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A járvány hatására történelmi magasságokba emelkedtek a háztartások megtakarításai 

Az egészségügyi és gazdasági válság ellenére 2020-ban csak a tavaszi korlátozások idején, a második negyedévben (április-június) 

csökkent valamelyest a romániai háztartások jövedelme. A világjárvány miatti bizonytalanságok hatására ugyanakkor a háztartások 

élelmiszerekre fordított kiadásai érezhetően növekedtek ugyanebben az időszakban - derül ki az Országos Statisztikai Intézet 

adataiból. Az adatokat a Hotnews is összefoglalta, de ami érdekesebb, a portálnál Andrei Rădulescu makrogazdasági szakértő 

elemzését is szemlézték, ami szerint a pandémia dacára 2020-ban átlagosan 8,9%-kal nőtt egy háztartás jövedelme. Az elmúlt év 

utolsó negyedévében (október-december) az egy háztartásra jutó teljes jövedelem 5 384 lejre, míg az egy főre jutó jövedelem 2099 

lejre volt tehető. Országos Statisztikai Intézet adatai szerint egy átlagos háztartás havi bevételeinek 86%-át el is költi…” Forrás: 

Transindex.ro: teljes cikk > 

Elemzés: Erdélyi magyarlakta városok megélhetési költségindexe 

Kolozsváron, Brassóban, Temesváron és Sepsiszentgyörgyön a legdrágább a megélhetés az erdélyi városok közül, miközben 

Kézdivásárhelyen, Székelyudvarhelyen és Nagybányán a legolcsóbb élni – derül ki az Erdélystat erdélyi statisztikai intézet által 

csütörtökön nyilvánosságra hozott, Erdélyi magyarlakta városok megélhetési költségindexe, 2021 című elemzésből. Az Erdélystat 

csütörtöki közleménye rámutat: mivel a tizenkét jelentős magyar lakossággal rendelkező város közül egyértelműen Kolozsvár a 

legdrágább, a kutatás készítői ezt választották referenciának, vagyis a többi város értékeit mindig a kolozsvári 100 pontos értékhez 

viszonyították. […] A székelyföldi városok közül a legdrágább az élet Sepsiszentgyörgyön, ahol az árindex elmaradása csupán 11,4 

százalék Kolozsvárhoz viszonyítva, így a negyedik helyezett az Erdélystat rangsorában. […] Érdekesség a kutatás készítői szerint, 

hogy az általános bolti, piaci élelmiszerekből összeállított bevásárlókosár ára Marosvásárhelyen volt a legalacsonyabb a megfigyelt 

városok közül…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

OMTK: Népszerűek az online oktatással kapcsolatos képzések 

Több mint két évtizeddel ezelőtt jött az ötlet, hogy működjenek kisebbségi oktatási továbbképző központok. Elsőként a német 

nyelvű nyílt meg, 1998-ban. Ezután hosszú vajúdás következett, miközben az is felmerült, hogy egy olyan háttérintézményt 

hozzanak létre, amely nemcsak továbbképzéssel, hanem például tantárgyleírással és tankönyvproblémákkal is foglalkozzon, 

áttekintve az elejétől kezdve egészen a végéig a teljes oktatási folyamatot. „Tudvalevő, hogy a romániai nemzeti kisebbségek 

többsége nem Bukarestben, hanem Erdélyben él, és a decentralizáció jegyében is ildomos a lakhelyeikhez közel létrehozni ezeket a 

központokat” – magyarázta érdeklődésünkre válaszolva Demeter Emőke, az OMTK korábbi vezetője. Mint mondta, így aztán eldőlt, 

hogy magyar háttérintézményként három, egymással szorosan együttműködő entitást hoznak létre. Az Országos Magyar 

Továbbképző Központ (OMTK) 2018 novemberében „szökkent szárba” kormányhatározattal, és szintén kormányhatározat 

eredményeként valósult meg (de esetükben egyelőre csak papíron) a többi üggyel foglalkozó két központ. 2019 tavaszán 

jegyeztették be hivatalosan az OMTK-t, az első időszak pedig az építkezés jegyében telt. Munkatársakat kellett keresni, és 

tartalommal megtölteni a működést. Az első tanfolyamokat 2019 szeptemberében indították. Dr. Bántó Norbert, az OMTK jelenlegi 

igazgatója…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk > 

Egyre tisztább képet kapnak a régészek a középkori Nagyváradról 

Több mint három hete dolgoznak a szakemberek a nagyváradi ortodox katedrális körüli terület – ahova Park and Ride típusú 

mélygarázst épít az önkormányzat – régészeti feltárásán, és legalább ennyi ideig állni fog még a munka az építőtelepen, mondta el 

a Krónikának Doru Marta. A feltárást vezető régész szerint elértek a csontvázak kiásásához, másrészt egy olyan épületet is találtak, 

amely része lehetett az egykori Szentlélek székesegyháznak – ez volt a középkori Nagyvárad központjának, Péntekhelynek az 

epicentruma. A munkálatot nehezíti, hogy a területet hatalmas fűtésvezeték szeli át, jövő héten ennek túloldalán is elkezdenek ásni, 

ahol szintén rengeteg csontváz mutatkozik – ez a templom körüli temető lehetett –, így itt a székesegyház újabb részeire 

bukkanhatnak. Az ásatás eredményeiről elmondta: biztosak benne, hogy ráakadtak az osztrákok által épített elővédműre, amely a 

várárok előtt állt – ennek újabb négy helyen találták meg a részeit. A vár védelmét szolgáló elővédműről először 1732-ben tesznek 

említést a források, mondta kérdésünkre Doru Marta, közel negyven évvel azután, hogy az osztrákok elfoglalták a váradi várat…” 

Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://penzcsinalok.transindex.ro/lokalis/20210413-ha
https://kronikaonline.ro/gazdasag/erdelystat-kolozsvaron-a-legdragabb-kezdivasarhelyen-a-legolcsobb-a-megelhetes-az-erdelyi-varosok-kozul
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/nepszeruek-az-online-oktatassal-kapcsolatos-kepzesek-3608578/
https://kronikaonline.ro/belfold/tisztabban-latszik-a-kozepkori-varad


Aradon helyeznék örök nyugalomra a Kolozsváron kihantolt magyar honvédeket 

A második világháborúban, a tordai csatában elesett magyar honvédek földi maradványainak végső nyughelyéül szolgáló hősi 

temető létrehozásáról tárgyaltak csütörtök délelőtt Aradon a Magyar Honvédelmi Minisztérium – Hadtörténeti Intézet és 

Múzeumának vezetői a Román Hősök Kultuszát Ápoló Hivatal (ONCE) képviselőivel. E szerint a magyar és a román fél első ízben 

találkozott Aradon, és a lehetséges helyszínről tárgyaltak. A leendő parcellában a második Világháború idején, a tordai csatában 

elesett 90 magyar honvéd már exhumált földi maradványait helyeznék el…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés Albert Ildikó pszichológussal, az igencsak népszerű „könnyűmotivációról”  

Motivációs könyvek, írások, idézetek és Youtube-videók végeláthatatlan sora értekezik manapság a sikerről és az arra kondicionált 

életről. Az internetnek köszönhető szabadság következtében pedig napjainkban gyakorlatilag csak az nem lesz motivációs előadó, 

aki nem akar. A jelenségnek viszont számos árnyoldala van, hiszen a felelőtlen tájékozódás e téren akár komoly pszichés traumákhoz 

is vezethet. […] Nem igazán szeretünk nagy energiát és sok időt befektetni a dolgokba. Alapjáraton inkább a passzív befogadás a 

menő: oldja már meg valaki, csináljon már valaki valamit a bajommal. Ezért könnyebb előadásokat hallgatni, tréningekre utazgatni, 

szinte nagy buliként megélni az önfejlesztést, ami ha nem jön össze, újabb előadásokra, tréningekre lehet benevezni, mindenfélét 

idézgetni, mint elkezdeni másként élni, változtatni a szokásainkon, egyáltalán szembe nézni a valósággal és szakember segítségével, 

kemény munkával helyretenni a dolgokat. […] A gondokkal szakemberhez és nem az internethez kell folyamodni…” Forrás: 

Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Interjú: Szávai Géza író Polcz Alaine neves pszichológusról szóló könyvéről 

Polcz Alaine kolozsvári születésű, neves pszichológus, író életét dokumentálja fotókkal az a frissen napvilágot látott kötet, amelyet 

Szávai Géza Magyarországon élő, erdélyi író jelentett meg. A könyv két „ikerkötet” első darabja, hiszen Szávai Géza Mészöly 

Miklós Kossuth-díjas íróról, Polcz Alaine férjéről is hasonlót tervez. Szávait szoros barátság fűzte az író házaspárhoz. Meg sem 

fordult ilyesmi a fejemben, ellenkezőleg. […] Fontos volt ez az elzárkózás, ez a kiszigetelődés a nyomasztó budapesti zsivajból, 

hogy én is jussak úgymond írásidőhöz. Mészöly hasonló közérzettel élte „írói életét”. Fiatalabb korában Szekszárd környéki 

szőlősben meghúzódva írta a könyveit, később aztán, élete végéig Kisorosziba vonult el és vissza – egy hajdani, utóbb „telkesített” 

szőlőhegyen építve szerény faházat. […] Az ember a betegséget csak a munkával meg a derűvel tudja valamennyire „eltolni 

magától”. És a betegségem csendesebb, fájdalom mentesebb óráiban sok ezer fényképet átnézve, rádöbbentem, hogy mindez veszni 

fog, ha én ezekkel a fotókkal nem kezdek valamit. Akkor határoztam el, hogy a Mészölyhöz és Alaine-hez fűződő kapcsolatom 

tárgyi emlékeit közzéteszem – hiszen a fotó is tárgy, méghozzá a legtényszerűbb…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Kiadvány: Hét író és hét képzőművész a karanténról, a magányról, az elszigeteltség érzéséről vall 

A Bookart Kiadó és az Iskola Alapítvány Kiadó közös gondozásában jelent meg a #ELSZIGETELVE című kiadvány. A kötetbe 

hét író (Nyáry Krisztián, Wirth Imre, Cserna-Szabó András, Ozsváth Zsuzsa, Márton Evelin, Kemény István, Molnár T. Eszter) és 

hét képzőművész (iski Kocsis Tibor, Tombor Zoltán, Részegh Botond, Weiler Péter, Gaál József, Szabó Dorottya, Nagy Kriszta) 

munkáit válogatták össze. Az alkotók a régi és új, a világjárvány időszakában készült munkáikból egyaránt mutattak meg fontos 

szegmenseket. A kérdéskör tágasságából kibomlik egy általános emberi létállapot, amelyre a világjárvány kétségkívül újabb 

rétegeket halmozott. A kint és bent fogalma kifordított értelmet kap, a legtágabb természeti térben is a tehetetlenség lesz a legerősebb 

hatóerő. A képzőművészeti alkotásokon kiüt a mélabús és zaklatott társas magány…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Műemléktemplomokat újítanak fel több szilágysági településen 

Szilágy megyében számos műemléktemplom szorul felújításra, ezért néhány helyi lelkész megpályázta közössége templomának 

rendbetételét. Emellett kápolnaépítés, gyülekezeti házak létesítése, szociális intézmények létrehozása is prioritás, amelyek mind a 

közösséget szolgálják – ezek megépítésére is támogatást kértek az egyházak. Az elmúlt években gyülekezeti ház építésébe kezdett 

a völcsöki egyház, elindult a kémeri templom rendbetétele, tatarozása, a szilágyperecseni szociális központ létrehozása, a 

szilágysomlyói templom javítása, a szilágynagyfalui, az egrespataki, a menyői és a lecsméri templom felújítása, és mindegyik 

esetben az anyagi támogatás jelentett nagy segítséget a helyi egyházközösségek számára…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Székely Örs kapta idén a Makói Medáliák díjat 

Székely Örs kapta idén ostinato című verseskönyvéért a Maros-parti város önkormányzata által elsőkötetes költők számára alapított 

Makói Medáliák díjat – közölték az elismerés közösségi oldalán. A makói önkormányzat 2005-ben József Attila születésének 

centenáriuma alkalmából alapította a Makói Medáliák nevet viselő irodalmi elismerést. A díj célja, hogy Makó városa támogassa 

az elsőkötetes költőket, ahogy az történt egykor József Attilával is. A Csányi Katalin szobrászművész készítette, József Attilát 

ábrázoló bronz emlékplakettet és a vele járó 100 ezer forintos pénzjutalmat a Turi Tímea, Bíró-Balogh Tamás és Orcsik Roland 

alkotta kuratórium javaslata alapján ítélik oda. Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténész laudációja szerint Székely Örs szerény költő. 

https://maszol.ro/belfold/Aradon-helyeznek-orok-nyugalomra-a-Kolozsvaron-kihantolt-magyar-honvedeket
https://szekelyhon.ro/aktualis/szamos-arnyoldala-van-a-napjainkban-igencsak-nepszeru-bkonnyumotivacionakr
https://kronikaonline.ro/kultura/a-nagy-formatumu-asszony-mint-bboltivtarsr-n-szavai-geza-iro-polcz-alaine-neves-pszichologusrol-szolo-konyverol
https://multikult.transindex.ro/?cikk=28997
https://maszol.ro/belfold/Muemlektemplomokat-ujitanak-fel-tobb-szilagysagi-telepulesen


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

1992. május 7-én született Kolozsváron. Brassóban zeneiskolában tanult, majd a Babeș-Bolyai Tudományegyetem magyar-német 

tanári alapszakos hallgatója volt. Az ostinato című verseskötete tavaly jelent meg a Fiatal Írók Szövetségének gondozásában. „A 

kötet tobzódik a különböző művészeti ágakban és elméletekben, a versformákban és ritmikában…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk 

> 

 

A Matica slovenská közleményben támadja a Csemadokot 

A Matica elnöksége szerint a magyar kisebbség kulturális és oktatási tevékenységét összehasonlíthatatlanul jobban támogatják a 

szlovák állampolgárok adóiból, mint a „maticás” tevékenységeket. A MS elnöke, Marián Gešper korábbi nyilatkozata szerint az 

országos lefedettségű intézmény évi másfél millió eurós támogatást kap az államtól, ami további 200-250 ezer euróval egészül ki 

támogatóiknak köszönhetően. Ám az országos eseménysorozatok megszervezéséhez és lebonyolításához évi 3 millió euróra lenne 

szükségük. Megjegyzik, abban az esetben, ha a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselői úgy határoznak, hogy 

létrehozzák a Csemadokról szóló törvényt, és állami támogatást rendelnek hozzá, a MS tisztességes arányosságot követel.  „A 2021-

es népszámlálás adatai alapján kérjük a Matica slovenská és a Csemadok arányos finanszírozását a szlovák és a magyar nemzetiségű 

lakosság száma szerint”– fogalmaznak. […] A Csemadok 1996-ig kapott támogatást az állami költségvetésből működésre és 

tevékenységre, száz alkalmazottja volt, ma már egy sincs. …” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Mács József nevét vette fel a Bátkai Alapiskola könyvtára 

Mács József születésének 90. évfordulója alkalmából Bátkában a falu híres szülöttéről, a köztiszteletben álló íróról nevezték el az 

iskola könyvtárát. Az ünnepélyes névadó a virtuális térben valósult meg az iskola közösségi oldalán április 18-án. Az iskola vezetése 

a Gál Sándor által készített kisfilmben mutatta be a községet és az írót, valamint a róla elnevezett könyvtárat és az emlékének 

szentelt kiállítást. Kifejtette, hogy azon munkálkodnak, hogy a közeljövőben az iskola felvehesse a Mács József Alapiskola nevet. 

[…]A Felvidék krónikására, a kilencven éve született Mács Józsefre emlékezünk…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 

2 > 

Interjú: Horváth Gábor fizikus-kutató 

Horváth Gábor fizikus-kutató, feltaláló, fejlesztési tanácsadó egyedüli felvidéki magyarként került be az Ernst & Young által 

alapított az Év Vállalkozója díj 2020-as jelöltjeinek legsikeresebbjei közé. Horváth Gábor a mátyusföldi Pozsonyvezekényről 

származik. 2016-ot írtunk, amikor Gábor és cége, a Hofitech csapata egy új „startup” projekt kiötlésén kezdett gondolkodni. Gábor 

elmagyarázza, az általuk kifejlesztett technológia arra szolgál, hogy szennyvizet tisztítsanak hulladék vas segítségével. Így 

megelőzik a káros melléktermék kialakulását, átalakítva azt az iparban használható kerámiaporrá. A környezetvédelem területén 

újragondolt kezdeményezéshez nehezen talált befektetőt a csapat, ezért főleg pályázatok útján fogott neki a munkának. Az áttörést 

a 2019-es év hozta meg, amikor a Hofitech startupnak több ezer jelentkezőt maga mögé utasítva sikerült kijutnia a nagy nemzetközi 

elismertségnek örvendő South Summitra Madridba, ahol a vállalat képviselői nemzetközi platformon kaptak lehetőséget az izgalmas 

projekt bemutatására…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Interjú: Takács Ottó, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet vezetője 

A Dunaszerdahelyen működő Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet a Csemadok szakmai háttérintézménye. A szlovákiai 

magyarság kultúrájának széles körű felkarolását, közvetítését, szakmaiságát, a nemzeti identitás erősítését szolgálja. Együttműködik 

a Csemadok területi választmányaival, koordinálja az országos rendezvények szakmai előkészítését, képzéseket szervez, 

közművelődési-módszertani kiadványokat jelentet meg. Az idén februárban, Huszár László váratlan halálát követően Takács Ottó 

került az intézet élére. Szerintem egy nonprofit szervezet irányítása mindig és minden körülmények között nagy kihívás. A 

koronavírus-járvány miatt szerencsére meghosszabbították a Duna Menti Tavasz országos gyermek báb- és színjátszó fesztivál, 

valamint az Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny megrendezésének a határidejét egészen 2021. december végéig. Ezt a két 

országos fesztivált a Csemadok Országos Tanácsa megbízásából évek óta az intézet szervezi. Jelenleg két főállású munkatársunk 

van, és két diák dolgozik még nálunk egyéves szerződéssel. Egyikük kutatói munkát végez, hagyományokat gyűjt és összegez, 

amelyek felkerülnek a Csemadok, illetve az intézet honlapjára. A másik a honlapra tölti fel az értéktáras munkákat, illetve a helyi 

személyiségekről szóló információkat…” Forrás: Muzsa.sk: teljes cikk > 

Múltidéző: 140 éve született Sziklay Szeréna, a Magyar Hiszekegy szerzője 

Sokan talán nem is tudják, hogy a magyarok Hiszekegye egy Szepsi közelében fekvő kistelepülés elszármazottjához, az 1881. április 

18-án született Váry Elemérné Sziklay Szeréna nevéhez fűződik. Az ima kapcsán Bankó Ibolya, a Szeréna-kultusz ápolója mesélt 

lapunknak. Bankó Ibolya, a helyi kulturális élet egyik mozgatórugója már több helyi esemény és aktualitással kapcsolatban mesélt 

szerkesztőségünknek. Legutóbb azokról a csemadokos nyári néprajzi gyűjtésekről mondott néhány érdekességet, melyek során 

http://szabadsag.ro/-/szekely-ors-kapta-iden-a-makoi-medaliak-dijat
http://szabadsag.ro/-/szekely-ors-kapta-iden-a-makoi-medaliak-dijat
https://felvidek.ma/2021/04/botrany-a-matica-slovenska-kozlemenyben-tamadja-a-csemadokot/
https://felvidek.ma/2021/04/macs-jozsef-nevet-vette-fel-a-batkai-alapiskola-konyvtara/
https://felvidek.ma/2021/04/a-felvidek-kronikasara-a-kilencven-eve-szuletett-macs-jozsefre-emlekezunk/
https://felvidek.ma/2021/04/a-felvidek-kronikasara-a-kilencven-eve-szuletett-macs-jozsefre-emlekezunk/
https://ma7.sk/vallalkozasok/egy-zsenialis-elme-sikerei
https://muzsa.sk/hagyomany/kozeliteni-szeretnenk-a-csemadok-fele
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egyszer Szanyi Mária néprajzkutatóval hozta össze a sors. Amikor a magyar kormány meghirdette a nemzeti összetartozás napját, 

a falusiak úgy érezték, elérkezett az idő arra, hogy az alkalmat a Szerénára való megemlékezéssel kapcsolják össze. Először 2013-

ban a templomkertben lévő sírkövet tették rendbe…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

„Klapka 200” ünnepségsorozat a két Komáromban 

Észak-és Dél Komárom közösen készült Klapka György tábornok születésének 200. évfordulójára, ám a megálmodott 

rendezvénysorozat a tavaly tavasszal kirobbant járvány miatt csak részben tudott megvalósulni – tájékoztatta ma délután a sajtó 

képviselőit Keszegh Béla, Észak-Komárom polgármestere. Terveik szerint a nyári hónapokban a Monostori erőd falai között 

bemutatják a Magyarock Dalszínház Klapka című rockmusical-jét Másik Lehel és Vizely Csaba rendezésében. Ugyanezen a 

helyszínen a két Komárom fúvószenekarai közösen lépnek fel, eljátszva a város himnuszát, a Klapka-indulót.  A két város vezetése 

kiemelkedően fontosnak tartja Klapka György emlékezetét erősíteni, hangsúlyosan a fiatalok körében is. Ezért – az eredetileg 

tervezett nyilvános játszóházak helyett –, még a nyári szünet megkezdése előtt mindkét város magyar iskoláiban és óvodáiban az 

1848/49-es szabadságharc eseményeihez kapcsolódó játékos vetélkedőkre és foglalkozásokra kerül majd sor. A projekt további 

fontos eleme az a hézagpótló, tudományos igénnyel készített, Klapka Györgyről szóló ismeretterjesztő kiadvány, melyet 2500 

példányban jelentetnek meg, magyar, szlovák, angol és német nyelven – húzta alá…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Interjú: Meleg Mária, író 

A kürti származású, ma már Kamocsán élő hitoktatónak, Meleg Máriának több könyve is megjelent, emellett publikál a Remény 

katolikus hetilapban, és verseket is ír. […] Hogyan kezdődött a munkássága? Pár évvel a Remény katolikus hetilap indulása után 

tudósításokat kezdtem írni az újságba. A lap szerkesztői mindenben segítettek, nekik köszönhetően egy Kárpát-medencei 

médiatanfolyamon is részt vehettem, ahol az ország legismertebb médiaszakértőitől tanulhattam a közösségi újságírás 

mesterfogásait. A kilencvenes évek elején kezdtem el kézíráselemzéssel foglalkozni csak úgy, kedvtelésből. Amikor hitoktatóként 

az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskolában tanítottam, pedagógustársaim számára tanfolyamot tartottam…” Forrás: Muzsa.sk: 

teljes cikk > 

 

Kevés az óvodapedagógus Bécsben 

A fővárosban jelenleg 170 óvodai állás betöltetlen. Az aránytalan személyi helyzet az összes intézményt érinti, de a leginkább a 

sajátos nevelési igényű gyermekeket gondozó óvodákban érezhető. Itt a fejlesztő munka is veszélybe kerülhet, ha egy csoportra nem 

jut elegendő pedagógus – figyelmeztetnek a szakemberek. Az óvóképző intézetek az utóbbi időben a fiatalok képzésére 

koncentráltak, a végezettek közül viszont sokan elhagyták a szakmát…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Több műsort szeretnének a népcsoportok 

A kisebbségi műsorkínálatról egyeztettek április 9-én a Népcsoporttanácsok vezetői Alexander Wrabetz-cel, az ORF 

vezérigazgatójával. A köztévé 2022-ben havi országos adással bővítené népcsoporti műsorpalettáját, amelyben mind a hat őshonos 

kisebbség bemutatkozhatna. A tervezett népcsoporti magazin próbaadása őszre készülhet el, majd a kisebbségek képviselőivel 

történt egyeztetést követően, 2022 nyarán kerülhet adásba az ORF3-as tévécsatornán. Az ORF a népcsoporti tárgyú online médiatár 

bővítésével is támogatná a kulturális örökség bemutatását, a többségi társadalom számára pedig német nyelvű feliratozással tenné 

elérhetővé az kisebbségi nyelveken készülő műsorokat. Az online egyeztetésen Hollós József, a Magyar Népcsoporttanács elnöke 

és helyettese, Zsótér Írisz képviselte a magyarságot. Álláspontjuk szerint az ORF ajánlata nem elegendő, hiszen már ma is jelentős 

aránytalanságok vannak a népcsoportok tévéműsorai közt. A magyar adás évente hatszor 30 percben jelentkezik…” Forrás: 

Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Várják a diákokat a tiroli magyarórák 

Immár 15 éve létezik az iskolarendszerű magyar anyanyelvi oktatás Tirolban. A diákok az első osztálytól egészen az érettségiig 

tanulhatnak magyarul, az osztályok pedig Innsbruckon kívül több vidéki helyszínen is működnek. A magyar oktatást helyi civilek 

kérésére indította be a tartomány. Kezdetben csak Innsbruckban volt elérhető magyar nyelvi csoport, jelenleg viszont a tartományi 

főváros mellett Telfs, Wörgl és Kaltenbach iskoláiban is működik magyar anyanyelvi csoport, amelyek foglalkozásait többnyire 

pénteken délutánonként tartják. Schenk Angyalka, a tiroli magyar oktatás koordinátora…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Lapszemle: a Bécsi Napló legújabb száma, új honlap 

Már a világ minden táján élő olvasókhoz eljutott a Bécsi Napló idei második, március-áprilisi száma. A Bécsben szerkesztett, de a 

világ magyarjaihoz egyaránt szóló, kéthavonta megjelenő folyóirat ezúttal is változatos tartalommal jelent meg. Közlik a március 

https://ujszo.com/regio/140-eve-szuletett-sziklay-szerena-a-magyar-hiszekegy-szerzoje
https://felvidek.ma/2021/04/klapka-200-unnepsegsorozat-a-ket-komaromban/
https://muzsa.sk/irodalom/oszi-teli-falevelek-meleg-mariaval-beszelgettunk
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3098771/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3098677/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3099010/
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15-ei ünnep alkalmából Kossuth- illetve Széchenyi-díjjal kitüntettek névsorát, külön kiemelve, hogy a Bécsi Napló munkatársa, 

Szakály Sándor Széchenyi-díjban részesült. A harmadik oldalon olvasható Bárány Anzelm, a Collegium Hungaricum igazgatójának 

március 15-én az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége által rendezett megemlékezésen elhangzott 

beszéde. A Bécsi Napló weboldala a közelmúltban megújult, lényegesen több anyagot tartalmaz, mint előzőleg, címe: 

www.becsinaplo.eu…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

Szlovénia régióinak kialakítása 

Borut Pahor köztársasági elnök, Alojza Kovšca, az Államtanács elnöke, valamint több szlovén községet egyesítő szervezet, 

szövetség kezdeményezésére egy felkért szakértői csoport készített javaslatot a szlovéniai régiók megalakítására. A három törvényt 

magába foglaló csomagot jelenleg a községek véleményezik. Az említett szakértői csapat így megalkotta a régiók megalakulásáról, 

a régiók illetékességeiről és feladatairól, valamint a régiók finanszírozásáról szóló törvényjavaslatokat, amelyek be tudnák tölteni 

az űrt, amely az állam és a rengeteg kisméretű szlovéniai község között érzékelhető most már szinte három évtizede. A régiók 

megalakítása egyébként szerepel a szlovén alkotmányban, sőt a helyi önkormányzatokról szóló törvényben is, de mindeddig a 

szlovén politikumnak nem sikerült megoldani a kérdést, pedig az önállóság három évtizedében több ízben megkísérelte a régiók 

megalakítását. Továbbá nem utolsó sorban a régiók működésébe bele kell majd vonni a két őshonos kisebbséget is, nagyon fontos 

ugyanis, hogy a Tengermelléken az olasz, a Muravidéken pedig a magyar közösség megfelelő erősségű képviseltséget, befolyást 

szerezzen ezekben a struktúrákban is…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Muravidéki Pedagógusok Egyesülete megtartotta éves közgyűlését 

A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete múlt héten megtartotta éves közgyűlését. Az online térben szervezett ülésen elfogadták a 

tavalyi évre vonatkozó tartalmi és pénzügyi beszámolót, valamint körvonalazták az idei terveket is. A Muravidéki Pedagógusok 

Egyesületének a Zoom platformon lezajlott közgyűlésén az elnök, Tóth Elizabeta számolt be az egyesület színes, szerteágazó 2020-

as munkájáról. Az egyesület az „Új Köznevelés” című folyóiratban bemutatta a muravidéki oktatás helyzetét. Elindították a szlovén 

érettségi vizsga emelt szintűként való elfogadtatásának folyamatát Magyarországon, kivitelezték a Magyarul a Muravidéken 

programot és dolgoznak az egyesület honlapjának elkészítésén is. A Muravidéken folytatták a „Tudástér sorozatot”, könyveket, 

oktatási segédanyagokat szereztek be az oktatási intézményeknek, kivitelezték a tanévkezdő szakmai napot, a magyar nyelv napja 

alkalmából más szervezőkkel közösen került sor Balázs Géza: A magyar nyelv a 21. században című online előadására is. 

Továbbképzéseket is szerveztek, részt vettek a Pedagógus Expón…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Videó: Magyar tannyelvű intézmények igazgatói nyilatkoznak az elmúlt egy év oktatásügyi kihívásairól 

A Súlypont című adásunkban két muravidéki kétnyelvű általános iskola igazgatójával, Szabó Tatjánával és Jozefa Hermannal 

beszélgetünk az elmúlt egy év kihívásairól az oktatásban…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 

Múltidéző: 1921 áprilisa, elmaradt helyhatósági választások 

Strausz Flórián esperesplébános  a tárgyalt korszakra vonatkozó, esetenként részrehajló, azonban kétségtelenül precíz történelmi 

visszatekintőjében beszámolt arról, hogy 1921 áprilisának második felében dinárra váltották az Osztrák–Magyar Bank által 

kibocsátott 1, 2 és 10 koronát érő bankjegyek zömét, aminek következtében a korábbi fizetőeszköz eltűnt a forgalomból. […] 

Úgyszintén a Strausz fivérek részéről jegyzett „Alsólendva története” című, kéziratban maradt visszaemlékezésben a száz 

esztendővel ezelőtti április vonatkozásában az is olvasható, hogy a muraszombati kormánybiztosságtól rendelet érkezett a 

muravidéki iskolákba, hogy a szlovén osztályokban nem használható a muravidéki szlovén nyelvjárásban írt katekizmus, hanem 

irodalmi szlovén nyelvűt kell helyette alkalmazni. Strausz az intézkedéssel kapcsolatban megjegyezte, hogy „másfél esztendő után 

kilátszott, hogy a szlovénok szégyenlék a muravidéki szlovén tájszólást és a kiirtására törekednek”. […] … Április 13-ai levelében 

Klekl országgyűlési képviselői minőségében is határozottan követelte a tartományi kormánytól a Sokol-szellemű nevelés mellőzését 

a Muravidéken, továbbá erélyesen tiltakozott az ellen, hogy a muravidéki lakosságot a hatóság korlátozza a Muravidék területén 

kívüli, főképpen magyarországi és szlavóniai munkavállalásban.” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

 

Újabb rekordnagyságú támogatás a horvátországi magyarságnak 

Az április 14-én megtartott elektronikus ülésén döntött a zágrábi Kisebbségi Tanács (KT) az idei állami költségvetésben jóváhagyott 

összeg elosztásáról a nemzeti kisebbségi egyesületek programjai között. A magyar kisebbség programjaira újabb rekordösszegű 

támogatást ítéltek meg. Idén még több magyar szervezet kapott támogatást, 9 megyéből 48 egyesület programját, működését 

https://felvidek.ma/2021/04/felvideki-temak-es-vilagpolitikai-esemenyek-a-becsi-naplo-legujabb-szamaban/
https://nepujsag.net/horizont/10353-szlov%C3%A9nia-r%C3%A9gi%C3%B3inak-kialak%C3%ADt%C3%A1sa.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/10324-t%C3%B6bbnyire-az-online-t%C3%A9rben,-de-akt%C3%ADvan.html
https://4d.rtvslo.si/arhiv/tezisce-sulypont/174767066
https://nepujsag.net/horizont/10334-muravid%C3%A9k,-1921-%C3%A1prilisa-nem-szerveztek-helyhat%C3%B3s%C3%A1gi-v%C3%A1laszt%C3%A1sokat.html
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támogatja a KT. A nemzeti kisebbségi szervezeteknek idén az állami költségvetésből összesen 47.594.500 kúna áll rendelkezésükre, 

4,2 millióval több, mint 2020-ban…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Az ójankováci aknamező magyar áldozataira és a kommunista terror vukovári áldozataira emlékeztek 

A honvédő háború sok katonai és civil áldozatot követelt a magyarlakta településeken is. Az ójankováci magyar közösség 29 évvel 

ezelőtt három tagját veszítette el. Szombaton, április 10-én haláluk évfordulóján először emlékeztek rájuk szervezett formában. […] 

Vukováron a Szent Fülöp és Jakab-templom melletti emlékkeresztnél emlékeznek minden évben a kommunista terror áldozataira. 

Az áldozatok között négy magyar is volt, így a Vukovári Magyarok Egyesületének a tagjai is részt vesznek a koszorúzással és 

gyertyagyújtással egybekötött megemlékezésen…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Videó: Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának online mesemondó versenye 

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma idén a vírushelyzet miatt online formában szervezte meg a sok éves hagyománnyal 

rendelkező szép kiejtési mesemondó versenyét. A tanulóknak egy önállóan kiválasztott magyar népmesét kellett elmondaniuk. A 

verseny ismét bebizonyította, hogy rengeteg olyan magyar népmese van, ami szórakoztató és tanulhatnak belőle a gyerekek. A zsűri 

a napokban hirdette ki a győzteseket. […]A kiírt határidőig 21 tanuló küldte be videós pályázatát, amit egy háromfős zsűri értékelt. 

Minden pályázó oklevelet és taneszköz csomagot kapott, a díjazottak pedig a kategóriájukban elért helyezésért még egy oklevelet 

és jutalomkönyvet is…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

Kiaknázatlan kincsek a pusztuló kastélyok 

Törökbecsén és Óbecsén is tiszteletét tette pénteki körútja során Maja Gojković művelődési és tájékoztatási miniszter. A bánáti 

városban Saša Maksimović polgármester fogadta, akivel meglátogatta a felújításra váró, csaknem háromszáz éves magtár épületét, 

valamint a Glavaš-házat. […] Új programunk is van: pár nappal ezelőtt egy munkacsoport alakult a kormányon belül, amely az 

eddig kihasználatlan és pusztulófélben lévő villaépületekkel és kastélyokkal foglalkozik. Ezeknek az ingatlanoknak a nagy része 

állami tulajdonban van, és el kell döntenünk, hogy mi legyen a sorsuk…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Magyarellenes falfirkát festettek le Futakon 

Nemrégen magyarellenes falfirka jelent meg Futakon. A gyűlöletszító felirat ellen a VMSZ Újvidéki Városi Szervezete és annak 

ifjúsági fóruma lépett fel. A fiatalok a közösségi oldalon adtak tájékoztatást arról, hogy megtették a szükséges jogi lépéseket, 

feljelentést tettek a rendőrségen is…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Ma kezdődik a Vajdasági Hivatásos Színházak Fesztiválja 

A 70. Vajdasági Hivatásos Színházak Fesztiváljának megnyitóját ma rendezik meg a nagybecskereki Toša Jovanović 

Népszínházban. Az egy héten át tartó rendezvényen a közönség kilenc vajdasági teátrum produkcióit követheti figyelemmel. A 

résztvevő színházak a járványhelyzet miatt a székhelyükön, kevés számú néző előtt mutatják be a programban szereplő előadásokat. 

A jubileumi fesztivált április 19-e és 26-a között tartják meg…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Kötet: Németh Ferenc: II. Rákóczi Ferenctől Trianonig. Bánáti és Bácskai kultúrtörténeti írások 

A Bácsország folyóirat indulásának 25. évében jelent meg a Bácsország könyvek 11. köteteként Németh Ferenc, az MTA külső 

köztestületének tagja töretlen alkotókedvének újabb bizonyítéka, mely huszonhét művelődéstörténeti írást tartalmaz három fejezetbe 

csoportosítva. Az iskolai évkönyvek, egyházi monográfiák, korabeli lapok, folyóiratok és más levéltári adatok alapján megalkotott 

írások mindegyikéhez kimerítő jegyzetapparátus tartozik. A könyv első két fejezete, a Bánáti történetek és a Bácskai történetek az 

I. világháború előtti bő egy évszázad jelentős személyiségeit, eseményeit mutatja be. Olvashatunk itt Széchenyi törökbecsei 

látogatásáról, Kiss Ernő aradi vértanúról, Deák Ferenc kapcsolatáról Bács-Bodrog megyével, II. Rákóczi Ferenc hamvainak 

hazahozataláról, Bitterman Károly szabadkai nyomdaalapításáról, Erődi Dánielről, a Kikindai Közlöny alapítójáról, dr. Niedermann 

Mór főrabbi nagybecskereki beiktatásáról, a Nagybecskereki Protestáns Algimnáziumról, a Bánátot Európával összekötő hajóútról, 

[…]. Igazi „békebeli” történetek is fölvillannak Fábián Dénes magyarcsernyei plébános norvégiai útjáról, de megismerhetjük a 

szabadkai Vörös Lukácsot is, aki egy északi-sarki expedíció tagja volt. […] Az írásokat még vonzóbbá teszi a több mint kilencven 

fotó, melyen korabeli épületeket, városrészleteket, szobrokat, festményeket, dokumentumokat, nyomtatványokat, plakátokat 

láthatunk…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

https://kepesujsag.com/dontott-a-zagrabi-kisebbsegi-tanacs-ujabb-rekordnagysagu-tamogatas-a-horvatorszagi-magyarsagnak/
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https://hetnap.rs/cikk/Konyvajanlo-35252.html
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Napsugaras séta Zentán 

Ezúttal a napsugaras oromfalak voltak a túra középpontjában. A 19. században idetutajozott fa igen olcsó építőeszköznek bizonyult. 

Ennek köszönhetően a tapasztott nádfüzérből kialakított, fehérre meszelt falakat először egyszerű végdeszkák, majd mind díszesebb 

deszkaoromzatok váltották fel. A napsugaras oromfalak zentai megjelenése helyi interpretációnak számít. A díszítő célzat mellett 

szimbolikus jelentése is van. Az ismeretterjesztő séta résztvevőit Pejin Attila, a zentai Városi Múzeum vezetője kalauzolta végig…” 

Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

 

Ukrajna és az euroatlanti integráció: Kertek alatt settenkedve 

A néha az ukrán külügy nem hivatalos szócsövének szerepét is felvállaló és mindig jól értesült Jevropejszka Pravda (JP) úgy tudja, 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök új taktikát választott az Európai Unióhoz való közeledéshez. A portál cikkéből kitűnik, e taktika 

lényege minél jelentősebb sikerek felmutatása az euroatlanti integráció terén a lehető legszerényebb áldozatok árán, ami az ukrajnai 

reformokat, az európai értékek meghonosítását illeti. A JP felidézi, hogy Gitanas Nausėda litván elnök minapi látogatása alkalmával 

közös nyilatkozatot írt alá Zelenszkij elnökkel Ukrajna Európai Unióhoz történő csatlakozásának litván támogatásáról. A szerző, 

Szerhij Szidorenko főszerkesztő szerint a litván nyilatkozat nem egyszeri siker, esemény, hanem egy folyamat első lépése: az elnök 

kampányt tervez az EU-tagállamok körében az Ukrajna tagságát támogató kötelezettségvállalások összegyűjtésére. Megszerezni 

egy efféle nyilatkozatot kétségtelenül Vilniusban volt a legegyszerűbb Kijev számára. Kérdés, vajon kinek az aláírására számíthat 

még Ukrajna? A JP úgy értesült, Zelenszkij májusban Varsóba látogat, ahol már tudnak az ukrán kezdeményezésről. […] 

Németországnak segítenie kell Kijevnek, hogy Ukrajna beléphessen a NATO-ba, mert a németek különleges történelmi felelősséget 

viselnek Ukrajnával szemben a nácik ukrán nép ellen elkövetett bűncselekményei miatt – jelentette ki Andrij Melnik berlini ukrán 

nagykövet vasárnap egy német lapinterjúban…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Angol és ukrán tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvége Beregszászban 

Második alkalommal került megrendezésre az angol és ukrán tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvége Beregszászban a 

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében április 16. és 18. között. A hétvégi foglalkozás hivatalos megnyitójának a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola átriuma adott otthont április 17-én. A tehetséggondozó hétvége első napján, pénteken, 

a diákok otthonról, online vehettek részt a szakképzett pedagógusok előadásain. Szombaton, a karantén szabályainak teljes körű 

betartása mellett került sor a tehetséggondozó hétvége hagyományos, hivatalos megnyitójára, majd a diákok kiscsoportokban 

érdekes és tartalmas előadásokat hallgathattak végig tantermi foglalkozások keretében, mely előadásoknak a II. RF KMF 

Szakgimnáziuma biztosított helyszínt. Végül a programsorozat zárónapján, vasárnap ismét online előadásokon fejleszthették 

tudásukat a fiatalok. Összesen 52 diák küldte el jelentkezését Kárpátalja-szerte több tanintézményből: Aknaszlatinától egészen 

Bátyúig…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Videó: Idén sem marad el a Turul Expo 

Idén sem marad el a Turul Expo, viszont, hogy milyen formában rendezik meg, azt a következő hónapok járványügyi helyzete fogja 

befolyásolni, nyilatkozta híradónknak Virág László, a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke. A Turul Expo a 

KMVSZ legnagyobb közösségi programja, ahol lehetőséget biztosítanak a kárpátaljai magyar vállalkozások és startup-ok 

bemutatkozására. Tavaly az expót online térben sikerült megtartani, ahol mintegy 60 kárpátaljai vállalkozás vett részt…” Forrás: 

Karpat.ua: teljes cikk > 
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