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A Domus ’Collegium Hungaricum’ fogadja vendégeit 

A Domus ’Collegium Hungaricum’ fogadja azokat a vendégeket, illetve ösztöndíjasokat, akik olyan országból jönnek, ahonnan 

Magyarországra belépve nem vonatkozik rájuk a 14 napos karantén kötelezettség…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

Váradi Natália az Arany János-díjasok között  

Az MTA közgyűlésének szerves része a Külső Tagok Fóruma is, amelynek keretében rendszerint átadásra kerülnek az Arany János-

díjak és érmek. Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság 2020. március 9-i ülésén döntött a díjazottakról, ám 

a közgyűlés elhalasztása miatt a Külső Tagok Fórumára, így a díjátadóra sem került még sor. […] Váradi Natáliát az MTA Arany 

János-éremmel tüntette ki. Az Arany János-érem olyan külhoni magyar tudósok, kutatók munkájának elismerése, akik a külhoni 

magyar tudományos közélet szervezésében, irányításában, az egyetemi oktatásban, a tudományos könyvkiadásban, a muzeológiai, 

levéltári, könyvtári munkában, a tudományos ismeretterjesztésben, azaz általában a magyar tudományosság külhoni 

előmozdításában szereztek kiemelkedő érdemeket. Váradi Natália a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési 

Központjának vezetőjeként, illetőleg a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatójaként évek óta kiemelkedő szerepet 

játszik a kárpátaljai magyar tudományos utánpótlás nevelésében…” Forrás: Karpataljalap,net: teljes cikk > 

     

Versenyképesség: Európai szégyenpadon Szlovákia 

A svájci IMD (Institute for Management Development) vezetőképző és gazdaságkutató intézet által szerkesztett és Szlovákiában az 

F. A. Hayek Alapítvány által közzétett nemzetközi, 63 államot összehasonlító elemzés szerint Szlovákia – újabb négy helyet zuhanva 

– idén már csak az 57. legversenyképesebb ország, szemben a 2016-os 40. helyezéssel. Az európai országok közül ma már csak 

Horvátországot előzzük meg, és már Ukrajna (55. hely) is lekörözte Szlovákiát. Szlovákiában a vállalkozókkal szemben továbbra 

is túl sok adminisztratív kötelességet támasztanak, az elmúlt években nőtt a korrupció mértéke, miközben a munkapiac is rendkívül 

rugalmatlan” – nyilatkozta Martin Reguli, az F. A. Hayek Alapítvány elemzője…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Az oktatásügyi minisztérium szerint van elegendő szabad hely a magyar tannyelvű középiskoláinkban 

A magyar nemzetiségű diákoknak biztosítják a lehetőséget, hogy magyar tanítási nyelvű középiskolákban tanulhassanak tovább. 

Így reagált a Szlovák Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium a Most-Híd parlamenten kívüli párt állítására, miszerint 

több mint 1400 diák maradhat magyar nyelvű középiskolai oktatás nélkül.„A Tudományos és Műszaki Információs Központ aktuális 

adatai szerint jelenleg 2696 magyar nyelven tanuló kilencedikest tartunk nyilván, a magyar tannyelvű középiskolák pedig 2747 

helyet kínálnak” – áll az oktatási tárca állásfoglalásában…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

A 11 millió eurós csomagból kapnak a magyar iskolák is, de nem fogják tudni elkölteni 

Szabad lesz a tankönyvválasztás szeptembertől az alapiskolák első öt évfolyamában, az iskolák maguk választhatják ki, milyen 

tankönyvet használnak. A magyar alapiskolákban azonban nem sok minden fog változni: nincs miből választani. Az iskolák 

számlájára már ebben a hónapban, legkésőbb júliusban megérkezik a pénz a minisztérium ígérete szerint, ha nem költik el, 

decemberig vissza kell fizetniük. […] Mészáros Péter, a somorjai Corvin Mátyás Alapiskola igazgatója szerint a magyar iskolák 

szempontjából sok értelme nincs a liberalizációnak. Ennek csak akkor van értelme, ha legalább két tankönyvből lehet választani. 

Az sem jó – ezt a magyarországi példa bizonyította – ha százféle könyvből lehet választani.” Szerinte születtek jó szlovákiai magyar 

tankönyvek is, de az oktatási minisztérium valamilyen okból megvonta tőlük az engedélyt […] A minisztérium válaszában kiemelte, 

hogy csak azok a tankönyvek vásárolhatóak meg a minisztérium hozzájárulásából, amelyek rendelkeznek engedéllyel, ami igazolja, 

hogy összhangban vannak az állami tantervvel…” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Berényi József a miniszterelnök kisebbségi kérdésekben illetékes tanácsadója 

Berényi József, az MKP volt elnöke a miniszterelnök kisebbségi kérdésekben illetékes tanácsadója. A sajtóosztály tájékoztatása 

szerint ő nem tölt be hivatalos tisztséget a kormányhivatalban. […] Őt kérdeztük az előzményekről és a lehetséges fejleményekről. 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://www.domus.ch.mta.hu/
https://karpataljalap.net/2020/06/17/varadi-natalia-az-arany-janos-dijasok-kozott
https://ujszo.com/kozelet/europai-szegyenpadon-szlovakia
https://felvidek.ma/2020/06/az-oktatasugyi-miniszterium-szerint-van-elegendo-szabad-hely-a-magyar-tannyelvu-kozepiskolainkban/
https://parameter.sk/tankonyvliberalizacio-11-millio-euros-csomagbol-kapnak-magyar-iskolak-de-nem-fogjak-tudni-elkolteni
https://parameter.sk/prekop-tankonyv-liberalizacio-mi-szempontunkbol-jelenleg-nem-elorelepes
https://parameter.sk/meszaros-peter-evekbe-telhet-amig-lesz-valasztek-magyar-nyelvu-tankonyvekbol


Már bő egy hónapja, hogy nemzetiségi ügyekben a miniszterelnök tanácsadója vagyok, de egyelőre még nem hivatalos formában. 

Informálisan működik, s már ezen a címen vettem részt a budapesti látogatásán is. Megjegyzem, Zuzana Čaputová államfőnek is 

van két magyar tanácsadója Németh Ilona és Simon Attila személyében. Formálisan még nem tudom, hogy mit takar. Jelenleg úgy 

működik, hogy ha a magyar közösséggel kapcsolatban van ötlete, elképzelése, illetve valamiben nem biztos a miniszterelnök, akkor 

felhív vagy személyesen találkozunk, konzultálunk, s igyekszem a legjobb tudásom szerint válaszolni…” Forrás: Felvidek.ma: teljes 

cikk > teljes cikk 2 > 

Az állam a Beneš-dekrétumokra hivatkozva el akarja kobozni a D4-es alatti milliókat érő telkeket 

A ma már Pozsonyhoz tartozó egykori magyar falu, Pozsonypüspöki határában épül a szlovák fővárost elkerülő körgyűrű, a D4-es 

autópálya. A beruházás alatti telkek tulajdonviszonyai azonban már a második világháború vége óta tisztázatlanok voltak. Ezért a 

mezőgazdasági minisztérium 2008 és 2015 között, az ún. ROEP-eljárás keretében, elkezdte megkeresni a jogos tulajdonosokat. 

Mivel ekkor még nem minden tulajdonost sikerült megtalálni, ezért helyettük az ismeretlen tulajdonossal rendelkező ingatlanok 

kezelésére hivatott állami szerv, vagyis maga a földalap a beleegyezését adta az építkezésbe. Az építkezés előkészületeivel 

párhuzamosan folyamatosan kerültek elő az egykori tulajdonosok, pontosabban azok leszármazottai, akik hagyatéki tárgyalások 

során megörökölték az ingatlanokat. […] A földalap szerint a kérdéses ingatlanok valódi tulajdonosa a szlovák állam. Az ügyben 

megkerestük a földalapot is. Többek közt az iránt érdeklődtünk, milyen bizonyítékokkal támasztják alá, hogy a kérdéses 

földterületeket már a múltban elkobozták, illetve, hogy pontosan milyen jogszabály és indok alapján történt mindez. Martin Kormoš 

az alap szóvivője arról tájékoztatott, hogy a kérdéses esetekben a magyarok és németek vagyonelkobzásáról szóló 104/1945-es 

dekrétum és a kitelepítési egyezmény alapján akarják konfiskálni a magánszemélyek vagyonát. […] a Híd volt igazságügyi 

miniszterének, Gál Gábor […] kérdésünkre elmondta, egyáltalán nem volt tudomása a perről. A munkatársaim csak azokról az 

ügyekről számoltak be nekem, amelyeket fontosnak tartottak…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Ötvenöt éve annak, hogy a Duna átszakította a gátat és a víz elárasztotta a Csallóközt 

Az 55 évvel ezelőtti volt az egyik legnagyobb árvíz az ország történetében. A Duna átszakította a gátat és elöntött 46 községet, 

valamint Komáromot, Dunaszerdahelyt és Gútát. Közel 60 ezer embert evakuáltak. Az árvíz több mint hárommilliárd koronás kárt 

okozott. A Duna vízszintje már 1965. június elején elérte a 7,4 métert, amit a hosszan tartó esőzés és az olvadó alpesi hó okozott. A 

sok csapadék megrongálta a védőgátakat, feláztatta az altalajt, több szakaszon, nagyobb területeken szivárogni kezdett a gát. Június 

közepén a Duna Pozsonynál 910 centiméteren tetőzött, Komáromban még ennél is magasabb volt a vízszint, még több helyen 

kezdett szivárogni a gát, és a hatalmas erőfeszítések ellenére sem lehetett megakadályozni, hogy átszakadjon. Egymás után dőltek 

össze a házak, a piszkos víz mindent elárasztott…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Helytörténeti előadás a trianoni döntésről és annak lévai visszhangjáról 

Június 16-án a lévai Reviczky Házban került sor a Reviczky Társulás berkein belül működő Léva és vidéke helytörténeti szakosztály 

immár 110. helytörténeti előadására, melynek témáját a trianoni döntés 100. évfordulója adta. A délután társelőadóját, Novák 

Margarétát, a lévai Barsi Múzeum régész-történészét és a szép számban megjelent érdeklődő közönséget Müller Péter, a Reviczky 

Társulás Léva és vidéke helytörténeti szakosztályának vezetője köszöntötte. Az előadás első részében Novák Margaréta a 

kiegyezéstől az I. világháborúig vázolta azt a fejlődési folyamatot, melyet a Magyar Királyság a politika, a gazdaság, az iparosodás, 

a tudomány és a művészetek terén bejárt. […] Az általános áttekintés után Müller Péter a lévai események bemutatásával folytatta 

az előadás második részét…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Megjelent a Felvidéki Magyarok 2020/2. száma  

A Felvidéki Magyarok 2020/2. számával 36. alkalommal jelenik meg elektronikus folyóiratunk. Idei első lapszámunk tematikus 

kiadvány, egyetlen témával foglalkozunk, a 100 évvel ezelőtt aláírt trianoni békediktátummal, illetve annak okaival és 

következményeivel. Tesszük ezt 100 oldalon. A kiadvány első felében (az 51. oldalig) publicisztikai írásokat közlünk, utána hat 

oldalon (52–57) korabeli újságokkal elevenítjük fel a trianoni traumát, majd a trianoni centenárium felvidéki galériája következik…” 

Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Helyzetkép: Bepillantás a muzslai Endrődy János Alapiskola életébe 

A Párkány melletti muzslai alapiskola történelmi épülete az egyetlen a Felvidéken, amely jelképpel is őrzi a történelem aranykorát, 

az iskola épületén lévő Szent Korona szimbólummal. A 160 fős, Endrődy János nevét viselő iskola gyűjtőiskola lett az utóbbi 

években. Az iskolabusszal és egy bérelt autóbusszal a közeli településekről, tanyákról (Csenkéről, Kismuzsláról) hordják ide a 

tanulókat. Ebedről, Karváról, még Párkányból is járnak ide diákok, az intézmény jó hírnevének köszönhetően egyre többen…” 

Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

https://felvidek.ma/2020/06/berenyi-jozsef-a-miniszterelnok-kisebbsegi-kerdesekben-illetekes-tanacsadoja/
https://felvidek.ma/2020/06/berenyi-jozsef-a-miniszterelnok-kisebbsegi-kerdesekben-illetekes-tanacsadoja/
https://felvidek.ma/2020/06/mit-jelent-a-kulso-tanacsadoi-statusz/
https://ujszo.com/kozelet/az-allam-a-benes-dekretumokra-hivatkozva-el-akarja-kobozni-a-d4-es-alatti-milliokat-ero
https://felvidek.ma/2020/06/otvenot-eve-annak-hogy-a-duna-atszakitotta-a-gatat-es-a-viz-elarasztotta-a-csallokozt/
https://felvidek.ma/2020/06/helytorteneti-eloadas-a-trianoni-dontesrol-es-annak-levai-visszhangjarol/
https://felvidek.ma/2020/06/trianon-100-100-oldalon-megjelent-a-felvideki-magyarok-2020-2-szama/
https://felvidek.ma/2020/06/bepillantas-a-muzslai-endrody-janos-alapiskola-eletebe/


UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

Pályaív szlovák–magyar párbeszéddel 

Helena Markusková művészettörténész, a galéria igazgatója és a Luzsicza-kiállítás kurátora hangsúlyozta, hogy intézményük 

programjában kulcsszerepet játszik a régió képzőművészetének, valamint a szlovák–magyar művészeti kapcsolatoknak a 

feltérképezése. Luzsicza Lajos (1920–2005) születésének századik évfordulójáról a Zmeták-galéria olyan kiállítással emlékezik 

meg, mely a művész szlovák–magyar színtéren kifejtett művészeti-szervezői tevékenységét mutatja be. […] „Az ötvenes években 

kezdődött két sínen futó pályája, melynek során különböző pozíciókat és funkciókat töltött be – idézte vissza Luzsicza Lajos 

munkásságának stációit Helena Markusková. – Dolgozott a Népművelési Minisztériumban, majd főiskolai tanár, egy ideig pedig a 

Magyar Képző- és Iparművészeti Társulat igazgatója volt…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

VERSEK ÉS ARCOK sorozat 

Versek és arcok című sorozatunkban olyan személyiségekkel beszélgetünk, akiknek életében meghatározó szerepet kapott egy-egy 

lírai alkotás. Egyházi Dóra 2013-ban a Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtár könyvtárosa, később igazgatója lett.  2017-től a 

Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének alelnöke, tavaly óta pedig szabadúszó könyvtáros, a projektpedagógiával 

foglalkozó Grund csoport kreatív menedzsere, egyik ötletgazdája. Tavaly csaknem tízezer (egész pontosan 9192) kilométert tett 

meg kollégáival Dél-Szlovákiában, hogy felmérje a 388 magyarlakta település könyvtárainak állapotát. „Olyan helyen is jártunk, 

ahol problémát okozott kideríteni, hány magyar könyvük van. Tanulságos volt ez a felfedező út, és remélem, a könyvtárak fenntartói 

elgondolkodnak a további lépéseken, ha kézhez kapják az eredményeinket. Mi mindent megteszünk, hogy eljuttassuk valamennyi 

illetékeshez ezt a tanulmányt, mintegy 400 e-mail címet gyűjtöttünk össze, és szakmai kiadványokban is meg fog jelenni” – mondja 

Dóra, mielőtt rátérnénk kedvenc verseire…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Fotókötet a tájról és a tájban élő emberről 

A nógrádi táj geológiai, természeti, kulturális és történelmi értékeit mutatja be a Nógrád élő öröksége című fotókönyv, melynek 

ünnepélyes keresztelőjére június 16-án a Füleki Városi Művelődési Központban került sor. A könyv létrejötte szlovák-magyar 

együttműködés eredménye. Az új kiadványt a Bükki Nemzeti Park kötetei inspirálták. Azt a vidéket mutatja be, amit bár a határ 

elválaszt, de geológiailag, geomorfológiailag, az élő és élettelen természet egyéb jelenségeit tekintve nagyon egységes…” Forrás: 

Ma7.sk: teljes cikk > 

Eredményesen zárult a Hagyományok Háza pályázata  

Most van időm alkotni! – Több leszel, ha alkotsz elnevezéssel hirdette meg a Hagyományok Háza áprilisban felhívását. A pályázatot 

különleges érdeklődés kísérte a Kárpát-medencében: 127 alkotó, 158 pályamunka jelzi sikerét. […] A díjazottak között magas a 

külhoniak aránya. A külhoni amatőrök és hivatásos mesterek érdeklődését is felkeltette a kezdeményezés, a határon túlról – 

Kárpátaljáról, Felvidékről, Délvidékről és Erdélyből – mintegy negyven alkotás érkezett…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

Az ukrán diplomácia „négy vörös vonala” 

Dmitro Kuleba szavai szerint az ukrán diplomácia fokozni kívánja a diplomáciai aktivitását a donecki konfliktus rendezése 

érdekében, de vannak „vörös vonalak” melyeket semmilyen körülmények között nem lép át. A külügyminiszter négy ilyen 

kritériumot említett. Ukrajna nem hajlandó tárgyalásokat folytatni a megszállt területek adminisztrációjának képviselőivel…” 

Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Mégis lesz „teljes értékű” népszámlálás? 

Fennáll az esélye annak, hogy Ukrajnában „teljes értékű” népszavazást tartanak. Erre utal, hogy Denisz Smihal kormányának 

véglegesített programjában szerepel egy erre vonatkozó pont – tájékoztat a zn.ua. Az összeírás pontos formája és időpontja nem 

szerepel a dokumentumban. Maga a lebonyolítás a távlati tervek sorába került. A zn.ua emlékeztet: január 15-én Dmitro Dubilet, a 

Miniszteri Kabinet akkori minisztere bejelentette az elektronikus népszámlálás befejezését, s annak ellenére, hogy online mindössze 

a lakosság 1 százaléka regisztrált az akkor próbaként lebonyolított akcióban, s sokan kételkedtek a népszámlálás adatainak 

hitelességében, a kormány nem látta szükségesnek a hagyományos összeírás kiírását. Az elektronikus módszer hívei fő érvként azt 

hozták fel, hogy a hagyományos népszámlálás igen sokba – mintegy 3 milliárd hrivnyába – kerül…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk 

> 

 

https://ujszo.com/kultura/palyaiv-szlovak-magyar-parbeszeddel
https://ujszo.com/kultura/versek-es-arcok-megtalalni-a-megfelelo-szavakat
https://ma7.sk/tajaink/konyv-a-tajrol-es-a-tajban-elo-emberrol-kepgaleriaval
https://felvidek.ma/2020/06/volt-s-van-ido-alkotni/
https://kiszo.net/2020/06/17/az-ukran-diplomacia-negy-voros-vonala/
https://kiszo.net/2020/06/16/megis-lesz-teljes-erteku-nepszamlalas/
https://kiszo.net/2020/06/16/megis-lesz-teljes-erteku-nepszamlalas/


ZNO: Online írták a próbatesztet, összedőlt az oldal 

A járványügyi helyzetre való tekintettel az ukrán kormány úgy döntött, módosítják a külső független tesztelés (ZNO) 

próbatesztjeinek lebonyolítását, írja az osvita.ua. Hangsúlyozták, nem törölték el, csupán átvitték az online térbe. Az előzetes 

megmérettetésre 362 ezer végzős jelentkezett. Alig pár órával az online vizsga megkezdését követően, az Ukrán Oktatásminőség 

Ellenőrző Központ oldala összedőlt, mivel nem bírta a terhelést. Az illetékesek arra kérték a diákokat, ne aggódjanak, dolgoznak a 

probléma megoldásán. A helyes válaszokat egészen június 19-ig feltölthetik…” Forrás: Kiszo.net:  teljes cikk >  

Decentralizáció: Kijevben a kárpátaljai magyar járásról vitáznak 

Ukrajnában célegyenesbe fordult a decentralizációs reform. A sietség oka, hogy júliusra azt be kell fejezni, ugyanis októberben már 

az új területi-közigazgatási felosztás szerint zajlana az önkormányzati választás. Kárpátalján 13 olyan kistérség alakulhat, ahol 

várhatóan számottevő lesz a magyarság részaránya. Jelen állás szerint, a korábbi elképzelésekkel ellentétben, mégis megmaradhat 

a Beregszászi járás, de az új formájában már nem lesz magyar többségű. Az eddig 75 százalékról 43-ra esne vissza a magyar nemzeti 

közösség aránya a Bereg-vidéki járásban. Az összevonások eredményeként a magyarság számaránya lényegesen csökkenni fog az 

Ungvári és a Munkácsi járásban is. […]A szakértők, akik igyekeztek megfékezni a médián eluralkodó üldözési mániát, rámutattak: 

sem Magyarország, sem az EU és a NATO többi tagországa sem tarthat igényt ukrán területekre, még akkor sem, ha azok 

népszavazást rendeznének, s maguk kéredzkednének hozzájuk. […]Gyakorlatilag Ukrajna valamennyi megyéjében találnak 

kivetnivalót a tervekben a helyiek, ráadásul nem is értik a kormányzati logikát, amely e döntésekhez vezetett. Korábban felvetették, 

hogy a kormányzó politikai elit esetleg a közelgő helyhatósági választásokra való tekintettel „bűvészkedik” a járáshatárokkal…” 

Forrás: Kiszo.net:  teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 >  

Hidrometeorológiai témájú tanulmány egy kárpátaljai kutató tollából 

Hidrometeorológiai témájú tanulmány jelent meg nemrégiben az Atmospheric Environment című nemzetközi folyóiratban 

(Naptevékenység által kiváltott csapadéktrícium idősor rekonstrukciója). A tudományos cikk első szerzője a kárpátaljai kutató, dr. 

László Elemér meteorológus, aki jelenleg a debreceni Atommagkutató Intézet (ATOMKI) tudományos munkatársa, a Rákóczi-

főiskola volt diákja. Hozzá kell tennünk, hogy az említett angol nyelvű kiadványban igen ritkán jelenik meg magyar kutatók 

munkája. A kárpátaljai származású kutató elmondása szerint a mérések és becslések azért fontosak, mert teljesebb képet tudunk 

kapni a felsőlégkörről (a sztratoszféra-troposzféra kölcsönhatásáról), továbbá az eredmények alkalmazhatóak lesznek a gleccser 

jégmagok kutatásában, valamint a csapadék forrásrégióinak vizsgálatában is…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > 

Tájékoztatás a „Tanítói” szakirányú mesterképzés (MA) akkreditációjának eredményeiről 

A Nemzeti Felsőoktatási Minőségbiztosítási Ügynökség 2019. 12. 06-án kelt 378-E. számú rendeletének megfelelően 2020. január 

16–18. között került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán a 013 „Tanítói” szakirányú mesterképzés (MA) 

akkreditációs vizsgálatára. A minőség-ellenőrző szakemberek pozitív beszámolóját megerősítette az Ágazati-Szakmai Szakértői 

Tanács szakvéleménye. Az ÁSZSZT azt javasolta a Nemzeti Felsőoktatási Minőségbiztosítási Ügynökségnek, hogy a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola „Tanítói” szakirányú mesterképzését (MA) egyéves időtartammal akkreditálja. […] Ukrajna 

Biztonsági Szolgálata, mely Ukrajna állami biztonságáért felelős, rendfenntartó feladatokat is ellátó speciális állami szerv 

beavatkozott egy, a hatáskörébe nem tartozó szakmai eljárásba, és egy kétes hírű hírportál által, szerzői aláírás nélkül közölt cikkekre 

alapozva rágalmazott meg egy felsőoktatási intézményt és annak vezetőjét…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > 

Tehetséges gyermekek támogatása 2016–2020 

Kárpátalján negyedik éve zajlik a Tehetséges gyermekek támogatása 2016–2020 elnevezésű program, amely elsősorban a jó 

képességű iskolás diákok felfedezésére, anyagi támogatására, önmegvalósítására, önfejlesztésére, az oktatási intézmények technikai 

felszereltségének bővítésére és modern oktatási technológiák bevezetésére irányul. A vetélkedők által egy-egy tudományág 

alaposabban tanulmányozására szeretnék ösztönözni a tanulókat. A megmérettetések kizárólag Ukrajna Oktatási és Tudományos 

Minisztériumának előírásai szerint kerülnek megszervezésre és levezetésre. A 2019/2020-as tanévben a Beregszászi járás közép- és 

általános iskolás tanulói szintén részt vettek az országos tantárgyi vetélkedőkön. A verseny harmadik, azaz megyei fordulójában, 

mely minden évben Ungváron kerül megrendezésre, 52 beregszászi járási diák vehetett részt, s közülük 17 tanuló győzelemmel tért 

haza. […] Az átadóünnepség végén az egybegyűltek egy színes összeállításnak lehettek szem- és fültanúi, hisz magyar és ukrán 

népdalok hangzottak el Vohminceva Katerina, Palamarcsuk Ljudmilla és Péter Kitti tolmácsolásában…” Forrás: Karpat.ua:  teljes 

cikk > 

 

https://kiszo.net/2020/06/15/online-irjak-a-probatesztet/
https://kiszo.net/2020/06/17/kijevben-a-karpataljai-magyar-jarasrol-vitaznak/
https://karpataljalap.net/2020/06/16/forrnak-az-indulatok-beregszaszi-jaras-korul
https://karpataljalap.net/2020/06/17/decentralizacio-oriasjarasok-lathataron
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/nemzetkozi-jelentosegu-tanulmany-egy-karpataljai-kutato-tollabol/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/tajekoztatas-a-tanitoi-szakiranyu-mesterkepzes-ma-akkreditaciojanak-eredmenyeirol/
http://life.karpat.in.ua/?p=18705&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=18705&lang=hu
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Videó: Schreiner Sándor – Kárpátalja egyetlen orgonamestere 

Jelenleg Schreiner Sándor az egyetlen orgonamester Kárpátalján. Munkája révén eddig már 26 orgona nyerte vissza korábbi 

hangzását, melyek közül egy kivételével mindegyik templomi orgona. A szakember jelenleg a Kárpátalja orgonáit bemutató album 

kéziratán és annak kiadásán dolgozik. Dercen központjában áll a XIX. század elején épült református templom, amelynek jelképes 

szíve a Rieger orgonagyár által 1932-ben megépített orgona. Schreiner Sándor a helyi egyházközség felkérésére 2013 óta felügyeli 

a református templom orgonájának állapotát, melyet 2020 áprilisára sikerült teljesen felújítania…” Forrás: Karpat.ua:  teljes cikk >  

 

Szerbia választások 2020 

Azóta, hogy 1990-ben megtartották az első többpárti választásokat, jövő vasárnap Szerbia polgárai tizenkettedszer járulhatnak az 

urnákhoz, hogy megválasszák parlamenti képviselőiket. Az előttünk álló választásokon 6.583.665 polgárnak van szavazati joga, 

akik a 8253 szavazóhely (8224 a szerbiai községekben/városokban, 29 a büntetésvégrehajtási intézetekben) egyikén adhatják le 

voksukat. A szavazás június 21-én, vasárnap 7 és 20 óra között tart. A Köztársasági Választási Bizottságnak (RIK) törvényes 

kötelezettsége, hogy az urnazárást követően 96 órán belül megállapítsa a választások végső eredményét. […]Ma éjfélkor veszi 

kezdetét a kampánycsend, amely vasárnap este 20 óráig, a szavazóhelyek bezárásáig tart…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > teljes cikk 

2 > 

Gyerekbántalmazásnak minősül a nevelési célzattal történő fizikai fenyítés 

A szerb kormány elfogadta a gyermekek fizikai bántalmazása megelőzéséről szóló stratégiát. A mostani stratégia a 2020 és 2023 

közötti időszakra vonatkozik, a szintén elfogadott akcióterv pedig az idei és a jövő évre. A gyermekek fizikai bántalmazása 

úgynevezett nevelési célzattal az új stratégiában egyfajta gyermekbántalmazásnak minősül, hangsúlyozzák a Gyermekjogi 

Központban. A stratégiát május 21-én fogadta el a szerb kormány…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

Vajdasági pályázók írtak alá szerződést a Prosperitati Alapítvánnyal 

Bácsfeketehegyen 435 vajdasági pályázó írt alá támogatási szerződést a Prosperitati Alapítvánnyal. Szijjártó Péter azt is bejelentette, 

hogy ma öt új pályázatot írtak ki. Ennek köszönhetően 380 nyertes mintegy kétezer hektár termőföldet vásárolhatott, illetve 55 

kezdő turisztikai vállalkozás kezdhette meg tevékenységét. A magyar kormány továbbra is támogatja a vajdasági gazdaságfejlesztési 

programot - jelentette be Szijjártó Péter…[…] Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) nyugat-balkáni régióra kiírt, 

klímavédelmi pályázati felhívására érkező projektek közül 12 nyert el támogatást - jelentette be a budapesti eredményhirdetésen 

szerdán az energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár. A tárca nyugat-balkáni programja a régió hat országában, Albániában, 

Bosznia-Hercegovinában, Észak-Macedóniában, Koszovóban, Montenegróban és Szerbiában ösztönzi a magyar technológia és 

tudás átadását a környezet- és klímavédelmi célok elérése érdekében - közölte.” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > teljes cikk 2 

> 

101 millió dinár a vajdasági kulturális eseményekre 

372 művelődési intézmény nyert a kiemelt jelentőségű kulturális rendezvényekre és programokra vonatkozó pályázaton. Az erről 

szóló szerződéseket Igor Mirović tartományi kormányfő adta át. A kiosztott szerződések összértéke 101 millió 200 ezer dinárt volt, 

és egyebek mellett az irodalom, a színművészet, a filmművészet és a nemzeti kisebbségek kultúrájának a megőrzése területén 

tevékenykedő intézmények kapták meg – jelentette ki Mirović. A Tartományi Művelődési Titkárság jelenlegi költségvetési kerete 

kétszerese a két évvel ezelőttinek – hangzott el az eseményen…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Bácskossuthfalva: Számítástechnikai kabinetet adtak át az iskolában  

Számítástechnikai kabinettel gazdagodott a bácskossuthfalvi id. Kovács Gyula Általános Iskola. A létesítményt ma délután adta át 

rendeltetésének a Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács képviselőinek jelenlétében Hajnal Jenő, az MNT 

elnöke és Crnkovity Gábor iskolaigazgató. Az iskolában 25 új számítógép várja a diákokat. […]A Csoóri programnak köszönhetően 

újabb szakaszához érkezett a bácskossuthfalvi Emlékház felújítása. A létesítmény alkotóműhelyekkel bővült, melyeket ma adtak 

át…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

http://life.karpat.in.ua/?p=18668&lang=hu
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Nemzetiségi tévéműsorok: újra az 1-es csatornán 

Első rendkívüli ülését tartotta meg múlt pénteken a Magyar Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorainak Programbizottsága 

Lendván. A bizottság tiltakozását fejezte ki a nemzetiségi műsorok önkényes áthelyezésével és a járványhelyzet után a 

visszahelyezésének elmaradásával kapcsolatban. Habár az RTV Programtanácsának hétfői határozata értelmében azonban a 

műsorok június 22-ével egy hónapra visszakerülnek a régi helyükre az 1-es csatornán, de hogy utána mi lesz, egyelőre nem tudni. 

A bizottság úgy véli, hogy az eddig meghozott döntésekkel leértékelték a magyar műsorokat, valamint a programbizottság 

létjogosultsága is megkérdőjeleződött. A műsorok visszahelyezése mellett a testület a végsőkig kitart…” Forrás: Nepujsag.net: teljes 

cikk > 

Emberjogi biztos: az oktatási tárca diszkriminatív a nemzetiséggel  

Koren Stefán még az év elején a szlovén Oktatási Minisztériumhoz fordult azzal a kérdéssel, hogy az állami szervek a belső 

dokumentumokban, törvényekben, szabályzatokban, illetve az oktatási tárca a nemzeti kisebbségekre vonatkozó törvények és 

szabályzatok esetében miért nem gondoskodik a magyar nyelvű fordításról, változatról. A minisztérium válaszában – röviden 

összefoglalva – a hiányt azzal indokolta, hogy ez már túlmutatna az Alkotmány 11. cikkelyében megfogalmazott kétnyelvűségre 

vonatkozó passzusokon. Koren Stefán ezután az emberjogi biztoshoz, Peter Svetinához fordult […] Ez alapján az igencsak 

terjedelmes, többoldalas válaszban az ombudsman kifejti, a kétnyelvű területen kívül székelő intézmények – például az 

Országgyűlés – esetében nem kötelező minden elfogadott törvényt, szabályzatot a kisebbségek nyelvére lefordítani és megjelentetni 

a hivatalos közlönyben magyarul és olaszul is. Ezzel ellentétben a kétnyelvű, illetve az olasz tannyelvű oktatást szabályozó 

programokat, beleértve a tanterveket, tudáskatalógusokat, vizsgakatalógusokat, kivitelezési utasításokat, egyéb kurikuláris 

dokumentumokat köteles biztosítani az adott szerv a kisebbségek nyelvén is, amit az ide vonatkozó 2001-ben elfogadott törvény 

ellenére már 19 éve nem teljesített a tárca, illetve csak részben teljesítette…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Muravidéki gyalogtúra 

A Hodos és Pince közötti, mintegy 47 kilométeres extrém gyalogtúrával az elmúlt évek folyamán sikerült egy összmuravidéki, sőt 

határon átívelő, minden generációt megszólító eseményt útjára indítani. A résztvevők az egész Muravidékről érkeztek, illetve 

Magyarországról – Szalafőről és Zalaegerszegről…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

 „E-ballagott” a korona-generáció  

A koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében bevezetett intézkedések értelmében idén rendhagyó módon búcsúztak el iskolájuktól 

vidékünk kilencedikes tanulói is. A ballagásokra hétfőn került sor mind a négy muravidéki kétnyelvű intézményben, a programok 

zárt körben és kis létszámban zajlottak…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

 

A parlament megtiltotta a genderelmélet oktatását a romániai iskolákban 

A szenátus kedden döntő házként megszavazott egy olyan törvénymódosítást, amelynek értelmében minden tanintézményben tilos 

a genderelmélet oktatása. Az indítvány a 2011-es oktatási törvényt módosítja, és megtiltja az iskolákban és minden egyes oktatási 

intézményben, beleértve az iskolán kívüli tevékenységeket is, hogy a diákoknak a genderelméletet tanítsák, vagy szexuális 

nevelésben részesüljenek. A kezdeményező kifejtette, hogy a genderelmélet azt népszerűsíti, hogy egy gyermek megválaszthatja a 

saját nemét, amely akár eltérő lehet a biológiai nemétől. A szexuális nevelés és a genderelmélet iskolai bevezetését erőteljesen 

ellenezték az egyházak, köztük az ortodox egyház, amely nagy befolyással bír a társadalomban és a döntéshozók körében. […] 

Elborzaszt minket, hogy 2020-ban olyan törvénytervezetet fogad el a parlament, amely a kommunizmus gyakorlatát eleveníti fel: 

előírják, ki mit gondoljon és azt is, hogy ki miben higgyen” – szögezte le közös állásfoglalásában a Magyar Ifjúsági Értekezlet 

(MIÉRT), a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ), az Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ) és a 

Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége (RODOSZ). […]A Bukaresti Egyetem és a kolozsvári Babeș-Bolyai 

Tudományegyetem is állásfoglalásban tiltakozott […] BBTE úgy értékelte, hogy a parlament voltaképpen törvénnyel betiltott egy 

tudományos elméletet. A Bukaresti Egyetem állásfoglalása szerint a törvénymódosítás súlyosan csorbítja a felsőoktatási 

intézmények autonómiáját. A törvénymódosítást az államfőnek is ki kell hirdetnie ahhoz, hogy hatályba lépjen…” Forrás: 

Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 
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GDPR: Képességvizsga-eredmények számkód alapján 

A megyei tanfelügyelőségekkel tegnap közölték a közoktatási minisztérium május 15-én hozott határozatát, miszerint az EU 

személyiség- és adatvédelmi előírásaihoz igazodva a személyi adatok feldolgozásának felügyeletével megbízott országos hatóság 

utasítására az idéntől nem tüntetik fel a diákok nevét a cikluszáró vizsga eredményeinek nyilvánosságra hozatalakor. A vizsgára 

összeállított tíz tételsorból az 1-es számút sorsolták ki – nyilatkozta lapunknak Mátéfi István matematikatanár, a marosvásárhelyi 

Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója. A magyar diákok szempontjából meg kell jegyeznem, hogy a hatos diagramma szavait 

nem fordították le magyarra – mondta Mátéfi István. Az interneten olvasható értékelésekből is az derül ki, hogy a maximális jegyet 

nem sokan fogják elérni matematikából a mértantétel két utolsó pontjának nehézsége miatt. Ugyanakkor Sorin Borodi 

matematikatanár felhívta a figyelmet arra, hogy a tételek ezúttal is túlságosan elméleti jellegűek voltak, és nem nyújtottak 

lehetőséget annak bizonyítására, hogy a tanult ismereteket a diákok hogyan tudják a mindennapi életben alkalmazni…” Forrás: E-

nepujsag.ro: teljes cikk > 

Alexandru Balan (Colo) az első olyan vlogger Romániában, akivel példát fognak statuálni a hatóságok 

Nagyjából egy hete tört ki a botrány amiatt, hogy Alexandru Balan, vagy ahogyan rajongói hívják, Colo, egy videóban kifejtette a 

véleményét arról, hogy a kihívó öltözékben járó, kiskorú lányok megérdemlik, hogy megerőszakolják őket. Ezt kivételesen a 

hatóságok sem hagyták annyiban, és felmérték a kijelentés súlyosságát. A vlogger június elsején kért elnézést a követőitől a fenti 

videóban (amely a cikk megjelenésekor már bőven elérte az egymilliós megtekintést), és arra hivatkozott, hogy szüksége volt a 

megtekintésekre, azért tette ezt a kijelentést, hogy felhajtást keltsen maga körül. […] A régebben megjelent videónak 

következménye is lett: kihallgatásra vitte a rendőrség Colot és 60 napig nem posztolhat sehová. Emellett még akár 3 hónaptól 3 évig 

terjedő börtönbüntetés is várhat rá, amiért kiskorú elleni erőszakkal példálózott az erőszakos live-ban […] egy olyan országban, 

ahol rengeteg nő lesz még mindig erőszak áldozata…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

A roma holokauszt napjává nyilvánították augusztus 2-át 

Egyhangúlag elfogadta szerdai ülésén döntő házként a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely augusztus 2-át a roma holokauszt 

napjává nyilvánítja Romániában. A törvénytervezet rámutat, hogy 1944. augusztus 2-án az Auschwitz-Birkenau-i koncentrációs 

táborban még életben maradt 2 897 romát mind kivégezték a gázkamrákban. Ezen a napon megemlékezéseket szervezhetnek a helyi 

és központi közigazgatási hatóságok, illetve a művelődésügyi minisztérium, mutat rá a törvénytervezet. Romániából 25 000 romát 

deportáltak Transznisztriába, hogy kivégezzék őket. Silviu Vexler, a romániai zsidó közösség parlamenti képviselője kifejtette, 

sokan elfelejtették, hogy a zsidók mellett a romák is átmentek a holokauszt borzalmain…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk > 

Terrorvád: Jogerősen elutasították Szőcs Zoltán szabadon bocsátási kérését 

A Brassó megyei törvényszék jogerősen elutasította kedden a terrorizmus vádjával börtönbüntetésre ítélt Szőcs Zoltán feltételes 

szabadlábra helyezési kérését. Hasonló döntést hozott múlt héten terrorizmus vádjával elítél másik kézdivásárhelyi férfi, Beke István 

ügyében is. A Szőcs Zoltán kérését elutasító határozat kivonatát a bíróságok portálján tették közzé. A két székelyföldi férfi a 

börtönben tanúsított jó magaviseletére és a ledolgozott napok után járó kedvezményekre hivatkozva kérte a feltételes szabadon 

bocsátást. Az erdélyi magyar közvélemény az első pillanattól fogva úgy tekintette, hogy koncepciós eljárás folyik a kézdivásárhelyi 

fiatalok ellen. Letartóztatásuk után hetekig tüntettek Kézdivásárhelyen. Jogerős elítélésük után több rendkívüli perújítási kérelmet 

nyújtottak be, de ezek mindegyikét elutasították a romániai bíróságok…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Jogerősen elveszítette Dan Tanasă a Borboly Csaba ellen indított pert 

A székely és magyar jelképek, valamint a magyar nyelv székelyföldi használata ellen küzdő Méltóságért Európában Polgári 

Egyesületnek (ADEC) második nekifutásra sem sikerült tetemes bírságot kirovatnia a bírósággal Borboly Csabára, a Hargita megyei 

önkormányzat RMDSZ-es elnökére a székely jelképek használata miatt. A Marosvásárhelyi Táblabíróság által szerdán kimondott 

jogerős ítéletről Borboly Csaba számolt be az egyik közösségi portálon közzétett videóüzenetben. Mint megemlítette: a Dan Tanasă 

blogger által vezetett egyesület közel 200 ezer eurónak megfelelő bírság megállapításáért perelte, de a keresetet véglegesen 

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

Uniós kutatástámogatás csak a fővárosban? 

Több száz millió eurót költene uniós forrásokból a kormány a tudományos kutatás fejlesztésére. A gond az, hogy előzetesen nem  

konzultáltak a már bejelentett projektekről az egyetemi kutatóközpontokkal, és a teljes összeget bukaresti intézmények létrehozására 

fordítanák. Dr. Markó Bálint egyetemi tanár, a BBTE minőségbiztosításért, versenyképességért és nem hagyományos oktatásért 

felelős rektorhelyettese a Maszolnak nyilatkozva felhívta a figyelmet arra, hogy Marcel Boloș miniszternek nem ez az első ilyen 

jellegű megnyilvánulása […] Markó Bálint elégedetlenségének másik oka a fél milliárd eurós értékű projekteknek a fővárosba való 

koncentrálása. „Ez az ország nem csak Bukarestből áll. A BBTE magyar tagozatáért felelős rektorhelyettes, Soós Anna 
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megkeresésünkre elmondta, teljes mértében egyetért Daniel David rektor véleményével, hiszen amikor több száz millió eurós 

nagyságrendű befektetésekről van szó, amelyre alig volt példa az elmúlt évtizedekben a tudományos kutatásfejlesztés területén, 

akkor azt is jó volna tisztázni, hogy milyen szempontok érvényesültek a beruházások eltervezésekor. Soós Anna arra is kitért, hogy 

a nyilvánosság előtt zajló vita eredménytelensége esetén a formális tiltakozás következik…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Kolozsvári Kulturális Központ: alig van anyagi tartaléka a kulturális szervezeteknek 

A Kolozsvári Kulturális Központ egyesület online kérdőívére válaszoló 51 romániai kulturális szervezet 60 százalékának nincsenek 

anyagi tartalékai, azoknak, amelyeknek van, ez a következő 2-3 hónap alapköltségeire elég. Az egyesület javaslatcsomagot nyújtott 

be a kolozsvári önkormányzathoz a szektor támogatására. Beadványukban emlékeztetnek arra, hogy a kolozsvári kulturális 

szektorhoz tartozó 14 közintézmény, mintegy 1000 civil szervezet és számos magánvállalkozás legalább 2000 főt foglalkoztat 

állandó munkaszerződéssel, további 2000-et idényszerűen, ezen kívül pedig külsősöket is, illetve évente 2,5 millió főt tesz ki a 

kulturális szektor közönsége, és évente 170 millió lej bevételt generál…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László 
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