodalmak 

Amint erről a Körkép is többször hírt adott, a történelmi Duna utcától néhányszáz méterre egy kis Dubai nő ki. Itt épül Európa egyik 

legmodernebb, egyben áruházakkal, közösségi terekkel, sokemeletes adminisztrációs épülettel bővített hatalmas, föld alatti 

buszállomása. A Duna parton már évek óta működő, népszerű Eurovea pláza mellett hatalmas, égbenyúló épületsor kapcsolódik az 

említett városrészhez. Persze, az már a városvezetést végképp nem érdekli, hogy az említett, világszínvonalú épületek tövében ott 

lapul a nyolchektáros „történelem,” ahol dőlnek a sírkövek, a kápolnák…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Állagmegóvást végeznének az oroszvári kastélyon, másra egyelőre nincs pénz 

Elhúzódik az oroszvári (Rusovce) kastély rekonstrukciójára kiírt közbeszerzés, ezáltal a műemlék helyreállításának költségei egyre 

emelkednek. „Fontolóra kell venni az épület egy részének állagmegóvását” – közölte szerdán Július Jakab, a kormányhivatal 

vezetője. […]„Az, amit ma tapasztaltam, drámai névjegye, emlékeztetője és egyben bűne a korábbi kormányoknak, amelyek hagyták 

teljesen lepusztulni ezt a nagy múltú, történelmi ékkövet. Egy országos büszkeségből sikerült közel s távol a legdrágább galambházat 

csinálni. Szó szerint”…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

Felmérés: ételre még futja, ruhára már nem 

A Kijevi nemzetközi szociológiai intézet július elsején publikált felmérése szerint Ukrajnában a koronavírus terjedésének 

megelőzése érdekében bevezetett karanténintézkedések negatívan befolyásolták a lakosság pénzügyi helyzetét, írja a 

korrespondent.net. […] 34 százalékról 37 százalékra nőtt az alacsony jövedelemmel rendelkező állampolgárok száma, akiknek ételre 

még futja a keresetéből, viszont ruhát venni már gondot okoz. „Ebben az időszakban csökkent a lakosság jóléte, viszont legalább 

nem beszélhetünk abszolút szegénységről” – áll az intézet jelentésében…” Forrás: Kiszo.net:  teljes cikk > 

A Magyarországon élő és dolgozó külföldiek 40 százaléka ukrán 

A Magyarországon állandó tartózkodási engedélyhez folyamodók 40 százaléka Ukrajnából érkezik, állapítja meg a magyarországi 

statisztikai hivatal adataira támaszkodva az egyik kárpátaljai ukrán nyelvű regionális hírportál. A tavalyi statisztikában szereplő 

több mint 55 ezer külföldi közül 21 ezer volt az ukránok száma, 2015-ben még csak alig ezren voltak. A magyarázat szerint a 

növekedés legfőbb oka, hogy az elmúlt években a magyar kormány nagyban megkönnyítette a munkavállalás lehetőségét az ukrán 

állampolgárok számára…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Kinevezték az új nyelvvédő ombudsmant 

Korábban a sajtóban több személyt is megneveztek, mint az ukrán nyelvet védő ombudsman tisztség várományosát. A 

találgatásoknak vége. A Miniszteri Kabinet július 8-án a posztra kinevezte Tarasz Kreminyt. A Mikolajivi Nemzeti Agrár Egyetem 

professzorát a tisztségre az emberi jogi ombudsman hivatala javasolta. Társszerzője a kisebbségek nyelvhasználatát korlátozó, 

illetve oktatási rendszerüket ellehetetlenítő törvénynek is…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Médiatörvénnyel védenék meg az ukrán nyelvet 

Súlyos vétségnek minősül majd, ha egy médium negatívan, kritikusan viszonyul az államnyelvhez, derül ki az új ukrajnai 

médiatörvény nyilvánosságra hozott ismertetőjéből. A hatályos sajtótörvényhez benyújtott módosító indítványokat már az illetékes 

https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2020/07/09/ujabb-reform-keszul-az-alapiskolai-evfolyamokat-harom-ciklusba-csoportositanak/
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parlamenti bizottság tárgyalja, hamarosan az a törvényhozói testület elé kerül. […] A sajtónak tilos lesz pozitív képet festeni a 

szovjet múlt kommunista szereplőiről, valamint elmarasztaló, negatív színben hírt közölni az ukrán nyelvről, mint államnyelvről. 

Szintén korlátozni akarják az agresszor államnak számító Oroszországról szóló sajtóhíreket…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Az ukrán államfő megbízottja külön törvényt javasol az orosz és más kisebbségi nyelvek használatának 

szabályozására 

Az Alkotmánybíróságon megkezdődtek a szóbeli meghallgatások a nyelvtörvény alkotmányosságával kapcsolatban. Fegyir 

Venyiszlavszkij elnöki megbízott beszédében azt javasolta, hogy a Legfelső Tanácsnak el Az államfő megbízottja azonban 

hozzátette, hogy Volodimir Zelenszkij álláspontja az ukrán, mint egyetlen államnyelvről, változatlan marad…” Forrás: Karpat.ua: 

teljes cikk > 

Interjú: Géczi Tihamérral, a Nagyberegi Középiskola igazgatójával 

A nemrégiben 60. születésnapját betöltő Géczi Tihamér már huszonhat éve látja el a Nagyberegi Középiskola igazgatói teendőit. A 

sokak által Öcsi bácsiként ismert tornatanár emellett 20 éve járási képviselő, jelenleg is a Beregszászi Járási Tanács Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) frakciójának tagja, továbbá az állandó jogi bizottság elnöke már a negyedik ciklusban. […] 

A 2019–2020-as tanév során a két tagozatban (ukrán és magyar) összesen 461 diák tanult. Nagy örömmel tölt el, hogy ilyen szép 

számmal járnak intézményünkbe, ahogyan az is, hogy soha nem tapasztaltunk olyan konfliktust a diákok vagy a kollégák között, 

amely nemzetiségi különbségből eredne…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Folytatódnak a munkálatok a Tiszacsomai Honfoglalási Emlékparknál  

Kárpátalja területén számos, a honfoglalás idejéből származó leletre bukkantak, amelyek közül a beregszászi járási Tiszacsomán 

feltárt temető a környék legjelentősebb emlékhelyeként ismert. […] A KMKSZ két éve megvásárolta az emlékpark melletti épületet, 

ahol azóta számos lényeges és látványos változás történt. „Az épület látogatóközpontként fog a jövőben funkcionálni, amelyet Kész 

Barnabás néprajzkutató-történész rendezett be a korhoz hűen: lehet itt látni korabeli temetkezési helyet, kettévágott jurtát, pattintott 

eszközöket, az évszázadok magyar zászlóit, fegyvereket, a különböző korok magyar népviseletét…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes 

cikk > 

Jószolgálati-díjat kapott a KRISZ elnöke 

A Twickel-Zichy Mária Terézia Közhasznú Alapítvány által már negyedik alkalommal meghirdetett kezdeményezés célja elismerni 

és minél szélesebb körben megismertetni a szociális szektorban dolgozó szervezeteket és önkéntes segítőket, civil közösségeket. A 

2019 őszén közzétett felhívásra több, mint 800 jelölés érkezett. Idén először lehetett határon túli közösséget vagy szereplőt is 

javasolni. […] Külhoni vándor-díj (Kárpátalja): Sipos József, a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) elnöke, 

lelkipásztor…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > 

 

EU-szóvivő: Nincs uniós jövője Szerbiának, amíg nincs megegyezés Koszovóról 

Július 12-én Brüsszelben várható a Belgrád és Pristina közötti dialógus folytatása, de valószínűleg nem születik megegyezés a felek 

között, jelentette ki Peter Stano, az Európai Unió szóvivője. Hangsúlyozta, hogy mindkét fél esetében az európai uniós jövő csak a 

megegyezés után lehetséges…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Erőszakos tiltakozások több városban 

Erőszakos tiltakozásba torkollott szerdán is a koronavírus-járvány miatt meghozott intézkedések ürügyén kialakult demonstráció 

Belgrádban, és Újvidéken. […]A Vajdasági Rádió és Televízió tudósítása szerint megrongálták a közszolgálati médiaház épületének 

ajtaját, és az SZHP újvidéki székházának bejáratát […] Aleksandar Vučić államfő nyilvánossághoz intézett beszédében elmondta, 

hogy az éjszakai belgrádi tüntetés az elmúlt évek „legbrutálisabb politikai erőszakja” volt. A rendőrség az elmúlt években először 

vetett be erőszakot a demonstrálók ellen…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > 
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Múltidéző: Horgos Trianon tükrében és a stratégiai indok 

„Horgoson a háború előtt több mint tízezer magyar lakott és az egész faluban nyoma sem volt a szerbségnek. A trianoni országhatár 

tarthatatlansága itt válik csak igazán nyilvánvalóvá. A határ itt éles szögletként ékelődik be a község területébe. Az árok innenső 

partján levő házak Magyarországhoz tartoznak, a túlsó árokparton álló házak már Jugoszláviához.” Így tudósított a Pesti Hírlap 

1929-ben az akkori svéd pénzügyminiszter, dr. Nilf Wahlin szegedi látogatásáról, akit kikísértek a trianoni határra, és aki fejcsóválva 

hallgatta a magyarázatot, és hitetlenkedve nézett át a határon. Jelenleg Sors Róbert a horgosi helyi közösség elnöke, aki nem 

hivatalból adta közre a történetet, hanem a családi történet szájról szájra örökítve került a köztudatba…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes 

cikk > teljes cikk 2 > 

 

Erőteljes kisebbségvédelmi csomag  

A múlt héten a Janša-kormány megerősítette a kormánykoalíciót, a koalíciós pártok mellett ugyanis az ellenzéki SNS, illetve a két 

őshonos kisebbség parlamenti képviselője is aláírta a megállapodást, amely a parlamenti mandátum végéig különböző törvények 

elfogadásáról szól. Emellett a szlovén kormányfő az olasz és a magyar kisebbség parlamenti képviselőivel külön megállapodást is 

kötött, ez eddig nem ismert konkrét célokkal és összegekkel mozdíthatja előre a két őshonos kisebbségi közösség szekerét.   A 

kormányfő, valamint az olasz és a magyar kisebbségi képviselők külön megállapodást is aláírtak, amely konkrét projektek 

megvalósításáról szól. A megállapodás – ahogy a korábban kötött hasonló megállapodások is – kimondja, hogy az aláírók felügyelik 

a kisebbségi jogok következetes betartását,Az eddigiekhez képest új elem azonban a megállapodásban, hogy részét képezi egy külön 

rész is, amely konkrét célokat, projekteket és a hozzá rendelt eszközöket tartalmazza. Az olasz és a magyar nemzeti közösségek 

oktatására vonatkozó külön jogokról szóló törvény alapján két új szaktanácsadói, a kétnyelvű oktatás igényeit szolgáló munkahely 

jön létre a Szlovén Köztársaság Oktatási Intézetében – konkrétan a lendvai kihelyezett egységben…” Forrás: Nepujsag.net: teljes 

cikk > 

A parlamenti bizottság a nemzetiségi tévéműsorokról  

A lendvai nemzetiségi TV-stúdió műsorainak a közszolgálati 1-es csatornáról történt áthelyezéséről a múlt pénteken sürgős ülést 

tartott az Országgyűlés Nemzetiségi Bizottsága. Továbbra sincs biztosíték arra, hogy a magyar nemzetiségi műsorok az RTV 1-es 

csatornáján maradnak. A nemzetiségi bizottság felkéri a Szlovén TV vezetőségét, hogy őrizze meg a feliratozott magyar nyelvű 

műsorokat az 1-es csatornán a megszokott időpontban, melyek a nemzetiség tájékoztatása mellett a többségi nemzettel is 

megismertetik a nemzetiség életét és tevékenységét – áll a Horváth Ferenc magyar nemzetiségi képviselő által vezetett testület 

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

Könyv és folyóirat bemutató 

Az MNMI a tavasz folyamán megjelent két kiadványának – Zágorec-Csuka Judit tanulmánykötete és a Muratáj tavalyi 

évfolyamának 1–2. száma – bemutatására a Bánffy Központ teraszán került sor július 2-án. Zágorec-Csuka Judit a Nemzetiségi 

könyvtárügy a Muravidéken című kötetében a szakma nehézségeiről, a digitalizációról és a könyvtáros szakmában mutatkozó súlyos 

káderproblémákról, valamint a nemzetiségi politika e téma iránti közömbösségéről is szól. A Muratáj tavalyi számát Bence Lajos 

szerkesztő mutatta be, utalva a bevezetőben megfogalmazottakra, melyben a Tisztelt Olvasó számára közöl fontos szempontokat. 

Szólt a folyóirat eddigi „évkönyves” életét is befolyásoló nehézségekről, az „irodalmi baráti” kéznyújtás gyakorlatáról, az irodalmi 

körök és a szerzők Muratájhoz fűződő baráti-segítő szándékú viszonyáról. A rendezvény alkalmi kultúrműsorában Zadravec 

Szekeres Ilona szavalással és Šetar Lucija megzenésített versekkel lépett fel…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Támogatják a „Magyarul a Muravidéken” kezdeményezést 

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) keddi ülésén a „Magyarul a Muravidéken” támogatási 

rendszerben való részvétel mellett döntöttek, elfogadták a völgyifalui tájházra vonatkozó DIIP-et, illetve döntöttek a nemzetiségi 

programokat kivitelező civilszervezeteknek kiírt pályázatról is. Ezután bemutatásra került a „Magyarul a Muravidéken” támogatási 

rendszer, amely keretében a magyar önkormányzatok és intézmények a költségvetéseik 1 százalékával járulnának hozzá egy 

támogatási rendszerhez, amely a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanuló általános, illetve középiskolai tanulókat támogatná…” 

Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

 

https://www.magyarszo.rs/hu/4336/hetvege/222238/Kisemberek-a-nagy-t%C3%B6rt%C3%A9nelmi-hat%C3%A1rok-ment%C3%A9n.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4336/hetvege/222238/Kisemberek-a-nagy-t%C3%B6rt%C3%A9nelmi-hat%C3%A1rok-ment%C3%A9n.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4342/hetvege/222590/Kisemberek-a-nagy-t%C3%B6rt%C3%A9nelmi-hat%C3%A1rok-ment%C3%A9n-(2).htm
https://nepujsag.net/nemzetiseg/9115-er%C5%91teljes-kisebbs%C3%A9gv%C3%A9delmi-csomag.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/9115-er%C5%91teljes-kisebbs%C3%A9gv%C3%A9delmi-csomag.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/9116-a-parlamenti-bizotts%C3%A1g-a-nemzetis%C3%A9gi-t%C3%A9v%C3%A9m%C5%B1sorokr%C3%B3l.html
https://nepujsag.net/kultura/9125-k%C3%B6nyvt%C3%A1r%C3%BCgy,-irodalm%C3%A1ri-k%C3%A9zny%C3%BAjt%C3%A1s.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/9118-t%C3%A1mogatj%C3%A1k-a-%E2%80%9Emagyarul-a-muravid%C3%A9ken%E2%80%9D-kezdem%C3%A9nyez%C3%A9st.html
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ROMÁNIA/ERDÉLY 

Vas megye és a Muravidék együttműködése  

Az Őrségben, Őriszentpéter önkormányzatának dísztermében került sor kedden a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti 

Közösség (MMÖNK) Tanácsa és a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése közötti 2020. évi együttműködési megállapodás 

ünnepélyes aláírására. Az egyezmény a Szlovéniában élő magyarság kulturális tevékenységének támogatását tartalmazza. A két fél 

között már 1987 óta él a partnerség. Az eseményt Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg…” Forrás: 

Nepujsag.net: teljes cikk > 

 

A horvátországi magyarságot a következő négy évben is Jankovics Róbert képviseli a száborban 

A július 5-ei választáson rekordszámú szavazatot kapott a HMDK jelöltje, Jankovics Róbert, akinek az elmúlt évek munkájával, 

kiváló teljesítményével sikerült elérnie, hogy először indulhatott egyetlen jelölt a magyar kisebbségnek garantált egy képviselői 

helyért, ilyenre a horvátországi magyarság eddigi történetében még nem volt példa. Összesen 2807 szavazatot kapott. Két járásban, 

a Hercegszőlősiben és a Bellyeiben is minden horvát politikai pártot maga mögé utasított a HMDK. […] A Horvát Demokratikus 

Közösség (HDZ) győzött a horvátországi választásokon a részeredmények szerint, ugyanakkor nem szerzett abszolút többséget, 

vagyis egyedül nem képes kormányt alakítani…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Átadták a csúzai Kossuth Házat 

Pénteken délután nagy volt a nyüzsgés a csúzai Kossuth utcában, ahol a településen működő szervezetek új székházának az átadására 

került sor. A Kossuth Háznak keresztelt közösségi épület a jövőben a falu művelődési életének egyik központja lesz…” Forrás: 

Kepesujsag.com: teljes cikk > 

 

Két héten belül eljut a magyar határig az észak-erdélyi autópálya 

Az észak-erdélyi (A3) sztráda és a magyarországi M4-es autópálya csatlakoztatásától is tárgyalt hétfőn egy romániai és egy 

magyarországi munkacsoport, majd meglátogatták a nagykereki (Magyarország) határátkelőt. A munkaülésen beszámoltak arról, 

hogy a tervezettnél egy hónappal korábban, a következő két héten belül átadják az észak-erdélyi autópályának Bihartól a magyar 

határig tartó szakaszát. A magyar fél beszámolt az M3-es, Budapest–Nagykereki autópálya munkálatairól, és arról, hogy 

megkezdték a határhoz vezető szakasz átvételét. A két autópálya közötti határátkelő Nagykerekinél lesz majd, jelenleg a 

megnyitásához szükséges kétoldalú egyezményen dolgoznak…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Reformra szoruló vizsgaértékelés: több szakértő a pedagógusok képzésében látja a megoldást  

Rendszerszintű újításokra volna szükség, hogy az emberi tévedéseket, a szubjektív megítélésből fakadó eltéréseket kiküszöböljék – 

vélik a lapunk által megszólaltatott szakértők a záróvizsgák óvás előtti és utáni, nagyságrendekkel eltérő eredményeire reagálva. A 

záróvizsgák eredményeit több ezer diák, szülő fellebbezi meg minden évben, és minden alkalommal előfordul, hogy az óvás utáni 

értékelés nagyságrendekkel különbözik az eredeti jegytől. Márpedig egy két-három pontos különbség meghatározza, hogy a 

képességvizsgázó melyik középiskolában folytatja tanulmányait, eldöntheti a sikeres érettségit, vagy hogy melyik egyetemre jut be 

a diák. […]A záróvizsgák értékelése, akárcsak a teljes romániai közoktatási rendszer, reformra szorul – szögezte le lapunknak 

Ferencz S. Alpár. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) alelnöke kifejtette, az oktatási minisztérium minden 

évben bejelenti az újítás szándékát, majd visszatér a régi rendszerhez…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Növekvőben lévő erdélyi turizmust állított le a koronavírus-járvány a téli idényben 

A megyei statisztikai hivatalok előzetes adataiból az Erdélystat által készített összesítés szerint a 2019/2020-as téli (november–

március) turisztikai szezonban1 Erdélyben a turistaérkezések száma 14,1%-kal, a vendégéjszakáké pedig 13,7%-kal alacsonyabb 

volt, mint az előző év azonos időszakában. A visszaesés a két magyar többségű székely megyét is érintette, viszont az erdélyi 

átlagnál kisebb mértékben: az előző évhez képest a 2019. november és 2020. március közötti időszakban 10,4%-kal kevesebb turista 

érkezett, és 4,7%-kal kevesebb vendégéjszakát regisztráltak a Székelyföldön…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

 

 

https://nepujsag.net/nemzetiseg/9117-vas-megye-%C3%A9s-a-muravid%C3%A9k-egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9se.html
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/reformra-szorulo-vizsgaertekeles-tobb-szakerto-a-pedagogusok-kepzeseben-latja-a-megoldast
https://e-nepujsag.ro/articles/noevekvoben-levo-erdelyi-turizmust-allitott-le-a-koronavirus-jarvany-a-teli-idenyben


Megbírságolták a műsorvezetőt, aki magyarellenes felhanggal beszélt Úz-völgyéről 

5 ezer lejre bírságolta az Országos Diszkriminációellenes Tanács Radu Banciu műsorvezetőt, amiért magyarellenes diskurzust 

folytatott az úzvölgyi temető kapcsán, közölte az esetet jelentő Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat. Szintén a MIJSZ panasza alapján 

korábban 20 ezer lejre büntették a B1 televíziót a „Lumea lui Banciu” tavaly május 19-i adása miatt…” Forrás: Maszol.ro: teljes 

cikk > 

Interjú: Tudásfelmérő online térben 

A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség idén is megszervezi a már hagyományos próbafelvételit. Azonban a járványügyi 

helyzetre való tekintettel erre nem a megszokott formában kerül sor: ahogy sok minden más is, a tudásfelmérő is átköltözött az 

online térbe. A próbafelvételiről Marton Lászlót, az MMDSZ elnökét kérdeztük. […] Az utóbbi években a felvételi egyre nehezebb, 

ebből adódóan is elmondható, hogy a próbafelvételi valamivel könnyebb. Viszont nagyon jól tudja szimulálni a valós vizsga 

hangulatát, hiszen egy 12.-es diáknak fel kell készülnie arra, hogy 3 óra alatt 100 kérdést kell megválaszolnia, ez pedig egyáltalán 

nem egy könnyű feladat. Tehát a kérdések nehézsége egy kicsivel elmarad a felvételi szintjétől, de minden más formai szempontot 

tekintve megegyezik a valós vizsgával…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Interjú: miért fontos a szociológia, az antropológia és a szociális munka? 

Veres Valérral, a BBTE Szociológia és Szociális Munka Intézet vezetőjével, az MTA köztestületének külső tagjával beszélgettünk. 

[…] Egy másik fontos probléma a nemzeti és etnikai konfliktusok, a kisebbségi helyzetek kezelése. A világ számos részén ezek 

kegyetlen háborúkat jelentenek, máshol „csak” feszültségekként, kellemetlenségekként, egyenlőtlenségeket generálva vannak jelen. 

[…] A BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet keretében teljes magyar nyelvű képzés működik, amelyek négy 

program által valósulnak meg: szociológia, antropológia, humán erőforrás és szociális munka szakok vannak…” Forrás: 

Transindex.ro: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László 
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