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A Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tavaszi ülése 

 2021. március 22-én tartotta tavaszi ülését az MTK EB, melynek keretében döntés született az idei év Arany János – díjak és – 

érem odaítéléséről. A díjak és az érem átadására az MTA májusi online közgyűlésén, virtuálisan kerül sor. A Bizottság tagjai 

elfogadták a kolozsvári székhelyű Bolyai Társaság kérelmet, így 2021-től a Társaság azon határon túli magyar tudományos 

műhelyek közé tartozik…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

 

Már a piac 72%-át uralja az öt legnagyobb romániai kiskereskedelmi lánc 

Az öt legnagyobb Romániában is jelen lévő kiskereskedelmi cégcsoport már a hazai modern kereskedelem 72%-át uralja. A Ziarul 

Financiar elemzése szerint a Schwarz Csoport (a Kaufland és a Lidl tulajdonosa), a Carrefour, a Profi, a Mega Image (beleértve a 

Shop&Go brandet is), valamint az Auchan együttes üzleti forgalma megközelítette a 70 milliárd lejt 2019-ben. A lap elemzői szerint, 

amennyiben az előbb említett vállalatok növekedési üteme fennmarad, az öt cégcsoport a hazai modern kereskedelem 82%-át fogja 

uralni 2024-re. Arra is emlékeztetnek, hogy 2014-ben ez az arány csak 54% volt…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Jelentős összegű kárpótlásokat kapnak a hadi- és politikai foglyok gyermekei 

Akár havi illetményükkel egyenértékű juttatást is kaphatnak minden hónapban azok a túlnyomórészt már nyugdíjas személyek, 

akiknek elhunyt édesapjuk szovjet hadifogságban volt, vagy valamelyik már nem élő szülőjük politikai fogolyként, kitelepítettként, 

vagy kényszerlakhelyen szembesült a kommunista rendszer elnyomásával. A kárpótlási juttatásra sokan jogosultak, a kifizetések is 

megkezdődtek. […] Így például, ha valakinek az édesapja 5 évet töltött szovjet hadifogságban, és ezt igazolni tudja, havi 1750 lejes 

összeget kap, ha a fogságból történt hazatérés után született. Ha a fogság idején született, vagy akkor kiskorú volt, havi 3500 lejre 

számíthat…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Elkezdődött az országos erdősítési kampány tavaszi kiadása; Zöldülhet az autópark és a háztartás 

Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter ma az országos erdősítési kampány tavaszi kiadásának elindításán 

vett részt, amely először zajlik az uniós helyreállítási alap finanszírozásával. Az akciót az olténiai elsivatagosodás megelőzése 

érdekében indították. Az országos erdőtelepítési program keretében idén több mint 50 millió csemetét ültetnek majd el országszerte, 

Olténiában például egy közel 3500 hektáros területet erdősítenek. A helyreállítási alapból megközelítőleg 1,5 milliárd euró jut majd 

Románia erdősítésére […] A korábbinál nagyobb állami támogatás jár azoknak, akik a Roncsautó program keretében új autót 

vásárolnak, régi gépkocsijukat pedig kiírják a forgalomból. A zöldautók esetében a támogatás értéke a tavalyi szinten marad, ám a 

környezetvédelmi minisztérium megduplázta a Roncsautó Plusz költségvetését…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > teljes cikk 

2 > 

Bírósági eljárást indítottak a Minority SafePack kezdeményezői az Európai Bizottság döntése ellen 

Az EB január 15-én közölte, hogy nem irányoz elő új jogi aktusokat a kisebbségi jogok európai uniós kodifikációját szolgáló MSPI 

európai polgári kezdeményezés kilenc pontja kapcsán. Az MSPI kezdeményező bizottsága – amelyet Hans Heinrich Hansen, az 

Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) korábbi elnöke és Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke vezet – jogi és 

procedurális hiányosságokra hivatkozva kérte most az EB-határozat megsemmisítését. Az uniós törvényszéknek benyújtott részletes 

dokumentációban a jogi és procedurális hiányosságokra világítunk rá, és a döntés megszületéséig, amely akár másfél-két évig is 

elhúzódhat, folytatjuk munkánkat az uniós kisebbségvédelmi törvények megszületéséért” – idézte Vincze Loránt RMDSZ-es EP-

képviselőt, az MSPI európai aláírásgyűjtését koordináló FUEN elnökét az RMDSZ közleménye. A kereset beterjesztői eljárási 

hibának tartják, hogy az EB nem indokolta meg kellőképpen az MSPI több pontjára adott elutasító válaszát: a kilenc javaslat közül 

hét esetében nem tett eleget az indokolási kötelezettség követelményeinek…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 
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https://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/bemutatkozik-az-mta-magyar-tudomanyossag-kulfoldon-programja-105588?system=cachefrissit&rnd=400790
https://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20210319-mar-a-piac-72-at-uralja-az-ot-legnagyobb-romaniai-kiskereskedelmi-lanc
https://szekelyhon.ro/aktualis/jelentos-osszegu-karpotlasokat-kapnak-a-hadi-es-politikai-foglyok-gyermekei
https://itthon.transindex.ro/?hir=63556&elkezdodott_az_orszagos_erdositesi_kampany_tavaszi_kiadasa
https://kronikaonline.ro/gazdasag/zoldulhet-az-autopark-nagyobb-allami-tamogatas-jar-az-uj-roncsautoprogramban
https://kronikaonline.ro/gazdasag/zoldulhet-az-autopark-nagyobb-allami-tamogatas-jar-az-uj-roncsautoprogramban
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/birosagi-eljarast-inditottak-a-minority-safepack-kezdemenyezoi-az-europai-bizottsag-dontese-ellen


A történelmi igazság helyreállítása tekintetében is sok a tennivaló - a roma közösségek megítélése 

A jelenlegi román társadalomban azt láthatjuk, hogy a politikum képtelen annak a rasszizmusnak a konkrét és elvontabb formáiról 

beszélni, amely több mint egy évszázada szivárgott be folyamatosan az oktatási, egészségügyi és jogi rendszerbe – véli Marius 

Turda, a nagy britanniai Oxford Brooks Egyetem professzora. Marius Turda a történeti szempontot idézte meg abban a tematikus 

beszélgetéssorozatban, amelyet az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala kezdeményezett a kisebbségek ellen irányuló gyűlöletbeszéd 

jelenségének megértése kapcsán. […] A jelenlegi időszak és a két világháború közötti, illetve a második világháború időszak között 

lehet néhány párhuzamot vonni, azonban rendkívül figyelmesnek kell lennünk, hogy ne essünk túlzásokba, ne legyünk 

anakronisztikusak…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat 2020-as éves jelentése 

Március 18-án sajtótájékoztatón számolt be a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője, Benkő Erika a 2020-as évi tevékenységről. 

Elmondta, hogy elkészült a szolgálat 2020-as évi angol nyelvű jelentése, amelyet több mint száz nemzetközi emberjogi szervezethez 

és bukaresti nagykövetségek politikai attaséinak küldenek el. A kiadvány célja, hogy valós tájékoztatást nyújtson az erdélyi 

magyarok helyzetéről, az őket ért jogfosztásokról. A MIJSZ idei jelentése is három fő részre épül: Erdélyben a nyelvi jogok 

helyzetére, betartására a gyakorlatban, a magyarságot ért etnikai megkülönböztetésre, valamint a közösséget ért politikai 

támadásokra. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy intenzív időszakot tud maga mögött a jogvédelmi szolgálat, mely annak is 

betudható, hogy Székelyföldről és a szórványtelepülésekről naponta egyre több megkeresés érkezik hozzájuk. A jogvédelmi 

szolgálat az elmúlt három hónapban számtalan levelet küldött az illetékes hatóságoknak a koronavírus-járvány magyar nyelvű 

tájékoztatásának hiányáról. […] A magyar gyerekek nevelőszülőknél való elhelyezésekor vegyék figyelembe az etnikai 

hovatartozást; Örökzöld téma a székely-magyar szimbólumok meggyalázása…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Mennyit költenek az egyetemisták Kolozsváron?  

Az egyetemi hallgatók távolléte hatással van Kolozsvár gazdaságára, körülbelül 33,4 millió eurót költenek el itt havonta – derült ki 

egy hatástanulmányból, amelyet a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) kommunikációs- és PR-irodája ismertetett. 

Mivel a járvány miatt a legtöbb karon jó ideje online oktatás zajlik, az egyetemisták nagy része nincs a városban, nem költenek 

Kolozsváron, ezáltal számottevő összegek maradnak ki a gazdasági körforgásból. Kádár Magorral, a BBTE egyetemi docensével, 

az MTA külső köztestületének tagjával, az egyetemisták távolmaradása kapcsán kialakult helyzetről, a más városokból érkezett 

munkavállalókról beszélgettünk. A kommunikációs szakember szerint naivitás lenne azt gondolni, hogy a világ ugyanabba a 

kerékvágásba tér majd vissza; oktatásban és munkavállalásban egyaránt irányadóvá válik majd a távmunka/távoktatás, vagy egyfajta 

kevert, hibrid rendszer, és ezzel Kolozsvárnak is számolnia kellene. […] Érdekesen alakul a kolozsvári lakásbérleti díjak helyzete: 

a minőségi lakások, azaz frissen felújított, korszerű felszereléssel és új bútorzattal ellátott lakások bérleti díja nem csökkent. Ennek 

az az oka, hogy a külföldi egyetemisták nagy része itt maradt a városban…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Vélemény: Félretájékoztató turistatájékoztató Nagyváradon 

A Fő utca történetét ismertetik három nyelven – román, magyar, angol – azok a tájékoztatók, melyeket a nagyváradi korzón 

helyeztek ki a turistákat útba igazító irányjelző táblák alá. Az Úri utca kereszteződésében kihelyezett táblát szemügyre véve azt 

tapasztalhattuk, hogy a múltátalakítás (hogy azt ne írjuk, hamisítás) még ezt a rövid, alapvetően turistáknak szánt tájékoztatót sem 

kíméli. A húszsoros magyar nyelvű szövegből idézzük a következő részt: […] … Ez a fejlődési szakasz az első világháború 

kitörésével véget ért. Innentől kezdve az út fegyelmezett, egyházi jellegét fokozatosan elveszítette, struktúrája egy részének helyét 

a kor gazdag, befolyásos családjai által épített pazar, kifinomult stílusú paloták vették át. Nos, a fenti szövegből első, és többszöri 

olvasatra is az érthető, hogy a Fő utca impozáns palotái az első világháború után épültek, és a felsorolt családok is az első világháború 

után, azaz az impériumváltás után emelkedtek fel…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk > 

Gyászhír: Nagy Attila film- és drámatörténész, az MMA rendes tagja 

Elhunyt 66 éves korában Nagy Attila erdélyi film- és drámatörténész, színházi rendező, Shakespeare-kutató, egyetemi tanár, a 

Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja – tudatta a köztestület szerdán. Nagy Attilát utolsó útjára szerettei csütörtökön 

kísérik a sepsiszentkirályi unitárius temetőben. […] Nagy Attila középiskolai tanulmányait 1974-ben végezte a Székely Mikó 

Kollégiumban, majd 1982-ben a brassói műegyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát. 1990-től a Népi Alkotások Házának 

színházi referense, a Concordia Színjátszó Társaság vezetője, 1991-től a Romániai Magyar Nemhivatásos Színjátszók Egyesülete – 

a Jádzó Társaság – elnöke volt. Elnöki tisztéről 1993-ban azért mondott le, hogy a Shakespeare-kultúrközpontnak szentelhesse 

magát. Érdeklődése központjában a két évszázados erdélyi magyar Shakespeare-kultusz története állt…” Forrás: Erdon.ro: teljes 

cikk > 

 

https://itthon.transindex.ro/?cikk=28964&a_tortenelmi_igazsag_helyreallitasa_tekinteteben_is_sok_a_tennivalo__a_roma_kozossegek_megitelese
https://www.e-nepujsag.ro/articles/egyfajta-esettanulmanykent-is-szolgal
http://szabadsag.ro/-/megerzi-a-varos-gazdasaga-az-egyetemistak-elmaradasat
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/felretajekoztato-turistatajekoztato-3563287/
https://www.erdon.ro/kultura/elhunyt-nagy-attila-erdelyi-film-es-dramatortenesz-az-mma-rendes-tagja-3565075/
https://www.erdon.ro/kultura/elhunyt-nagy-attila-erdelyi-film-es-dramatortenesz-az-mma-rendes-tagja-3565075/


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

Gyászhír: Szentkirályi Miklós Béla restaurátorművész, az MMA rendes tagja 

Életének 78. évében, március 20-án elhunyt Szentkirályi Miklós Béla Munkácsy-díjas restaurátorművész, érdemes művész, a 

Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Nemzeti Galéria (MNG), majd a Szépművészeti Múzeum főrestaurátora – 

közölte az MTI-vel hétfőn a Magyar Művészeti Akadémia. Szentkirályi Miklós Béla közel három évtizeden keresztül Erdélyben 

élt. Szentkirályi Miklós Béla 1943. május 11-én született Kocsordon, Szabolcs-Szatmár Megyében, 1945-től 1973-ig Erdélyben, 

Mezőpagocsán, majd Marosvásárhelyen élt. Szentkirályi Miklós Béla a Nemzeti Galériában és a Szépművészeti Múzeumban 

eltöltött évtizedei során több mint 120 képzőművészeti alkotást állított helyre rendkívül magas színvonalon. Restaurátor munkái 

széles spektrumon mozognak – a középkori szárnyas oltároktól kezdve (Leibic, Kisszeben, Csíkszentlélek), a hatalmas méretű, 19. 

század végi festményeken keresztül (Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája) a köztéri emlékműig bezárólag (Zala György Aradi 

vértanúk című szoborcsoportja) számos jelentős munka fűződik nevéhez…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

 

Kormányválság: Zuzana Čaputová köztársasági elnök lemondásra szólította fel a miniszterelnököt 

Zuzana Čaputová azzal kezdte, hogy egy hete arra kérte Matovič miniszterelnököt, hogy vessen véget a kormányválságnak. Az 

államfő szerint azonban az eltelt idő alatt nem javult a helyzet, sőt, a válság mélyül. Az államfő megemlítette, hogy a válság már a 

parlamentbe is begyűrűzött, a végrehajtó hatalom nem működik, miközben az ország soha nem látott válságban van. A kormány és 

működése közérdek, ezért Čaputová nyilvánosan elismételte azt az üzenetet, amelyet egy hete négyszemközt mondott Matovičnak: 

„Elengedhetetlen, hogy a kormányfő a lemondásával lehetővé tegye a koalíciós partnerek megegyezését a kormány átalakításáról. 

Semmilyen ember pozíciója nem lehet fontosabb, mint az ország és az állampolgárok érdeke.“…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

teljes cikk 2 > 

Vélemény: Porondon az oktatásügy 

Újabb iskolaügyi miniszter feje hullt a porba. Immár a 20. minisztert búcsúztatjuk a rendszerváltás óta az oktatásügy éléről. Ez lehet 

a legnehezebb miniszteri poszt kicsiny országunkban. Valahogy nem megy nekik. Az eltelt 30 év távlatában ez átlagosan másfél 

éves regnálást jelent miniszterenként. Eddig két olyan iskolaügyi miniszter volt, akinek sikerült a négyéves megbízatási idejét 

kitöltenie: Eva Slavkovskának és Ján Mikolajnak. Mindkettejük az SNS tagjaként töltötte be ezt a pozíciót, és nem sok jót 

köszönhetett nekik a magyar iskolaügy. Nincs stratégia az oktatásügyben, minden miniszter belekap valamibe, az utód vagy 

megtartja, vagy elveti. Rosszabb esetben még „jobb” reformot talál ki…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Videó: Itt az új felvidéki magyar egységpárt: A Szövetség 

Szövetség (Aliancia) néven, az MKP, a Most-Híd és az Összefogás együttműködésével alakul meg az egységes felvidéki magyar 

érdekképviseletet megvalósítani hivatott politikai tömörülés. Ezt közös sajtótájékoztatóján jelentette be a három párt elnöke: Forró 

Krisztián (MKP), Sólymos László (Most-Híd) és Mózes Szabolcs (Összefogás). Az MKP elnöke az új formációról elmondta: 

magyar párt lesz, az itt élő magyarokat, a magyarok által lakott régiókat, de a többi, itt élő nemzetiségeket is képviselni kívánja. A 

párt struktúráját illetően elmondta: az új formáció 3 platform mentén fog működni, melyeket az alapító pártok adják.  Az MKP adja 

majd a párt elnökét, a Híd az Országos Tanács elnökét, míg az Összefogás a szakmai alelnököt. Személyi kérdésekről még nincs 

döntés. A felek megállapodtak az egységes párton belüli arányokról is, ami a következőképpen alakul (MKP-Híd-Összefogás 

sorrendben): Elnökség:9-5-4; OT:5-3-2; Járási elnökségek:3-2-1. Sólymos László, a Híd elnöke történelmi pillanatként emlegette a 

mai napot. A 3 párt egyesülésének jelentőségét az 1998-as koalíció létrehozásához hasonlította. […]A kassai Thália Színház és a 

komáromi Jókai Színház vezetői közös nyilatkozatot adtak ki a szlovákiai magyar pártok közötti megállapodás kapcsán. […] 

Kisebbségi létünk hosszú évtizedei során politikusaink háromszor veselkedtek neki az önösszeszedésnek. Először 1936-ban 

mondták ki két meghatározó magyar párt egyesítését, ám az Országos Magyar Párt valójában csak egy évvel később kezdte meg 

tényleges tevékenységét és nem sokkal később a történelem viharai szétzilálták. A második pártegyesülést…” Forrás: Felvidek.ma: 

teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 > 

Három hónapja tart zárva az egyetlen magyar egyetem könyvtára 

Nem egész kétezer hallgatója van a Selye János Egyetemnek, ebből közel négyszáz hallgató készül a szorgalmi időszakban 

tanulmányai befejezésére. Mindezt mostoha feltételek mellett, ugyanis az Egyetemi Könyvtár nem működik, holott az ország többi 

egyetemi könyvtára, sőt, néhol még a városi könyvtárak is üzemelnek. A legtöbb helyen előzetes rendelés alapján kölcsönöznek, 

illetve zavartalanul működik a könyvtárközi kölcsönzés. Szerettük volna megtudni miért tartanak zárva, tudván, hogy a nyitva tartást 

nem korlátozzák a járványügyi rendeletek. Petheő Attila, az egyetem PR és kommunikációs szakembere válaszolt kérdéseinkre. 

Ebből kiderült, hogy az egyetem könyvtára, hasonlóan az egyetem többi épületéhez, szükségállapotban üzemel rektori rendelet 

alapján egészen április 28-ig. Hozzátette, az egyetem nem közkönyvtár. „Oktatóinknak hála, egyetemünk hallgatói online fellelhető 

segédanyagokat is kapnak az oktatóktól…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

https://kronikaonline.ro/kultura/elhunyt-az-aradi-szabadsag-szobrot-is-ujjavarazsolo-szentkiralyi-miklos-bela-restauratormuvesz
https://ujszo.com/kozelet/caputova-elengedhetetlen-hogy-matovic-lemondjon
https://ujszo.com/kozelet/egy-miniszteriumon-mulhat-a-kormanyvalsag-megoldasa
https://korkep.sk/cikkek/velemeny/2021/03/24/edes-eniko-porondon-az-oktatasugy/
https://felvidek.ma/2021/03/itt-az-uj-felvideki-magyar-egysegpart-a-szovetseg/
https://ma7.sk/aktualis/egysegesul-a-magyar-erdekkepviselet-megszuletett-a-szovetseg
https://parameter.sk/nagy-remenyekkel-tekintunk-partok-kozotti-megallapodas-altal-megnyilt-lehetoseg-ele
https://ujszo.com/velemeny/egy-ut-all-elottunk
https://felvidek.ma/2021/03/harom-honapja-tart-zarva-az-egyetlen-magyar-egyetem-konyvtara-annak-ellenere-hogy-nyitva-lehetne/
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Gyászhír: Nagy János szobrászművész 

Életének 86. évében, hosszan tartó betegség után csütörtökön elhunyt Nagy János felvidéki szobrász- és éremművész, a Magyar 

Művészeti Akadémia tagja, Tata díszpolgára - közölte a város önkormányzata az MTI-vel. Nagy János 1935. június 17-én született 

Rákosszentmihályon. A pozsonyi Képzőművészeti Főiskola elvégzése után a besztercebányai, majd a nyitrai tanárképző főiskolán 

tanított. Bekapcsolódott a csehszlovákiai, majd a szlovákiai magyar képzőművészeti életbe. Tagja volt a Csehszlovákiai Magyar 

Képzőművészeti Társaságnak, majd a Szlovákiai Magyar Képzőművészeti Társaság elnöki tisztét töltötte be…” Forrás: Ujszo.com: 

teljes cikk > 

Tízéves a VITA HUMANA 

Utoljára megalapításának 5. évfordulóján beszélgettünk a VITA HUMANA Polgári Társulás tevékenységéről. Idén fennállásuk 10. 

évfordulóját ünneplik, ebből az alkalomból Bándy Katalin, a civil szervezet elnöke számolt be munkájukról. A VITA HUMANA 

2011. március 25-én alakult a megfogant élet világnapja, illetve Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén. Néhány már rendszeressé 

vált, mint a zarándoklatok, lelkigyakorlat, adventi koszorúk készítése és mézeskalácssütés, illetve díszítés a pasztorációs 

központban. A városmisszió keretén belül bekapcsolódtak a családi nap megszervezésébe, ugyanakkor a plébániakert kialakításában 

is aktív szerepet vállaltak…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Múltidéző: 134 éves lenne Kassák Lajos 

Kassák Lajos, prózaíró, költő, szerkesztő a magyar avantgárd élharcosa 1887. március 21-én született Érsekújvárban. 1904-ben 

Kassák Lajost Újpestre, majd Budapestre sodorta a szél, ahol vasmunkásként tevékenykedett. 1915-ben létrehozta az első magyar 

avantgárd lapot, a Tettet, amelyet háborúellenességre hivatkozva betiltottak. […] Kassák Lajos a második világháborút jobbára 

Budapesten élte meg, 1948-ban országgyűlési képviselő lett (a Szociáldemokrata Pártban)…” Forrás: Muzsa.sk: teljes cikk > 

Múltidéző: Kőváry és fia Rimaszombatból 

A magyar kabaré egyik megalapítója volt, s 50 évig annak hű társa. Adyval együtt lovagolták meg a szfinxet, Kosztolányi szerint a 

húszas-harmincas években Budapest öt legismertebb személye között volt a helye. Később a gazdasági válság idején mégis Berlinbe 

megy karriert csinálni, de hazajön, mert vár rá a magyar film és az anyanyelve. „Feltalálja” a kontrafékes dadogást, s mintegy 35 

filmben tűnik fel. […] Utoljára az Állami áruházban és a Bakaruhában találkozhatunk vele. Fia szorosan a nyomdokaiban jár. 

Megírja a legszórakoztatóbb magyar történelemkönyvet, amelyből még az is kiderül, hogy Arthur Koestler is magyar volt, ahogy 

rajta kívül sok százan a nagyvilág ismert személyiségei közül. Igen, ők a Kőváryak…” Forrás: Muzsa.sk: teljes cikk > 

 

ZAMG: Előrejelző rendszert dolgoznak ki 

A lakosság megfigyeléseire is számít az Osztrák Meteorológiai Szolgálat, a ZAMG, amely projektpartnereivel közösen előrejelző 

rendszert dolgoz ki a haszonnövények védelmére. Így a gazdák időben fel tudnak készülni, ha például fagy veszélyezteti az 

almatermést vagy aszály a kukoricát. A meteorológia világnapja alkalmából arra kéri az Osztrák Meteorológia Szolgálat, a ZAMG 

a lakosságot, hogy ingyenes okostelefonos alkalmazása, a „ZAMG Naturkalender“ segítségével küldjék el a növények fejlődési 

ciklusával kapcsolatos megfigyeléseiket. Vagyis írják meg és fényképezzék le, ha például kibontotta virágait a kertjükben a 

sárgabarackfa vagy a kirándulás során lombosodó bodzabokrot látnak. […] Idén tavasszal a növények egyébként nagyjából egy 

héttel tartanak előbbre az 1981 és 2010 közötti évek átlagánál…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Magyar régészek bukkantak egy mamut maradványaira Ausztriában 

Egy több ezer éve feldarabolt mamut maradványaira bukkantak magyar régészek Ausztriában. A ritka leletre az osztrák A5-ös 

autópálya építését megelőző feltárás során bukkantak a Salisbury Kft. nevű magyar régészeti magáncég szakemberei. „A 

legunikálisabb leletnek egy körülbelül négy-öt éves mamut feldarabolt vázának részletei számítanak. A csontok elhelyezkedéséből 

és a rajtuk lévő sérülések alapján a korabeli húsfeldolgozás menetét is meg tudtuk határozni, ami egyedülálló. a levadászott állatot 

először nagyobb részekre darabolták fel, majd a telepre csak a húsban gazdag töredékeket vitték be. […] – mondta Szilasi Attila 

ásatásvezető régész…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Sag’s Multi kétnyelvű szónokverseny: Magyarok a döntőben 

Hét burgenlandi diák szólalt meg magyarul a Sag’s Multi kétnyelvű szónokverseny második fordulójában. A középiskolás és 

gimnazista tanulók videón küldték be beszédeiket, amelyben a német és egy választott nyelv között kellett váltogatniuk. A verseny 

májusi döntőiben összesen hét magyar szónoklat hallható. A Sag’s Multi! második fordulójába 270 diák jutott tovább. A 

jelentkezőket a szervezők iskolájuk szerint négy régióra (Bécs, nyugat, dél és kelet, észak) osztották. A burgenlandi diákok feleleteit 

https://ujszo.com/kultura/elhunyt-nagy-janos-szobraszmuvesz
https://felvidek.ma/2021/03/tizeves-a-vita-humana/
https://muzsa.sk/irodalom/134-eves-lenne-kassak-lajos
https://muzsa.sk/film/kovary-es-fia-rimaszombatbol
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3096129/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3096255/
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stájerországi és karintiai tanulók beszédeivel együtt értékelte a zsűri. A verseny során a különböző nyelvek nem alkotnak önálló 

kategóriákat, de a zsűri munkáját az összes nyelven anyanyelvi beszélők segítik. A pontozás során csak a szónoklat formai és 

tartalmi tulajdonságait és a szónoki készségeket veszik figyelembe…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Ausztria kitünteti Karikó Katalint 

A díj megalapításának 100. jubileumi évében Karikó Katalin és Luisa Torsi kiemelkedő kutatókat díjazták a Wilhelm Exner 

éremmel, akik az Exner szellemében elért eredményeikkel döntő kereskedelmi és ipari fejlesztéseket indítottak el, ösztönözték a 

vállalkozói tevékenységet és létrehoztak egy ritka társadalmi előnyt "- olvasta fel Stephan Blahut főtitkár a zsűri 2021-re vonatkozó 

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

 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa elfogadta a 2021-es költségvetést 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa online térben tartott hétfői ülésén elfogadta 2021-es 

költségvetését. A közösség a tavalyi évből áthozott közel hárommillió eurós költségvetési többlettel együtt valamivel több, mint 3,5 

millió euróval gazdálkodik. Magyarországi támogatással három új beruházás – tornaterem Gyertyánosban, diákszálló 

Hosszúfaluban, kisvonatok Dobronakon és Hodoson – indul több mint 2,1 millió euró értékben. Az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű 

Általános Iskola Gyertyánosi Tagiskolája mellett tervezett korszerű tornaterem építésére 961.961 euró támogatás érkezett. A 

Muravidék kétnyelvű területének turisztikai fejlesztését, az idegenforgalmi kínálat folyamatos bővítését szolgáló úgynevezett 

buszprojektre 328,6 ezer euró támogatás biztosított. A program keretében két közúti gumiabroncsos kisvonat (egy kisvonat egy 

mozdonyból és két darab 24 fős kocsiból áll) vásárlását és forgalomba helyezését tervezik Hodos, illetve Dobronak Község 

részére…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Közelebb kerül a magyar levéltári anyag 

A Maribori Területi Levéltár muravidéki egységének létrehozását a szlovén kormány tavaly nyáron prioritásként sorolta be a Covid-

járvány gazdaságra gyakorolt következményeinek enyhítéséről szóló intervenciós törvényébe. Így a már 2016-ban kezdeményezett 

projekt – levéltári egység Muraszombatban – megvalósítása végre elkezdődhet. Fras Ivan, a Maribori Területi Levéltár igazgatója 

lapunknak úgy nyilatkozott, hogy a beruházás megkezdéséhez szükséges dokumentáció már elkészült, a projekt jelenleg pénzügyi 

jóváhagyásra vár. A muravidéki egységet Muraszombat központjában, a Muralist volt üzletében alakítjuk ki. […] A tervünkben 

szerepel három új munkahely létrehozása, a későbbiekben további munkatársak foglalkoztatására is számítunk – mondta az igazgató. 

A földszinten levéltári olvasóterem áll majd rendelkezésre a régióhoz kapcsolódó több mint 1,7 kilométernyi levéltári anyag 

kutatására és az érdeklődők számára. A muraszombati egységbe kerül majd a magyar nyelvű levéltári anyag is, amely valamivel 

több mint tíz évig Völgyifaluban volt letétben. [...] Šöveges Lipovšek Gordana lendvai származású levéltáros és történész elmondása 

szerint […] az egykori iskola helységeiben a magas nedvességtartalma miatt az ott tárolt dobozokon penészfoltok jelentkeztek…” 

Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

 

22 éve a NATO-bombázásoknak 

22 évvel ezelőtt a mai napon, március 24-én kezdődött meg az akkori Jugoszláv Szövetségi Köztársaság NATO-bombázása. A 

Tanjug hírügynökség 22 évvel ezelőtti jelentése szerint a NATO támadás Belgrádot, Podgoricát, Danilovgradot, Pristinát, Újvidéket, 

Kragujevacot érintette. Találat érte a batajnicai, zemuni, zombori és niši katonai repülőtereket. Továbbá bombázták Pancsovát, Bart, 

Užicét, Ivangradot és Kursumliját és más településeket. A hadművelet 78 napig tartott, egyes becslések szerint 2500 civil és 1000 

katona vesztette életét – írja a nova.rs. Országszerte nagy károk érték az infrastruktúrát, utakat, hidakat romboltak le, sok iskola és 

egészségügyi intézmény is megrongálódott. […] Az évforduló alkalmából országszerte megemlékezéseket tartottak…” Forrás: 

Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

38 vajdasági diák érdemelte ki az Ady-ösztöndíjat 

A Nemzeti Tehetség Program keretén belül meghirdetett Ady Endre-ösztöndíjban azok a határon túli tanulók részesülnek, akik 

magyar tannyelvű oktatásban vesznek részt, kimagaslóan tehetségesek, de szociálisan hátrányos helyzetűek. Az Ady Endre-

ösztöndíjpályázatot 2020 szeptemberében hirdette meg a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács. A kiírásra nagy volt az érdeklődés…” 

Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

 

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3095739/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3095522/
https://nepujsag.net/nemzetiseg/10254-tornaterem,-koll%C3%A9gium-%C3%A9s-di%C3%A1ksz%C3%A1ll%C3%B3,-kisvonatok.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/tornaterem-diakotthon-kisvonat-gazdasagi-tamogatasok/574039
https://nepujsag.net/kultura/10256-k%C3%B6zelebb-ker%C3%BCl-a-magyar-lev%C3%A9lt%C3%A1ri-anyag.html
https://szabadmagyarszo.com/2021/03/24/22-eve-a-nato-bombazasoknak/
https://szabadmagyarszo.com/2021/03/25/a-hatalom-embereit-mar-a-viragok-is-zavarjak-video/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/38-vajdasagi-diak-erdemelte-ki-az-ady-osztondijat
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Beszélgetés: László Sándor, a magyar színészosztály osztályvezetője 

A pályaválasztás előtt álló fiataloknak a felsőoktatási intézmények igyekeznek bemutatni, hogy mit is tudnak nyújtani, miért 

érdemes éppen oda iratkozni. Így tesz az Újvidéki Művészeti Akadémia is, ahol ősszel ismét nyílik színészosztály magyar nyelven. 

Az osztályvezető tanár László Sándor színművész lesz, aki szerint nem mindennapi munkát fog végezni az, aki színésznek áll. A 

színész szakra általában nagyon nagy az érdeklődés, mi a helyzet a magyar nyelven induló évfolyammal, mennyi jelentkező szokott 

lenni? – Változó, hogy mikor hányan jelentkeznek. Az utóbbi években nem küzdöttünk emberhiánnyal, vannak jelentkezők. Tíz 

állami költségvetésű helyünk van, de ha nincs annyi személy, akiben látunk potenciált, akkor kevesebbel is tudunk évfolyamot 

indítani. Volt már, hogy hat személlyel indítottunk osztályt…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Interjú: Sóti Éva, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség idei Plakett díjasa 

Sóti Éva az Aranykapu Művelődési Egyesület alapítója, művészeti vezetője, tájházvezető, óvónő, aki emellett édesanya, nagymama 

és feleség is egyben. Sóti Éva a művelődés- és közösségszervező tevékenységéért a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Plakett 

díjában részesült. Közel negyven éve folyamatosan gyerekekkel foglalkozik, hogy Adán megőrizze és továbbadja a fiataloknak a 

magyarság kulturális örökségét. Sóti Évával több évtizedes tevékenységéről, küldetéséről és céljairól beszélgettünk…” Forrás: 

Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Videó: Kántortalálkozó Szenttamáson 

A járványügyi előírásokkal összhangban kántortalálkozót tartottak Szenttamáson a Szent Kereszt felmagasztalása plébánián. Ahhoz, 

hogy szépen formálható legyen a hívek zenei ízlése, fontos, hogy a más-más település egyházzenészei, kántorai is véleményt 

cseréljenek, évente 2-3 alkalommal találkozzanak, közös lelki napokat tartsanak…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

 

Állami ökológiai felügyelőség: 2050-ben Ukrajna vízimportra kényszerülhet 

Az állami ökológiai felügyelőség elemzése szerint, amennyiben nem történnek radikális intézkedések, Ukrajnában 30 év múlva 

hiánycikk lesz az ivóvíz. 2020 folyamán a felügyelőség 3777 alkalommal dokumentálta vízszennyezés tényét, melyek során 188 

millió hrivnya kár keletkezett. A hivatal közleménye alapján a tartalékokat elsősorban az édesvizekbe kerülő mérgező anyagok, a 

tisztítás alacsony szintje és a folyók kiszáradása veszélyezteti…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Emberi jogi kérdés az anyanyelven íródott tankönyvek kiadása 

Az elmúlt hetekben éles vitákat váltott ki az, hogy az oktatási hivatal elektronikus rendszerébe nem kerültek be a 8. osztályosok 

számára jövő tanévre rendelhető magyar nyelvű tankönyvek. A portálon közzétett videós összeállításból kiderül, hogy az iskolák a 

biztonság kedvéért rendeltek néhány ukrán nyelvű tankönyvet is. […] Csernicskó István nyelvész-professzor, az MTA doktora a 

TV21 Ungvár megkeresésére elmondta: Ukrajna adófizető állampolgáraiként jogunk van ahhoz, hogy anyanyelvünkön tanuljunk, 

és ehhez anyanyelvünkön íródott tankönyvek is rendelkezésre álljanak. Ez nyelvi, emberi jogi, illetve kisebbségi kérdés…” Forrás: 

Karpatalja.ma: teljes cikk > 

Nemzetközi földrajzi konferencia a Rákóczi-főiskolán 

Társadalom földrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok címmel nemzetközi földrajzi 

konferencia kezdődött a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II. RFKMF) március 25-én. A programot a Rákóczi-

napok 2021-es rendezvénysorozata keretében március 25-26-án tartják. A járványügyi helyzet miatt a konferencia online térben 

valósul meg. A plenáris előadásokat követően a nemzetközi konferencia szekcióüléseken folytatódik, mintegy 80 előadó 

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

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     
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