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Közel 100.000 magyar él Ausztriában 

A járványhelyzet ellenére 2020-ban is közel 4000 fővel emelkedett az Ausztriában élő magyar nemzetiségűek száma – derül ki a 

statisztikai hivatal friss adataiból. Így már több mint 91 ezer azoknak a száma akiknek állandó lakcíme van az országban, amivel 

Németország és az Egyesült Királyság után ez lehet a harmadik legnagyobb magyar populáció Nyugat-Európában. A szám az utóbbi 

években folyamatosan emelkedik, Magyarország 2004-es uniós csatlakozáskor még 20 ezernél kevesebb magyarnak volt állandó 

lakcíme Ausztriában. Ha nem a nemzetiséget, hanem a születési helyet nézzük, akkor közel 84 ezer Magyarországon született ember 

él jelenleg Ausztriában, ami nagyjából kétezerrel több, mint egy évvel ezelőtt. Fontos kiemelni, hogy a fenti számok csak az 

életvitelszerűen Ausztriában lévő magyarokat tartalmazzák, mellettük több tízezren, vagy akár százezren lehetnek olyanok, akik 

ingáznak Nyugat-Magyarországról, ők ebben a statisztikában nem szerepelnek…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Magyarországi zsidó áldozatokra emlékeztek 

Hosszú évek óta egy csoport ember találkozik itt, Keresztpajtánál/Kreuzstadlban, akik nem közömbösek a 80 évvel ezelőtt történtek 

iránt. Idén, március 28-án, vasárnap a RE.F.U.G.I.U.S egyesület csak egy virtuális megemlékezésre invitált a koronajárvány miatt. 

76 évvel ezelőtt itt gyilkoltak meg 180 magyarországi zsidó munkaszolgálatost. A 180 halott zsidó magyar származású és 

állampolgárságú volt. „Vannak olyan dolgok, amelyekre nem lehet nem emlékezni, mert alapvető fontosságúak az emberi 

történelem szempontjából“ – mondta egy videón a RE.F.U.G.I.U.S egyesület elnöke, Paul Gulda. A délkeleti fal építése során 

elhunyt áldozatok emlékére Martin Kramelhofer polgármester, a rohonci közösséget képviselve, koszorút helyezett el az 

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

Rádióinterjú: Új esély az AKH ingyenes képzéseivel 

Megnőtt az esti iskolák utáni érdeklődés. Felsőpulyán tizenkét éve van lehetőség arra, hogy a „Handelsakademie"-ben a 

munkavégzés mellett – ingyen – meg lehetett szerezni a szakmai érettségit. Iskolai lemorzsolódók, munkanélküliek, visszatérők a 

munkaerőpiacra, széles azoknak a köre akik a tanulást választják. A célcsoport természetesen a burgenlandiak, de a képzési 

helyszínek miatt sok diák van Alsó-Ausztriából és Stájerországból, de akár Magyarországról is. Bariska István tanár a AKH 

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

Rádióinterjú: Amatőr műfordító munkássága Bécsben 

Két regénye jelenik meg idén a Bécsben élő műfordítónak az Európa kiadó gondozásában. Remélhetőleg a vírushelyzet miatt nem 

kényszerülnek arra, hogy módosítsanak a megjelenés időpontján, és hamarosan magyar nyelven is olvashatóak lesznek a könyvek. 

Fekete Ágnes magyar nyelvre fordított ez idáig már 12 könyvet, és most ezek közül kettőre jelentkezett az Európa kiadó, hogy 

vállalnák azok kiadását. Így idén megjelenhet Nino Haratischwili írónő két regényének fordítása, akiről tudni kell, hogy bár 

eredetileg grúz származású, de németül ír. Az egyik a „Das achte Leben" – magyarul a „Nyolcadik élet" egy évszázadot átfogó, 

történelmi családregény. Míg a másik – „Die Katze und der General" vagyis a „Cica és a tábornok" a csecsen háborúról szól…” 

Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Két kategóriával bővült az Év Gyerekkönyve Díj 

Az előző évhez képest újdonság, hogy idén két kategóriával is bővült az Év Gyerekkönyve Díj, így 2021-ben összesen hét díjat oszt 

ki a zsűri (a HUBBY-díj mellett, amely áll egy írói, illusztrátori és egy kiadói különdíjból). Az elismerésekkel a 2020-as év könyveit, 

alkotóit, fordítóit, szerkesztőit és kiadói munkáit díjazzák majd. Az „Év Ismeretterjesztő Könyve“ kategória listáján szerepel Vibók 

Ildi: Szeretnék egy aranyhalat című könyve is. Az írónő három évvel ezelőtt költözött családjával Dél-Burgenlandba – férje, Élő 

Péter virológus és szenvedélyes madárpók-tenyésztő. A család két gyermeke felsőőri és felsőlövői iskolákba járnak és 

szabadidejükben élvezik a családban élő állatok ápolását, a velük való foglalkozást. A felelős állattartásról szóló mesekönyvben 

olvasottakhoz így saját családjában megélt helyzetekből is tudott meríteni…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 
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https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3096923/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3096901/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3096810/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3095437/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3096653/
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Gazdaságtámogatási szerződések aláírása Ljubljanában 

Hétfőn délután Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsának elnöke valamint 

Zdravko Počivalšek gazdaságfejlesztési és technológiai tárcavezető Ljubljanában, a minisztérium székhelyén aláírta a magyar 

nemzeti közösség gazdasági alapjának serkentési programja 2021–2024 támogatási szerződését mind a három intézkedésre 

vonatkozóan. A muravidéki kétnyelvű terület gazdaságélénkítési programját mintegy 2,8 millió eurós összeggel a szlovén kormány 

már januárban megerősítette…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

A MMÖNK tanácskozása a minisztériummal a tanárok minimális magyar nyelvtudásról 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség tegnap este rendkívüli ülésen sürgősséggel vitatta meg és fogadta el a 

kétnyelvű óvodákban és iskolákban szükséges magyar nyelvtudásról szóló szabályzattervezetet, amely kompromisszumokra épül. 

Horváth Ferenc, a csúcsszervezet elnöke: […] A lehető legtöbb pontban sikerült követnünk azon elveket, amelyeket […] korábban 

megfogalmaztunk. A magyar nyelvet oktatóknak, osztálytanároknál, óvónőknél legalább C1-es szinten kell bírnia a magyar nyelvet, 

az általános tanároknak a B2-es lett előírva…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 

MNMI: támogatások a magyar kulturális programokra 

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) Tanácsa hétfői online ülésén elbírálta a nyilvános felhívásra beérkezett 

pályázatokat a magyar kulturális programok támogatására. A Völgyifalunapot, a Magyar Bált és a filmes továbbfejlesztési projektet 

részesítették a legnagyobb támogatásban. Az MNMI is a Covid-évet megsínylő kulturális intézmények sorsában osztozik, számos 

tervezett rendezvénye elmaradt, programjait az online térbe helyezte át. Pénzügyileg viszont pozitív mérleggel zárták az évet. A 

2021-es magyar kulturális programok támogatására februárban meghirdetett felhívásra – mely által a nemzetiségi kulturális 

programokat kivitelező egyesületek és egyéb civilszervezetek programjait támogatja a szlovén kulturális minisztérium, 

lebonyolítója pedig az MNMI – 24 szervezett pályázott…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

A LKMNÖ múlt heti tanácsülése: Az egyesületi támogatások elbírása 

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) múlt heti tanácsülésén elfogadták a 2021-es 

költségvetést. Az LKMNÖK költségvetésében új tételnek számít a „Magyarul a Muravidéken” program támogatása, illetve az 

úgynevezett tájház egyesületi tagsági díj befizetése is. A fennmaradó 130 ezer eurót a szlovén gazdasági tárca biztosítja a muravidéki 

közösség jóváhagyásával, kifejezetten a völgyifalui tájház (képünkön) építésére…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Lendvai Galéria-Múzeum online tanácsülése 

A Lendvai Galéria-Múzeum (GML) múlt heti, az online térben tartott tanácsülésén egyhangúlag elfogadták az intézet 2020-as 

beszámolóját és a 2021-es évre javasolt pénzügyi és programtervet, de felvetődött az intézetek összevonásának kérdése is. Lendvai 

Kepe Zoltán, a GML tanácsának elnöke a tavalyi évet kivételesnek minősítette úgy az intézet pénzügyi, mint programjai 

szempontjából. A legnagyobb bevételkiesés a látogatók számának csökkenése miatt jelentkezett, de mert a kiadások összege is 

alacsonyabb lett a tervezettnél, a költségvetés eredménnyel zárult. Az idei évre javasolt programterv a már hagyományossá vált 

események (Lendvai Nemzetközi Művésztelep, A képzőművészet nagyjai) mellett több kiállítást és eseményt is terveznek. […] 

Továbbá felmerült a kérdés az GML és tanácsának álláspontjáról a több különböző jellegű lendvai közintézmény összevonásával 

kapcsolatosan, az üggyel ugyanis már a szlovén média is foglalkozik. Baumgartner elmondta, hogy Lendva Községtől tavaly 

december 3-án kaptak javaslatot az összevonás ötletéről, egy héttel később a vár vezetősége írásban fordult az alapító felé (érvekkel 

tiltakozott az összevonás ellen), de választ még nem kaptak…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Kötetbemutató: Lendvai Kepe Zoltán Hetés falvainak népessége és gazdálkodása a 18–20. században 

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) videómegosztó csatornáján március 25-én mutatták be Lendvai Kepe Zoltán, 

az MTA külső köztestületi tagjának Hetés falvainak népessége és gazdálkodása a 18–20. században című tájmonográfiáját, 

amelynek alapjául a doktori dolgozata szolgált. A szerzővel Soós Mihály, az MNMI igazgatója beszélgetett. Lendvai Kepe Zoltán 

a múlt század 90-es éveinek elejétől kutatja tudatosan a szülőföldje, Hetés néprajzát, – akkoriban ugyanis az MNMI munkatársaként 

néprajzi projektek kivitelezésével foglalkozott, és az e téren végzett munka az életét teljesen más irányba (a képzőművészettől a 

népművelésig) terelte. A szerző Gönczi Ferencz több mint 100 évvel ezelőtt megjelent Göcsejt és Hetést bemutató könyvének adatait 

kívánta kibővíteni, illetve „tudományos, levéltári és történeti adatokkal kiegészíteni – tehát a rengeteg értékes néprajzi adatot, amit 

Gönczi közöl a könyvben, térben és időben elhelyezni, a hátterét tisztázni. Így a közel 400 oldalas tájmonográfia az 1700-as évektől 

2004-ig (az európai uniós csatlakozásig) terjedő időszakot öleli fel…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

https://nepujsag.net/nemzetiseg/10292-gazdas%C3%A1gt%C3%A1mogat%C3%A1si-szerz%C5%91d%C3%A9sek-al%C3%A1%C3%ADr%C3%A1sa-ljubljan%C3%A1ban.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/elkeszuelt-a-szabalyzattervezet/575015
https://nepujsag.net/kultura/10296-mnmi-t%C3%A1mogat%C3%A1sok-a-magyar-kultur%C3%A1lis-programokra.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/10291-az-egyes%C3%BCletek-programjait-egyedileg-b%C3%ADr%C3%A1lj%C3%A1k-el%20-%20.html
https://nepujsag.net/kultura/10298-a-j%C3%A1rv%C3%A1ny-ellen%C3%A9re-eredm%C3%A9nyes-volt-az-%C3%A9v.html
https://nepujsag.net/muravidek/10297-%E2%80%9Ea-t%C3%A9ma-v%C3%A1lasztott-engem%E2%80%9D.html
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Rádióhír: Jól teljesítettek a muravidéki versenyzők az „5 határon át” című online honismereti vetélkedőn 

Befejeződött a Kárpát-medencei 5 határon át című online, interaktív honismereti vetélkedő, amelyen négy muravidéki tanuló is 

közreműködött. A muravidéki versenyzőknek pár napja osztották ki a díjakat. A Kárpát-medencei Kerekasztal Fórum az elmúlt 

évek sikereire való tekintettel a 2020/2021-es tanévben is meghirdette az 5 határon át című online, interaktív honismereti vetélkedőt 

az általános iskolák felső tagozatos tanulói számára. A felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, vajdasági, muravidéki és anyaországi 

versenyzőknek ezúttal a mondák, mítoszok és legendák témakörében kellett összemérni tudásukat…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk 

> 

Kötet: Hagymás István: Shakespeare-látlatok II. 

Hagymás István: Shakespeare-látlatok II. címmel jelent meg a Muravidéki Baráti Kör ME gondozásában, 2020-ban kiadott kötet. 

Négy évvel követi a Shakespeare-látlatok I. című, négy drámaelemzést tartalmazó kötetet. […] Hagymás István ebben a könyvében 

hét színpadi művet (Pericles, Troilus és Cressida, Titus Andronicus, Coriolanus, Cymbeline, Lear király, valamint Hamlet) értelmez 

„a tőle megszokott, egyszerre többféle nézetből is, egyebek mellett (mély)lélektani szempontok figyelembevételével (freudi és jungi 

pszichológia)” – írja Hagymás elemzési hozzáállásáról Ruda Gábor a könyv előszavában. Hagymás, aki már korán megértette a 

„minden mindennel összefügg” elmélet lényegét, kiváló elemzői képességekkel bír. Bizonyítékként szolgál a szóban forgó könyv 

is, amelyben a szerző részletekbe menően felfedi a színpadi darabok üzenetét…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

           

 

Vučić és Brnabić: A vakcináció nem geopolitikai kérdés 

Szerbia számára a vakcináció nem geopolitikai kérdés, hanem az emberi életek megmentését jelenti - ezt mondta Aleksandar Vučić 

a CNN-nek adott interjújában. Mint mondta, büszke arra, hogy a régió több országából is érkeznek olyanok, akik szeretnék felvenni 

a védőoltást Szerbiában. Az interjúban azt is leszögezte, hogy Szerbia stratégiai célja az európai uniós tagság elérése. […] Ana 

Brnabić szerb kormányfő hétfőn kijelentette, nincs semmiféle politikai célzata annak, hogy Szerbiában a környező országok 

polgárait is beoltják koronavírus elleni vakcinával – írja a 021.rs. Ahogyan arról korábban értekezett a média, a hétvégén hatalmas 

sorok alakultak ki a Szerbiába vezető határállomásokon, mert rengetegen szerették volna felvenni a védőoltást. Sajtóinformációk 

szerint a legtöbben Bosznia-Hercegovinából, Montenegróból, Észak-Macedóniából és Albániából érkeztek.…” Forrás: 

Pannonrtv.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

2050-re Szerbia területének mintegy felét erdősítenék  

A nemzeti erdősítési stratégia tervei szerint 2050-ig Szerbia területét a jelenlegi 30 százalék helyett 42 százalékban erdők fogják 

borítani – derül ki a Szerb Környezetvédelmi Intézet tájékoztatásából, amelyet március 21-e, az erdők nemzetközi napja alkalmából 

adtak ki, írja a Tanjug hírügynökség…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Új törvénykeret: A múzeumokra gazdasági és kulturális szempontból is nagyobb hangsúlyt kell fektetni 

Végső ideje volt, hogy az elavult, még 1994-ben meghozott törvény után új törvényes keret készüljön el a múzeumi tevékenységek 

rendezésére. A pénzhiány, a kiállítási tárgyak raktározásához rendelkezésre álló szűk és sokszor nem megfelelő helyiségek, a 

rendelkezésre álló dokumentáció hiánya jelentős mértékben megnehezítette a múzeumi alkalmazottak munkáját – hangzott el a 

köztársasági képviselőház szerdai ülésén, amelynek a napirendjén a múzeumi tevékenységekről szóló törvényjavaslat szerepelt. […] 

A múzeumok egy egységes hálózatba kerülnek, ami megkönnyíti majd a működésüket, a digitalizációs folyamattal pedig bekerülnek 

a világ körforgásába. Kiss Nándor, a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy Szerbiában 

149 múzeum működik, s közülük 54 Vajdaságban található. A tartomány területén található múzeumok közül 5-nek az alapítója a 

tartomány, 7-nek az önkormányzat, 42 múzeum pedig magánkézben van. Ezek között több olyan is van, amely a magyar nemzeti 

kisebbség számára kiemelt jelentőségű, így a szabadkai, óbecsei, zombori, újvidéki, a nagybecskereki Városi Múzeum, a Vajdasági 

Múzeum, a Vajdasági Színháztörténeti Múzeum és a Topolya Község Múzeuma is…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Felmérés: A távoktatás a szülőknek akár 500 eurónál is több pénzébe került 

A szülők és a tanárok majdnem 60 százaléka volt kénytelen valamilyen új eszközt vásárolni ahhoz, hogy a koronavírus-járvány 

miatt bevezetett távoktatás zökkenőmentes legyen, derül ki a Nova ekonomija által készített felmérésből. Az említett 60 százalék 

mintegy egynegyede 500 eurónál is több pénzt költött, hogy működőképessé tegye az „otthoni tantermet”. […] A megkérdezettek 

több mint 70 százalékának a személyes ismeretségi körében van olyan gyermek, aki nem tudta követni a távoktatást, mert nem 

https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/jol-teljesitettek-a-muravideki-versenyzok/575021
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/jol-teljesitettek-a-muravideki-versenyzok/575021
https://nepujsag.net/kultura/10266-k%C3%B6nyv-el%C5%91-6.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/vucic-cnn-nek-vakcinacio-nem-geopolitikai-kerdes
https://szabadmagyarszo.com/2021/03/29/brnabic-nem-politikai-okokbol-oltottuk-a-kulfoldieket/
https://www.magyarszo.rs/hu/4568/gazdasag/238610/2050-re-Szerbia-ter%C3%BClet%C3%A9nek-mintegy-fel%C3%A9t-erd%C5%91s%C3%ADten%C3%A9k-szerbia-k%C3%B6rnyezetv%C3%A9delem-erd%C5%91s%C3%ADt%C3%A9s-erd%C5%91.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4577/kozelet_belfold/239418/Kult%C3%BAr%C3%A1nk-%C3%A9s-t%C3%B6rt%C3%A9nelm%C3%BCnk-egy-darabja-parlament-Maja-Gojkovi%C4%87-parlamenti-%C3%BCl%C3%A9s-Kiss-N%C3%A1ndor-m%C3%BAzeumi-tev%C3%A9kenys%C3%A9gekr%C5%91l-sz%C3%B3l%C3%B3-t%C3%B6rv%C3%A9nyjavaslat-%C3%9Ari-Emese.htm
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rendelkezik számítógéppel, internetkapcsolattal, vagy tévékészülékkel. A válaszadók mintegy 41 százaléka mondta azt, hogy a 

távoktatás miatt nagyobb internetcsomagra fizetett elő. A felmérésben 900 személyt kérdeztek meg, akik közül 30,5 százalék 

tanárként, 37,1 százalék tanárként és szülőként is, míg 32,4 százalék csak szülőként volt érintett a történetben…” Forrás: 

Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

Októberre halasztják a népszámlálást 

Branislav Nedimović mezőgazdasági miniszter arra szólította fel a parlamenti képviselőket kedden, hogy módosítsák a 

népszámlálással foglalkozó törvényt, ugyanis a járványhelyzet miatt nem tudják azt megvalósítani április 1-je és 30-a között, ahogy 

azt a múlt év februárjában meghozott törvény szerint tervezték. A törvénymódosítás értelmében a népszámlálást októberre 

halasztanák, habár az őszi határidő is a járványhelyzet alakulásától függ majd, fennáll a veszélye annak is, hogy a népszámlálást 

2022-re odázzák el. Nedimović felszólalásában a köztársasági képviselőház mai ülésén rámutatott arra, hogy a lakosság összeírását 

egy összetett előkészítő eljárás előzi meg, amelybe megközelítőleg 20 ezer instruktort, azaz népszámlálót kell bevonni. […] Kovács 

Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselője a nemzeti kisebbség összeírásának politikai és társadalmi jelentőségére hívta fel 

a figyelmet. Kovács Elvira kitért arra a felmérésre is, amelyet a tartományi ombudsman végzett a közintézményekben. Az adott 

közösség lakosságának nemzeti összetételét vette alapul, illetve a kisebbségi nyelv használatát. A 2015-ös adatok alapján a magyar, 

román, szlovák és a horvát kisebbség nem képviselteti magát kellő arányban a tartományi intézményekben…” Forrás: Magyarszo.rs: 

teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Videó: Kizárják a nemzeti tanácsokat a kulturális tanács munkájából? 

A Nemzeti Kisebbségi Költségvetési Alap idei évi, kiemelt támogatási területe az oktatás lesz, többek között erről döntött a Nemzeti 

Kisebbségi Tanács tegnapi ülésén, amelyen jelen voltak az oktatási, a kulturális és tájékoztatási, az emberi és kisebbségi jogi, az 

igazságügyi és a külügyminisztériumi képviselők, továbbá az egyházi és vallási közösségi kormányhivatal és a szerbiai nemzeti 

kisebbségek nemzeti tanácsainak képviselői is. Mint Hajnal Jenőtől, a Magyar Nemzeti Tanács elnökétől megtudtuk, a testület az 

oktatásfejlesztési programokra és projektumokra 30 millió dinárt bocsát rendelkezésre. Az ülés az újságírók jelenléte nélkül zajlott, 

így a továbbított kormány közleményben mutattak rá, hogy a Nemzeti Kisebbségi Tanács munkája mennyire fontos a kisebbségek 

helyzetének megerősítésében. […] Annak ellenére ugyanis, hogy a februári közvitán a nemzeti tanácsok koordinációs testülete 

megfogalmazta észrevételeit a módosítási javaslatokkal kapcsolatban, szóvá téve, hogy azok több helyen is bizonyos, törvény által 

szavatolt nemzeti kisebbségi kollektív jogok elvételét irányozzák elő, az illetékes minisztérium mégsem vette őket figyelembe…” 

Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Szemle a Bácsország 2020/4. számából 

Sokszínű, érdekes írások követik egymást a Bácsország legújabb számában. Petrovics István bemutatja miként végrendelkeztek a 

középkori Dél-Magyarország városaiban, Korhecz Papp Zsuzsanna, az MTA külső köztestületi tagja feltárja az olvasónak a bezdáni 

plébániatemplom oltárképeinek történetét, […] Káich Katalin, az MTA külső köztestületi tagja a szabadkai tanítóképzés első 

világháborús történetét tette kutatásának tárgyává, Fábián Borbála pedig a Zombori Állami Gimnázium 1918 és 1921 közötti 

történetét vázolja a korabeli iskola évkönyvek alapján. Tari László, a zentai Polgári Tanoda megnyitásának 150. évfordulója ürügyén 

dolgozza fel a zentai középiskolai oktatás 1870 és 1990 közötti történetét. Margittay Linda írása pedig, témáját a délvidéki zsidó 

munkaszolgálat történetéből meríti. Palatinus Aranka írásában felidézi az egykori, orgonaillatú muzslyai tanyavilágot, Szilágyi 

Mária az MTA külső köztestületének tagja pedig, magyarcsernyei (úgymond családi) példán, a régi falusi meszelésekről és azok 

szakmai titkairól számol be. […] Végezetül a Bácsország megemlékezik a közelmúltban elhunyt, bezdáni származású, jeles néprajzi 

gyűjtő és folklórkutató, Bosnyák Sándor életpályájáról is. …” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

 

Ukrajnában már mozgósítás nélkül is behívhatják a tartalékos katonákat 

Az ukrán honatyák elfogadták azt a törvénytervezetet, amely lehetővé teszi, hogy akkor is behívják katonai szolgálatra a 

tartalékosokat, ha épp nincs általános mozgósítás, közli a bykvu.com. Az információ szerint a 3553. számú, Volodimir Zelenszkij 

által kezdeményezett törvénytervezetre 256 képviselő bólintott rá. A most elfogadott jogszabály egyik kulcsmomentuma, hogy 

elnöki parancs nyomán, általános mozgósítás nélkül bármikor elrendelhetik a tartalékos állomány behívását a seregbe a rendkívüli 

helyzetekben. Márpedig Ukrajna jelenleg a háborús állapotok miatt épp ilyen helyzetben van. A behívó parancsnak nem 

engedelmeskedőkre az eddigieknél keményebb felelősségre vonás vár a törvény értelmében…” Forrás: Karpathir.com: teljes cikk 

> teljes cikk 2 > 

https://szabadmagyarszo.com/2021/03/29/a-tavoktatas-a-szuloknek-akar-500-euronal-is-tobb-penzebe-kerult/
https://www.magyarszo.rs/hu/4576/kozelet_belfold/239318/Okt%C3%B3berre-halasztj%C3%A1k-a-n%C3%A9psz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%A1st-n%C3%A9psz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%A1s-Kov%C3%A1cs-Elvira-%C3%9Ajhelyi-%C3%81kos-Branislav-Nedimovi%C4%87.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/kovacs-elvira-nepszamlalason-szabadon-valaszoljanak-nemzeti-hovatartozas-kerdesere
https://www.magyarszo.rs/hu/4578/kozelet/239428/F%C3%B3kuszban-az-oktat%C3%A1s-fejleszt%C3%A9se-MNT-oktat%C3%A1s-Hajnal-Jen%C5%91-Gordana-%C4%8Comi%C4%87-nemzeti-tan%C3%A1csok-kultur%C3%A1lis-tan%C3%A1cs.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/hajnal-jeno-kulturarol-szolo-torveny-modosito-javaslatai-ilyen-formaban-ne
https://hetnap.rs/cikk/Bacsorszag-2020-4-93-szam-35016.html
https://karpathir.com/2021/03/31/ukrajnaban-mar-mozgositas-nelkul-is-behivhatjak-a-tartalekos-katonakat/
https://karpathir.com/2021/03/31/ukrajnaban-mar-mozgositas-nelkul-is-behivhatjak-a-tartalekos-katonakat/
https://kiszo.net/2021/03/31/operativ-mobilizalas-es-birsagok-jonnek/


42 engedély nélküli hulladéklerakó a Tisza partján 

2021-ben az állami ökológiai felügyelőség felmérése eredményeként 42 engedély nélküli hulladéklerakót találtak a Tisza és 

mellékfolyói partján Kárpátalján, írja a pershij.com.ua. Ezek közül öt hulladéklerakót már felszámoltak. A kistérségek vezetőinek 

további 39 felszámolását adták utasításba. A folyók szeméttől való megtisztítását a megyei tanács is támogatta, erre vonatkozóan 

elfogadták a 2021-2023 között megvalósítandó környezetvédelmi programot…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Varrónő a legkeresettebb szakma Kárpátalján 

Kárpátalján a karantén korlátozások ellenére megyénk munkáltatói továbbra is a Kárpátaljai Foglalkoztatási Szolgálathoz fordulnak 

segítségért a munkaerő toborzásához – jelentette a szolgálat sajtóosztálya.  2021 elejétől 4,7 ezer betöltetlen munkahely 

rendelkezésre állásáról tájékoztatták a régió foglalkoztatási központjait. A munkaadók által keresett legnépszerűbb szakmák a 

következők voltak:  varrónő, kábelek és zsinórok kötője, famegmunkáló gépek gépkezelője…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > 

A kárpátaljai magyarság helyzete a Minority Intergroup ülésének fókuszában 

A kárpátaljai magyar közösséget ért atrocitások és jogszűkítések álltak az Európai Parlament kisebbségekkel foglalkozó frakcióközi 

munkacsoportja (Minority Intergroup) március 25-i video tanácskozásának fókuszában. A nemzeti kisebbségek védelme alapvető 

feltétele kell, hogy legyen Ukrajna európai uniós csatlakozási törekvéseinek – húzta alá Bocskor Andrea és Gál Kinga, a Fidesz két 

európai parlamenti képviselője. A munkacsoport megbeszélésén bemutatták a TV21 Ungvár stábja által készített, a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán működő Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatásán alapuló, a 

2019–2021 közötti időszakban a kárpátaljai magyarságot ért megnyilvánulásokat, jogszűkítéseket és megfélemlítő akciókat 

feldolgozó dokumentumfilm-előzetest. Az ülésen részt vett Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) elnöke is, […] Rámutatott arra, hogy az ukrajnai magyarellenes gyűlöletkampány egyre nagyobb méreteket ölt. Az ukrán 

hatóságok több magyar vonatkozású jótékonysági alapítvány ellen folytatnak bűnvádi eljárást hazaárulás és szeparatizmus vádjával. 

A vádlottaknak Ukrajnában nincs jogukban szabadlábon védekezni…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Videó: Megoldódni látszik a nyolcadik osztályosok tankönyvügye 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) nemrég hozta nyilvánosságra, hogy a 8. osztályosok számára nincs lehetőség 

egyes magyar nyelvű tankönyvek elektronikus rendelésére, amit a megyei oktatási osztály a 2023-ban életbe lépő oktatási törvénnyel 

magyarázott. A KMPSZ nyilvános levelezésbe kezdett az oktatási minisztériummal. Nyilatkozatát eljuttatta az európai uniós 

csatornákra, aminek úgy tűnik, meglett az eredménye.  Március 30-án a megyei oktatási főosztálytól levelet kaptak a kistérségek 

oktatási vezetői. A levél értelmében ma délig kell leadniuk a kistérségek igényeit a 8. osztályos tankönyvekre, és újra kiadják azokat 

a tanárok és minden tanuló számára. Orosz Ildikó, az MTA külső köztestületének tagja nyomatékosította, hogy a KMPSZ jogos, 

igaz kérdést vetett fel, és az ukrán fél elkerülhette volna, hogy nemzetközi színtérre vigyék az esetet…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes 

cikk > teljes cikk 2 > 

Videó- és hanganyag készül az ukrán munkafüzetekhez 

Amíg az iskolákat, nyelviskolákat a karantén szabályok szigorítása miatt hol bezárják, hol kinyitják, addig a Start Nyelviskola nem 

pihen. Összefogva a Tudásért és Fejlődésért Kárpátalján Alapítvánnyal mindent megtesz azért, hogy a legkisebbek számára 

megkönnyítse az idegen nyelv elsajátítását. Ez alkalommal három munkafüzet videó- és hanganyagán munkálkodnak. Régi álmunk 

volt, hogy a meglévő ukrán munkafüzetekhez, amelyet gyerekek számára dolgoztunk ki, videó- és hanganyag is társuljon. Idén a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának köszönhetően sikerült megvalósítani terveinket – mondta Mondics-Kurmay Lívia, 

az alapítvány elnöke és a nyelviskola vezetője. Hozzátette, hogy az anyagot az oktatási intézményben ukrán nemzetiségű gyerekek 

mondták fel, egy részük a nyelviskola tanulója, akik mellesleg nagyon élvezték a forgatást. Módszertan szempontjából a videó- és 

hanganyag sokkal hatékonyabbá teszi a nyelvtanulást, hiszen a mai világban a legkisebbek is már egyre fogékonyabbak a 

mozgóképre és a hangra…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > 

KMPSZ népdaléneklési verseny online térben 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) idén online térben kényszerült megtartani népdaléneklési versenyét, melyet 

így is nagy érdeklődés övezett. A versenyre beérkezett 64 produkciót neves anyaországi szakmai zsűri értékelte. A március 26-án 

online térben megtartott eseményen Fodor Éva, a KMPSZ irodaigazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, aki elmondta, hogy bár a 

hagyományoktól eltérően online formában hirdették meg az eseményt, ettől eltekintve szép számmal jelentkeztek…” Forrás: 

Karpataljalap.net: teljes cikk > 

https://kiszo.net/2021/03/31/42-engedely-nelkuli-hulladeklerako-a-folyo-partjan/
https://karpatinfo.net/2021/3/30/varrono-legkeresettebb-szakma-karpataljan-7031
https://karpataljalap.net/2021/03/25/ep-kepviselok-nemzeti-kisebbsegek-vedelme-legyen-alapveto-feltetele-ukrajna-unios
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/megoldodni-latszik-a-nyolcadik-osztalyosok-tankonyvugye/
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/megoldodni-latszik-a-nyolcadik-osztalyosok-tankonyvugye/
http://life.karpat.in.ua/?p=51154&lang=hu
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/munkafuzet-nyelviskola-hanganyag-video-modszertan-ukrajna-oktatas/
https://karpataljalap.net/2021/03/30/altal-mennek-en-tiszan-nepdaleneklesi-verseny-online-terben


ROMÁNIA/ERDÉLY  

Több pékárut fogyasztunk, mint bárki Európában 

Egy évben egy személy átlagban 96 kg kenyeret eszik Romániában, ezzel az első helyen állunk Európában. Utánunk következik 

Németország 72 kilogrammal, majd Olaszország és Franciaország 69-cel. Rengeteg kenyeret, kekszet és tésztafélét vásárolunk 

külföldről, annak ellenére, hogy Románia számít az egyik legnagyobb gabona-exportőrnek. Meglehetősen ellentmondásos tény, 

hogy az ország több mint 170.000 tonna gabona- és pékárut importál egy évben. Az említett 170 ezernyi tonna importáruba a 

lefagyasztott tészták, a zsemlemorzsa, különböző száraztészták is beleszámítanak a kenyér mellett. Ami a legmegdöbbentőbb, hogy 

mindezek ellenére Románia a második legnagyobb gabona-exportőr, egy évben 4 millió tonna árut exportál, és 844 millió eurót 

keres általa. „A teljes bruttó áru 80 százalékát adjuk el külföldön, és mivel nekünk nincsenek feldolgozóink, logikus, hogy külföldről 

vásároljuk a pékárut. Mi eladjuk a nyersanyagot, ők pedig visszatérnek a jóval drágább, kész áruval” – magyarázza a helyzetet 

Laurenţiu Baciu, a Romániai Mezőgazdasági Egyesületek Szövetségének (LAPAR) elnöke…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk > 

Romániában az adócsalók már kivásárolhatják magukat a börtönbüntetésből 

Kihirdette szerdán Klaus Iohannis államfő azt a törvényt, amelynek értelmében a 100 ezer eurónál kisebb összegű adócsalás 

szabadságvesztés helyett bírsággal is büntethető, amennyiben a teljes kár megtérül. A jogszabály ellen a bukaresti legfelsőbb 

bíróság, a kormány és a Nép Ügyvédje is alkotmányossági kifogást emelt, a taláros testület azonban elutasította ezeket. A jogszabály 

előírja, hogy a 100 ezer eurónál kisebb összegű adócsalás szabadságvesztés helyett bírsággal is büntethető, amennyiben a teljes kár 

megtérül; ha az okozott és megtérített kár értéke kisebb 50 ezer eurónál, az adócsalás bírsággal büntetendő…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Tervezet: Román állami diákhitel a külföldi egyetemeken tanuló diákoknak; aki hazajön, nem kell visszafizetnie 

Anyagi támogatást biztosíthat a román állam a külföldi egyetemeken tanuló romániai diákoknak, ha pedig hazatérnek, nem kell 

visszafizetniük a pénzt egy készülő törvénytervezet szerint. A hírt Mara Mareş, a miniszterelnöki hivatal államtanácsosa jelentette 

be, jelezve, ő dolgozik a vonatkozó jogszabályjavaslaton. Mint részletezte, az a terv, hogy a fiatalok egyfajta diákhitelhez juthatnak 

a külföldi tanulmányaik idején felmerülő kiadások finanszírozására, az összeget viszont csak abban az esetben kellene 

visszafizetniük, ha külföldi tanulmányaik végeztével úgy döntenek, nem térnek haza, hanem külföldön kamatoztatják a megszerzett 

tudásukat. Hangsúlyozta, a cél az, hogy azoknak a tehetséges diákoknak, akiknek esélyük van, hogy bejussanak a külföldi top 

egyetemek valamelyikére, ne jelentsenek akadályt az anyagiak. Mara Mareş jelezte egyúttal, azonosítani akarják azokat az 

egyetemeket is, amelyek esetében használható lenne ez a diákhitel-konstrukció…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Kevesebb kisbaba látta meg a napvilágot tavaly 

Jelentősen csökkent a születések száma tavaly Romániában, erdélyi szinten a legnagyobb csökkenés a Székelyföldön tapasztalható. 

De nem jelenthető ki bizonyosan, hogy a negatív tendencia a világjárvány hatása, teljes képet csak jövőre kapunk minderről – 

állapította meg a Krónikának Barna Gergő szociológus. A járvány a szülészeteken alkalmazott protokollokra is negatívan hatott, 

megkeserítve sok kismama életét. Öt-hat százalékkal csökkent tavaly a születések száma Romániában – derül ki az Országos 

Statisztikai Intézet (INS) előzetes adataiból. A statisztikai intézet előzetes adatai szerint 2020-ban több mint 40 ezer gyerekkel 

született kevesebb Romániában, mint az előző esztendőben. A csökkenés azonban nem írható a világjárvány rovására, ennek 

befolyása csak a pandémia kitörésétől számított 9. hónapban, azaz decemberben született gyerekeknél tapasztalható. Az Erdélystat 

statisztikai portál nemrég közzétett elemzése szerint miközben az elhalálozások száma rekordot döntött tavaly Romániában, az élve 

születések száma mélypontot jelenthet az elmúlt 31 év tekintetében. A házasságkötések száma ellenben extrém módon csökkent: az 

előzetes adatokban szereplő 81 209 házasságkötés 36,8 százalékkal marad el a 2019-es előzetes adatoktól. Ez szintén abszolút 

negatív rekord lesz a modern Románia történetében – 2020-ig még nem volt olyan év, amelyben kevesebb mint százezer házasság 

köttetett volna az országban” – mutat rá a jelentés…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Átadta a 2020-as Év Könyve díjakat az Erdélyi Múzeum-Egyesület  

Év könyve-díjjal tüntetett ki az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) 2020. évi kiadványai közül kettőt a hét végén. A Kása Zoltán, 

Sipos Gábor és Szabó Árpád Töhötöm alkotta bizottságnak összesen 25 kötetet kellett számba vennie. A bizottság tagjai leszögezték, 

hogy egyetlen kötet kiemelése helyett kettőt javasolnak e kitüntető címre, egyet az EME saját megjelentetésű kiadványai közül, 

egyet pedig a más kiadókkal közösen megjelentetett könyvek közül. […] Szikszai Mária kolozsvári antropológus, az MTA külső 

köztestületének tagja Letűnt világok antropológiája és a megismerhetetlen különös szépsége. Szociális kapcsolatháló és kulturális 

gyakorlat az írógép korszakában című kötete több mint 300 oldalas kötete lapjain a szerző egy elmagyarosodott sváb családból 

származó első generációs értelmiségi, Tyukodi Mihály római katolikus lelkész és tanár (1916–1997) tekintélyes mennyiségű 

irathagyatékát (levelezés, naplószerű feljegyzések, hivatalos iratok stb.) elemzi az antropológia módszereivel. […] Péntek János és 
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Benő Attila, az MTA külső köztestületének tagja A magyar nyelv Romániában (Erdélyben) című kötete A magyar nyelv a Kárpát-

medencében a XX. század végén című sorozat része, az EME és Gondolat Kiadó gondozásában látott napvilágot. Monografikus 

elemzői perspektívából mutatja be az elmúlt évtizedek nyelvhasználattal kapcsolatos kutatásait, az erdélyi románság, szászság, 

cigányság társadalmi és művelődéstörténeti összefüggéseibe ágyazottan…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 

Március 29-én megkezdődött a magyar nyelvű felsőoktatás idei legnagyobb hallgatói tudományos seregszemléje, a 35. Országos 

Tudományos Diákköri Konferencia, amelynek Biológia Szekcióját a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) rendezi. 

A COVID-helyzetre való tekintettel, az idén 70 éves tudományos diákköri mozgalom történetében először online formában rendezik 

meg a több mint 5000 hallgató részvételével zajló, nagyszabású rendezvénysorozatot. A fiatal tudósjelöltek számára 16 nagy 

tudományterületi szekcióban megmérettetési lehetőséget kínáló és 2018-ban Magyar Örökség díjjal elismert OTDK ez évi 

programjain több mint 5000 tehetséges hallgató – az 1858 intézményi TDK-konferencián szerzett jogosultságok alapján – mutathatja 

be pályamunkáját szakértő zsűrik előtt. […] A 35. OTDK Biológia Szekciójának rendezési jogát a BBTE nyerte el. A szekció 

előadásaira május 3. és 6. között kerül sor. A rendezvény Facebook-oldalán az érdeklődők napi rendszerességgel olvashatnak 

ténykártyákat, hallgathatnak tudományos előadásokat, emellett betekintést nyerhetnek a kolozsvári diákéletbe is. A rendezők 162 

hallgató részvételére számítanak a programon. A Roska Tamás tudományos előadás keretében pedig egy olyan doktorjelölt /fiatal 

doktor színesíti az előadók palettáját, aki a kutatói életpályán a graduális képzést követő időszak tudományos eredményeinek 

bemutatásával népszerűsíti a kutatói életpályát…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Megrendezték I. Csokonai színházpedagógiai és színházi nevelési konferenciát 

Amint azt a szervező intézmény tudatja, a színházpedagógiai és színházi nevelési konferencia az Interreg V-A Románia–

Magyarország együttműködési program keretein belül megvalósuló, „A román–magyar határon átnyúló képzési központ és értéktár 

a kulturális és történelmi örökség számára” elnevezésű projekt keretén belül valósult meg a Csokonai Színház szervezésében. A 

konferencián való részvételt színházi neveléssel, színház pedagógiával foglalkozóknak, színházi alkotóknak, 

drámapedagógusoknak, színházzal, drámapedagógiával kapcsolatos egyetemi szakok hallgatóinak, pedagógusoknak, szakmabeli és 

szakmán kívüli érdeklődőknek ajánlják. A konferencia célja, hogy kerekasztal-beszélgetéseken, részvételt kínáló online színházi 

előadásokon és egyéb programokon keresztül bemutassák, közösen megvizsgálják, illetve megvitassák a színházi nevelés, a 

színházpedagógia online-osítása során szerzett tapasztalatokat...” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Vélemény: Nacionalizmus, te örök! 

Bukarestben és a nagyvárosokban több ezer ember tüntet napok óta a koronavírus-járvány megfékezését célzó egészségügyi 

korlátozások ellen. A békés demonstráció azonban kedd hajnalban erőszakba torkollott: a tüntetők kövekkel, üvegekkel dobálták 

meg a rendfenntartókat, kirakatokat törtek be, padokat rongáltak meg. A helyi média beszámolói szerint az alapvetően 

kormányellenes demonstrációkon sok helyen az AUR megmozdulásain korábban is rendszeresen jelen lévő futballszurkolók voltak 

a hangadók. Az ország több városában a járványügyi operatív törzs döntéseit közlő palesztin származású Raed Arafat államtitkár 

lemondását követelték, Temesváron a város német polgármesterének ablaka alatt azt kiabálták: „Ne feledd, Herr Fritz, Temesvár 

nem Auschwitz”, Piteşti-en pedig az idegengyűlölő indulatok a magyarok ellen fordultak, és a tüntetők a lelátókon szokásos „Kifelé 

a magyarokkal az országból!” rigmust skandálták. […] Vlad Voiculescu rámutatott, megérti a korlátozások ellen tüntetőket, azt 

azonban elfogadhatatlannak tartja, hogy az emberek erőszakosan, agresszíven lépjenek fel az orvosokkal, a kórházak személyzetével 

szemben, ezen a téren "túl messzire mentek"…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >teljes cikk 2 > teljes cikk 3 >  

Kötet: Szávai Géza: Az életed, Polcz Alaine 

„Fontos szerepe volt a Mészöly Miklós–Polcz Alaine házaspárnak az életünkben” – vallja Szávai Géza, aki ikerkönyvben emlékezik 

az alkotópárosra. A két kötetesre tervezett munka első része a Pont Kiadónál lát napvilágot rövidesen Mészöly rábeszélésére (és 

anyagi segítségével) a Szávai házaspár faházikót vásárolt Kisorosziban, Budapest közelében. […] „Igen szoros szimbiózisban éltünk 

vagy másfél évtizedig, Miklós haláláig” – emlékezik Szávai, aki régi fotókat válogatva idézi fel Alaine és Miklós alakját két külön 

kötetben. Alább a Mészöly Miklós feleségének szentelt, Az életed, Polcz Alaine című készülő kötetből közlünk részleteket…” 

Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

KMDSZ Tour: A kolozsvári diáklét bemutatása 

Nem titok, hogy Erdély legnépszerűbb egyetemi városa Kolozsvár, ahova nagyon sok településről, így Marosvásárhelyről is szép 

számban mennek diákok. Ők voltak a KMDSZ Tour első célközönsége. Az eseményt tavaly hozták létre a fiatalok, annak apropóján, 

hogy az érdeklődők nem tudtak a járvány miatt elmenni Kolozsvárra, ezért a város ment el hozzájuk. A Kolozsvári Magyar 

Diákszövetség képviselői két csapata több erdélyi településre látogatott el március 26–28. között. Marosvásárhelyen a G. Caféban, 
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SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

március 27-én, szombaton 13 órától tartották meg előadásukat, amelyben minden olyan témát érintettek, amely foglalkoztathatja a 

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

A dunai hajózás történetét felelevenítő kiállítás tekinthető meg május elejéig Bukarestben 

Kiállítás nyílt Bukarestben a dunai hajózás történetéről, a tárlat a Bécs–Konstantinápoly-gőzhajójáratok kiépítését és az út mentén 

levő települések gazdasági fellendülését is bemutatja. A Bukaresti Magyar Kulturális Intézet és a Magyar Műszaki és Közlekedési 

Múzeum közös tárlatát több romániai Duna menti településen is megismerhetik az érdeklődők. A kiállítás a 19. század során 

megnyílt új útvonalak révén fejlődésnek induló Duna menti közlekedési és gazdasági kapcsolatokat mutatja be. A térség dunai és 

tengeri kapcsolatait ismertető kiállítás a Bécs–Konstantinápoly-gőzhajójáratok kiépítését és az út mentén levő települések gazdasági 

fellendülését mutatja be. A bukaresti intézet felidézte: gróf Széchenyi István a magyar kereskedelem fejlesztésére irányuló 

törekvéseinek köszönhetően vált hajózhatóvá a Duna a mai Románia területén található Ómoldova (Moldova Veche) és Szörényvár 

közötti szakasza…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Nemzetközi kritikai vizuális pályázatot hirdetett a Partiumi Keresztény Egyetem 

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Művészeti Tanszéke a Szent László Napokkal partnerségben nemzetközi 

tervezőgrafikai plakátpályázatot hirdet. Az idén útjára indított Publicritic pályázattal és kiállítással a szervezők vizuális reflexiót 

szeretnének a különböző társadalmi ferdeségekre, szeretnék felhívni az emberek figyelmét és elgondolkodtatni őket a jelenlegi vagy 

jövőbeli problémákról. Az idei téma a Digitális szmog – hangzott el a kezdeményezők hétfői nagyváradi sajtótájékoztatóján. A 

jelentkezési határidő 2021. május 28., 24:00 óra…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

 

Új kormánya van Szlovákiának 

Zuzana Čaputová államfő csütörtök délelőtt kinevezte Eduard Heger (OĽANO) kormányát a Grassalkovich palotában. Heger a 

kormány élén Igor Matovičot (OĽANO) váltja, aki pénzügyminiszter lett. Az egyes minisztériumok pártok közötti felosztása nem 

változik: az OĽANO hét, a Sme rodina három, az SaS szintén három, a Za ľudí két posztot fog az új kormányban betölteni. A 

kormánykoalíciónak a parlamentben továbbra is alkotmányos többsége van…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Videó: A magyar párt szerint ez kerüljön bele az új kormányprogramba 

Összesen 15 pontot fogalmaztak meg. Forró Krisztián, az MKP elnöke többek közt az állampolgársági törvénynek a 2010 előtti 

szabályozáshoz való visszatérését, a kisebbségi törvény elfogadását és a Csemadok állami támogatásának a kormányprogramba 

foglalását emelte ki. Sólymos László, a Híd vezetője a pontok felsorolása során a környezetvédelmi témák mellett szükségesnek 

tartotta, hogy a kormány elkötelezze magát a Kisebbségi Kulturális Alap megtartása mellett…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >  

Megjelent a Roma Közösség Atlasza 

A Roma Közösség Atlasza című publikáció először 2004-ben jelent meg, akkoriban Iveta Radičová és kutatói csoportjának 

együttműködésével. 2013-ban másodszor frissítették az adatbázist, majd 2019-ben elkészült a Roma Közösség Atlaszának harmadik 

kiadása. Az Atlast legfrissebb kiadványát két szerzője - Ravasz Ábel és Kovács Ľuboš mutatja be. A könyvbemutatóra március 30-

án került sor a Bél Mátyás Intézetben (a járványügyi helyzetre való tekintettel a rendezvény online is megtekinthető volt). A Roma 

Közösség Atlasza azon szlovákiai települések infrastruktúrájának valós állapotát rögzíti, amelyekben jelentős roma közösség él. 

Szlovákiában a romák körülbelül egyharmada teljesen integrálva él. Ugyanakkor a fennmaradó kétharmad - a többséggel ellentétben 

- lényegesen rosszabb életkörülmények között él. Kovács Ľuboš ismertette, az Atlasz legújabb kiadása 825 településről tartalmaz 

adatokat, és ezeken belül 1102 ún. települési koncentrációról. Az Atlaszban feltérképezett 825 településen 418 ezer roma él, ami a 

szlovákiai összlakosság 7,6%-át teszi ki…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >  

Újabb középkori freskórészletek kerültek elő a zselízi templomban 

A zselízi Szent Jakab-plébániatemplom falain először 1884-ben bukkantak középkori freskókra, melyeket az akkori legkiválóbb 

magyar szakember, Stornó Ferenc tárt fel. Akkor négy freskót restauráltak, de korabeli források emlékeztetnek rá, hogy több torzót 

és részletet is találtak, viszont a szűkös anyagi keretek miatt csak azt a négyet prezentálták végül, melyek a legjobb állapotban 

voltak. A második világháború során a templomot óriási tragédia érte, a templomtornyot felrobbantották a visszavonuló németek, 

és Szent Borbála és Apollónia freskója sajnos végérvényesen tönkrement. […] Már a 19. századi feltárásokkor és azóta is sejthető 

volt, hogy a vakolat alatt további középkori faképjelenetek rejtőzhetnek. Egy restaurátori szondázás során 2018-ban találtak rá 

Alexandriai Szent Katalin fülkefreskójára, illetve ugyanakkor került elő Szent Mihály és egy egyelőre ismeretlen püspök 

freskótorzója is a szentély északi falán. […] A legnagyobb misztikumot viszont a zselízi születésű – így a templomot nagyon jól 
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ismerő – Fischer-Colbrie Ágoston kéziratában találhatjuk, aki latin nyelvű kéziratában egy „nagy követ” (lapis monumentalis) említ, 

amely 1880-ban még bizonyosan a templomban található volt, illetve szerepelt rajta  „Jupiter éber kakasa” gót betűkkel készült 

felirattal párosítva…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Megemlékezés Erdélyi Jánosról születésének 207. évfordulóján 

Ma, április 1-jén ünnepeljük Erdélyi János költő, kritikus, esztéta, népköltészeti gyűjtő születésének napját. A 19. század 

magyarságának sokoldalú, nagy tekintélyű, művelt személyisége 1814-ben született az egykori Kis-Kaposon. A nagykaposi Magyar 

Közösségi Ház munkatársai csendes főhajtással és az intézmény falán található Erdélyi emléktábla megkoszorúzásával emlékeztek 

meg Erdélyi János születésének 207. évfordulójáról. Erdélyi az egyik legjelentősebb alakja a magyar tudományos és kulturális 

életnek. Már 25 éves korára a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává vált, a szabadságharc idején Kossuth Lajos a 

Nemzeti Színház igazgatását bízta rá, a szabadságharc leverése után pedig Sárospatakon filozófia és irodalomtanár, valamint a 

kollégium könyvtárosa volt…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) Magyar iskolaválasztást támogató programja 

Több módon is arra biztatja a szülőket a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ), hogy áprilisban magyar tannyelvű 

iskolát válasszanak a majdani kiselsősöknek. „A tudás anyanyelven vésődik be a legkönnyebben és legtartósabban“ – hangzik az 

első érv az SZMPSZ beiratkozási plakátján. Lapunknak Fekete Irén, a szervezet elnöke elmondta, mindig nagy izgalommal és 

aggodalommal figyelik az eredményeket, a beiratkozási folyamat előtt és közben pedig állandó kapcsolatban vannak az iskolákkal. 

Ugyan a járványhelyzet miatt most nem tudnak személyesen találkozni a szülőkkel, de próbálják személyes tanácsokkal ellátni az 

érdeklődőket – amelybe egyként beletartoznak a beiratkozással kapcsolatos praktikus teendők, másfelől pedig a magyar tannyelvű 

iskolaválasztás melletti szakmai érvek. „Ennek az első lépcsője az az online előadássorozatunk, amelyet februárban indítottunk el. 

Úgy gondoltuk, hogy ennek keretén belül meg lehet tartani egy olyan, "Vár az iskola" c. előadást is, amely a szülőket segíti…” 

Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Egy földvár nyomat kutatják a királyhelmeci Nagy-Hegyen 

Egy földvár nyomait kutatják a régészek a királyhelmeci Nagy-Hegyen a kassai Műszaki Egyetem, művészeti karának munkatársai 

végzik, Királyhelmec területén már a vaskorból, az újkőkorból, római korból is kerültek elő leletek…” Forrás: Hirek.sk: teljes cikk 

> 

Megjelent a Szél-járás magazin idei első száma 

Honismeret, irodalom, képzőművészet, fotó, színház, zene – egy helyen, a Szél-járásban. Megjelent a kulturális magazin idei első 

száma, benne sok érdekes olvasmánnyal. A lap vezércikkét Honyák István írta Hogy híjával ne találtassunk címmel, […]. A 

Honismeret rovatban Oros László Hentz Zoltánról, a Mindszenty-per egyik elítéltjéről ír. Keller-Deák Kristóf Jelentés a felvidéki 

magyarság hangulatáról 1935-ben címmel ad közre írást, Pálffy Lajos a szűkmarkú kiadóról, Heckenast Gusztávról ír, míg Honyák 

István a pozsonyi Jeszenák-sírboltot ismerteti. […] Az idei évben Muzsnay Árpád kapta a Csemadok által alapított Fábry Zoltán-

díjat, ezzel kapcsolatban a kitüntetett üzent a Felvidékre. …” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Kötetismertető: Márton István: A nagy Kiss 

Ipolyság Város Önkormányzatának a gondozásában jelent meg Márton István nyugalmazott állatorvos, helytörténész legújabb 

könyve A nagy Kiss címmel. A kiadvány Kiss Sándor, az Ipoly menti kisvárosban élő méhész, méhkirálynő-nemesítő különös életét 

mutatja be. „Nyugdíjas állatorvosként megpróbálom leleplezni méhész barátom kilétét, akinek ötvenöt éven át volt alkalmam 

figyelemmel kísérni az életét, küzdelmeit, bukásait, sikereit. Magatartása szolgáljon például a ma és a jövő emberének. […] Az 

1948-ban Fegyverneken született Kiss Sándor már gyermekkorában megszerette a természetet, a földművelést. Mindez oda vezetett, 

hogy a 2017-ben méhanya-nemesítő lett. Az általa kinemesített Šahanka méhanyák Csehországban, Magyarországon, Ukrajnában, 

Kirgizisztánban, Fehéroroszországban és Litvániában is hirdetik a méhészmester hírnevét…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Múltidéző: Patakból nyert hőenergiával fűtik a közel ezeréves történelmű grófi fürdőt 

Somodiban közel ezeréves múltja van a gyógyfürdőzésnek. A helyben honos gyógynövények és a közelben csordogáló patak 

vizének keverékében az 1900-as évek első feléig rekreációs célokból lubickoltak az emberek, az ezredforduló után idősotthont, 

később rehabilitációs központot is nyitottak. A komplexum érdekessége, hogy a fűtés egy részét a patak egész évben langyosan 

csordogáló vizének köszönheti. Míg a fürdő történelméről szinte egyetlen kötetet vagy írásos forrást sem találtunk, Ondrejšík Tamás, 

a kassai Bocatius Könyvtár szakemberének köszönhetően megtudtuk, hogy a somodi fürdő első írásos említése 1198-ra nyúlik 

vissza, amikor Imre király Alica királynénak ajándékozta a gyógyvizéről híres helységet…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 
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