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V. Fiatal Kutatók Fóruma 

5. Fiatal Kutatók Fóruma az MTA-n Kvantitatív értékelés a tudományban címmel, 2021. május 05. 10.00-13.00 óra között lesz 

megtartva.  Köszöntőt mond Prof. Erdei Anna, az MTA főtikárhelyettese és Dr. Török Péter, a Fiatal Kutatók Akadémiájának 

társelnöke. Az előadást tart Prof. Barabási Albert-László  az MTA külső tagja, Egyéni tudományos életpályák kvantitatív értékelése 

címmel. […] Az esemény regisztrációhoz kötött, a helyek száma korlátozott…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

KAB Műhelykonferencia: Az erdélyi magyar fotó- és mozgókép-művészet az analóg-digitális korszakhatáron 

Sapientia EMTE Média Tanszék, KPI/Kutatási programok Intézete, KAB/Média- és Kommunikációtudományi Szakbizottság 

műhelykonferenciát szervez 2021. április 30., 10-14 óra  között,  Az erdélyi magyar fotó- és mozgókép-művészet az analóg-digitális 

korszakhatáron címmel…” Forrás: Kab.ro: teljes cikk > 

Interjú: Mészáros András filozófus, az MTA külső tagja 

Szakmai és egyéni habitusát tekintve tárgyilagos felülnézetből szemléli a mindennapokat. A kultúrkört és környezetet, melyben 

élünk. Rendhagyóan, témánként szócikkekbe szedve írta meg hamarosan megjelenő önéletírását. Visszaemlékezései tónusa, 

sejthetőleg, szintén szuverén. Mészáros András filozófussal, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács elnökével, nyugalmazott 

egyetemi professzorral kötetbe foglalt reminiszcenciái kapcsán váltottunk szót. […] Ami azt illusztrálja, hogy sok, önmagát 

értelmiséginek tartó egyén valójában az aktuális politikai széljárásnak megfelelően értelmezi a saját és közössége létproblémáit. És 

közben megfeledkezik arról, hogy a gondolkodó ember iránytűje nem az aktualitásban, hanem az idő felett álló értékekben van. Hát, 

ez mindig is, minden korban teljesítmény volt. Hiszen az emberek többsége szükségszerűen a köznapokban él, és azokban az 

alkalmazkodás a fennmaradás feltétele. Persze a szabadon gondolkodó ember is köt kompromisszumokat az életében. De nem a 

gondolkodásában. …” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Interjú: Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke 

2021-ben a Norvég Tudományos Akadémia Lovász László akadémikusnak ítélte oda a matematika legnagyobb presztízsű 

nemzetközi díját, az Abel-díjat. Lovász László, a budapesti Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora, az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke a harmadik magyar, akit 

a matematika Nobel-díjaként emlegetett elismerésben részesítettek. Felvidéki hetilapba készül a beszélgetés, muszáj ezzel 

kezdenünk: ha a forrásaim nem tévednek, önnek felvidéki gyökerei is vannak. Igen, valóban, édesapám Bátorkeszin született, távoli 

rokonaim most is élnek arrafelé, de gyermekkoromban jártam ott utoljára. […] Miként lesz valakiből matematikatudós, kutató? 

Nem egy tipikus karrier. Hát nem. Nyolcadikban matekszakkörre jártam, jó szakkör volt, de semmi különös. Az iskolánk igazgatója 

vezette, ő szólt, hogy a Fazekas Gimnázium matematika tagozatos osztályt indít. […] Mit gondol, a járvány után megváltozik az 

emberek természettudományokkal szembeni elutasító hozzáállása? Remélem, hogy igen. Talán mi, kutatók is könnyebben 

kommunikálunk majd a társadalommal. Az AstraZeneca vakcinával szembeni kritikákkal kapcsolatban felmerül például a 

statisztikai gondolkodás sajnálatos hiánya. Egymillió adag oltásra jut egy tragikus haláleset, ez persze óriási baj. De gondoljunk 

bele, Magyarországon minden reggel egymillió ember beül az autójába, a statisztika azt mondja, közülük egy ember meghal aznap 

balesetben, mégis útnak indulunk…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

 

ALTE-Q nyelvvizsga minősítés a magyarok népfőiskoláján 

A Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája a Covid-pandémia alatt bővítette vizsgaszintű ajánlatát. Mostantól az Association of 

Language Testers in Europe – ALTE-Q vizsgaszintet is elérte a kelet európai nyelvek vizsgaközpontjával, a Pécsi 

Tudományegyetemmel. Az ALTE Q-jel a minőség jelzésére szolgál, amit az ALTE-tagok használhatnak annak jelzésére, hogy a 

vizsgáik sikeresen megfeleltek az auditáláson és az ALTE mind a 17 minimum standard követelményét teljesítik. Somogyi Attila a 

Burgenlandi Magyarok Népfőiskolájának elnöke…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 

 2021. április 26. 
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https://mta.hu/esemenynaptar/2021-05-05-v-fiatal-kutatok-foruma-3838
https://kab.ro/hirek/hir/az-erdelyi-magyar-foto-es-mozgokep-muveszet-az-analog-digitalis-korszakhataron-muhelykonferencia-1264
https://ujszo.com/panorama/az-oszinteseg-terapia-is
https://ma7.sk/aktualis/tarsadalmunknak-szuksege-van-a-tudomanyra-interju-a-nobel-dijas-magyar-matemtikussal
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3100276/


SZLOVÉNIA/MURAVIDÉK 

 

Alpok-Adria Szövetség: Pandémia és kultúra webináriuma 

Az Alpok-Adria Szövetség „CERLI“ – nemzetközi online panel Művészet és Kultúra az Alpok-Adria térségben a koronavírus-

világjárvány idején címmel rendezett online webináriumot április 21-én. A pandémia következtében a régiók közötti együttműködés 

és különösen az Alpok-Adria Szövetség keretében történő határokon átnyúló hálózatépítés is alapvető változásokon ment keresztül. 

A projekt kiterjed az Alpok-Adria Szövetség mind a 11 tagjára – osztrák, szlovén, horvát és nyugat-magyarországi régiók 

részvételével. […] Az első, 2021. március 26-án tartott online panelt az oktatási szektornak szentelték: több mint 80 résztvevő – a 

regionális oktatási hatóságok alkalmazottai, tanárok, iskolaigazgatók és a szülők képviselői megvitatták a szakértőkkel az elmúlt év 

kihívásait, és arra az egybehangzó következtetésre jutottak, hogy a közép-európai oktatási környezet a válság kezdete óta alapjaiban 

megváltozott, melynek hatásai bizonyára visszafordíthatatlanok…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Kötet: Bevándorlók és elvándorlók Burgenlandról 

„Vom Kommen und Gehen“ – Érkezők és távozók címmel jelent meg az a kötet, mely 26 Burgenlandban élő, vagy onnan 

elszármazott alkotó és újságíró gondolatait foglalja magába a 100 éves tartománnyal kapcsolatban. A projektet Peter Menasse 

publicista és Wolfgang Wagner az ORF szerkesztője hívták életre…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Megrendezték a Petőfi Sándor Tanulmányi Versenyt 

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet mint a Petőfi Sándor Tanulmányi Verseny (PSTV) szervezője és lebonyolítója április 

16-án rendezte meg a verseny iskolai fordulóit a muravidéki kétnyelvű általános iskolákban és a Lendvai Kétnyelvű 

Középiskolában. A versenyző tanulók és diákok száma az elmúlt évekhez képest nem változott jelentősen. A versenyre, amelynek 

a végzős általános iskolások és a középiskolások számára ponthozadéka is van, összesen 49 tanuló és diák jelentkezett (az 1. Sz. 

Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolából 20, a Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskolából 5, a Dobronaki Kétnyelvű Általános 

Iskolából 7 és a Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskolából 3 tanuló, valamint a Kétnyelvű Középiskolából 14 diák…” Forrás: 

Nepujsag.net: teljes cikk > 

Interjú: Lendvai Kepe Zoltán, Hetéssel foglalkozó tanulmánykötete 

Dr. Lendvai Kepe Zoltán néprajzkutató, és muzeológus, az MTA külső köztestületének tagja, a Lendvai Galéria-Múzeum 

munkatársa kora ifjúsága óta érdeklődést mutatott a szlovéniai magyarság kultúrája, sorsa és megmaradása iránt, radamosi 

származása pedig a kutatásait elsősorban a hetési tájegység irányába terelte. Közel 30 éves néprajzi és tudományos tevékenységének 

eredményei több publicisztikai írásban is megjelentek, a legutóbbi közülük a „Hetés falvainak népessége és gazdálkodása a 18–20. 

században” címmel márciusban megjelent kötete, doktori dolgozatának könyvváltozata, mely már megkapta a „Hetési monográfia” 

megnevezést. Beszélgetésünk ennek kapcsán készült. […] A tanulmány a 2004-es évvel, Magyarország és Szlovénia uniós 

csatlakozásával fejeződik be, a kezdetét az 1700-as évvel veszi. […] A kommunizmusnak Magyarországon 1989-ben, 

Jugoszláviában csak 1991-ben lett vége. Ezután mindkét országban az újjászerveződés évtizede következett, és úgy vélem, hogy 

számunkra az ördögi 20. század vége 2004-ben, Magyarország és Szlovénia európai uniós csatlakozásával következett be…” Forrás: 

Nepujsag.net: teljes cikk > 

Videó: A Muratáj különszámában a tovább élő Trianon  

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet 2020-ban kiadta a Muratáj irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és kritikai 

folyóiratát. A Trianoni témájú, Száz év, száz csoda és ugyanennyi csapás konferenciatervünk meghiúsult, de a beérkezett anyag 

nyomtatott formában mégis közlésre került. A könyvben a történelmi rész a leggazdagabb, de néprajzi és az irodalmi-

irodalomtörténeti, részben a képzőművészeti fejezet is figyelemre méltó, mert hazai alkotói erőnk vitalitását tükrözi. Bővebben a 

könyvről a könyvbemutatásunkon tudhatnak meg, ahol a két szerkesztő, Bence Lajos, az MTA külső köztestületének tagja és Kepe 

Kocon Lili mutatják be a Muratáj legújabb számát…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 

Rádióinterjú: Lendva Községi MNÖK gazdag programot készített 

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa legutóbbi ülésén megvitatta és elfogadta a közösség idei évi 

programtervét és költségvetését. A programról, a rendezvények megvalósításának lehetőségéről és a völgyifalusi tájház 

főépületének befejezéséről beszélgetünk Vida Törnar Judittal, az önkormányzat elnökével és Horvat Tomi alelnökkel…” Forrás: 

Rtvslo.si: teljes cikk > 

 

 

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3099646/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3100622/
https://nepujsag.net/kultura/10392-k%C3%A9sve-indult-az-els%C5%91-fordul%C3%B3.html
https://nepujsag.net/kultura/10350-het%C3%A9s-csak-egy-van.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/a-murataj-legujabb-szamaban-a-tovabb-elo-trianon/577798
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/kisebbsegben/a-covid-19-cel-dacolva-a-lendva-koezsegi-mnoek-gazdag-programot-keszitett/577614


SZERBIA/VAJDASÁG 

 

HORVÁTORSZÁG 

 

Rádióinterjú: Zala Györgyre emlékezve 

Április 16-a Zala György emléknapja Lendván. A neobarokk szobrászművész születésének dátumán virtuális sétán járták be a 

hozzá kapcsolódó emlékhelyeket. Megteheti-e a költő, hogy a nemzeti himnuszról, mint kunyeráló költeményről beszél? – teszi 

fel a kérdéseket, és adja meg a válaszokat a saját látószögéből Lackfi János József Attila-díjas költő…” Forrás: Rtvslo.si: teljes 

cikk > 

 

A kormány kiírta az önkormányzati választásokat 

Múlt szerdai ülésén a horvát kormány kiírta az önkormányzati választásokat 2021. május 16-ára. A választások operatív 

lebonyolítása innentől már az Országos Választási Bizottság (OVB) feladatai közé tartozik, amely múlt hét péntektől már 

rendelkezésre bocsátotta a jelöléshez szükséges formanyomtatványokat, amelyeket a jelölteknek aláírva és kitöltve legkésőbb 2021. 

április 29-én éjfélig kell beadniuk a helyileg illetékes választási bizottságokhoz. Ami a nemzeti kisebbségeket illeti, 12 megyében 

választanak zsupánhelyettest egyes nemzeti kisebbségek, 18 városban nemzeti kisebbségi polgármester-helyettest és további 36 

járásban a nemzeti kisebbségek soraiból elöljáró-helyettest. Májusban legalább 23 magyar tisztségviselőt választunk – 4 magyar 

elöljáró-helyettest és 19 magyar megyei/városi/járási képviselőt juttathatunk mandátumhoz…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk 

> 

Politikum: A horvátországi magyarok támogatása 

Átböngészve az országos Kisebbségi Tanács 2021-es évre szóló, az anyagi források elosztásával kapcsolatos döntését, 

megállapíthatjuk, azontúl, hogy az összmagyarság támogatása a tavalyi évhez képest 14,4%-kal emelkedett, négy új magyar 

szervezet részesült támogatásban, köztük a nagy múltú vörösmarti József Attila MKE is. Az objektív kép kialakításának érdekében 

szerkesztőségünk „visszalapozott” 2016-ig, azaz abba az időszakba, amikor nem a HMDK soraiból került ki a horvátországi 

magyarság parlamenti képviselője…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Gyászhír: Lőcsei József, a HMDK isztriai alapszervezetének elnöke 

Április 19-én, 62 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Lőcsei József, a HMDK isztriai alapszervezetének elnöke. Lőcsei 

József a vajdasági Versecen született 1959. december 5-én. Az önálló Horvátországban még soha olyan sok magyar jellegű program 

nem volt Isztria megyében, mint az ő elnöksége alatti években. Lőcsei József kezdeményezője és főszervezője olyan jelentős 

programoknak, eseményeknek, mint amilyen például az Isztria megyei magyar hét, a pólai/pulai tengerésztemetőben nyugvó magyar 

tengerészekre való emlékezés stb. Munkája elismeréseként, a HMDK javaslatára 2018-ban Külhoni Magyarságért Díjban 

részesült…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Antall Józsefre emlékeztek a zágrábi magyarok 

A horvát fővárosban utca viseli Antall Józsefnek, a néhai magyar miniszterelnöknek a nevét, 2002-ben pedig egy mellszobrot is 

állítottak emlékére. Mellszobránál azóta minden évben, születésének az évfordulóján koszorúzási ünnepséget rendeznek a zágrábi 

magyarok…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

 

Cikksorozat: Közvélemény-kutatása a vajdasági magyarok médiafogyasztásáról 

A Családi Kört és a Szabad Magyar Szót kiadó Sajtószabadság Alapítvány megbízásából végzett közvélemény-kutatást a zentai 

Identitás Kisebbségkutató Műhely. A kutatás elsősorban a vajdasági magyarok médiafogyasztási szokásait vette górcső alá (ilyen 

jellegű kutatás legutóbb épp 10 évvel ezelőtt, 2011 szeptemberében készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából), de más 

témákra, így például a lakosság közérzetére is kitért. A kutatás eredményeit folytatásokban közöljük. Ebben a (harmadik) részben a 

tévézési, rádiózási szokásokat tekintjük át. Az is kiderül, melyik magyar nyelvű tévét nézik legszívesebben a vajdasági magyarok. 

A vajdasági magyarok 68 százaléka hallgat rádiót, míg 32 százalék nem…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

A holokauszt áldozataira emlékeznek 

Szerbiában ma emlékeznek meg a holokausztról, valamint a szerbek, a romák és a zsidók ellen a második világháború során 

végrehajtott szervezett népirtás áldozatairól. 1941 és 1945 között a jasenovaci táborban több mint százezeren estek áldozatul, köztük 

tízezer gyerek is.  […] A nem egészen kétezer fős zentai zsidóság annak idején egy elismert ortodox zsidó közösség volt - 

hangsúlyozta a helyi zsidó temetőben megtartott rendezvényen Szabados Róbert, a Szerbiai Zsidó Hitközségek Szövetségének 

https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/horizont/hagyomany-es-tisztelet/577388
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/horizont/hagyomany-es-tisztelet/577388
https://kepesujsag.com/kiirta-a-kormany-az-onkormanyzati-valasztasokat/
https://kepesujsag.com/kiirta-a-kormany-az-onkormanyzati-valasztasokat/
https://kepesujsag.com/munkank-tukre-5-ev-alatt-3-490-000-kunarol-a-horvatorszagi-magyarok-tamogatasa-5-977-000-kunara-emelkedett/
https://kepesujsag.com/meghalt-locsei-jozsef/
https://kepesujsag.com/antall-jozsefre-emlekeztek-a-zagrabi-magyarok/
https://szabadmagyarszo.com/2021/04/25/meg-mindig-szeretunk-tevezni/


elnöke. A beszédek után egyebek között a Magyar Nemzeti Tanács, a zentai önkormányzat és a Szerbiai Zsidó Hitközségek 

Szövetségének képviselői helyezték el az emlékezés virágait…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

A távoktatás tapasztalatai címmel tartott előadást Vicsek Annamária Újvidéken 

Az oktatási államtitkár elmondta, az elkövetkező időszakban nagyon fontos a tanárok tapasztalataira építeni, megtudni azt, hogy 

milyen nehézségekkel szembesülnek, illetve milyen segítséget várnak. Az esemény a Vajdasági Magyar Pedagógusok 

Egyesületének szervezésében valósult meg. […] Vicsek Annamária oktatási államtitkár: „Az elkövetkező időszakban most az a 

feladatunk, mindannyiunknak együttesen, tehát tanároknak, szülőknek, gyerekeknek, nekünk a minisztériumban, hogy egy olyan 

rendszert állítsunk fel, ami fenntartható és, ami egy úgymond készenléti állapot…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Bemutatták a Tanulj velünk magyarul! Kiadványt 

A Magyar Nemzeti Tanács az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karával és a szabadkai e-Régió Civil Szervezettel 

szombaton akkreditált továbbképzést tartott a magyar mint környezetnyelv, illetve magyar nyelv a nemzeti kultúra elemeivel 

tantárgyakat oktató tanárok számára. Az egynapos képzésre az online térben került sor, és a résztvevő tanárok Vajdaság minden 

szegletéből csatlakozhattak az eseményhez, amelynek programjában a szakmai előadások mellett szerepelt a Tanulj velünk 

magyarul! című tankönyvpótló kiadvány bemutatása is, amely egy sorozat első részét képezi. […] A Tankönyvpótló, és annak 

digitális változata egy segédeszköz a magyar nyelv játékos, élményközpontú elsajátításában, megtanulásában. A szerzőpáros Pámel 

Gizella és Vojnak Csorba Adrianna…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >  

Sikerek a vajdasági magyar tudományos utánpótlásban 

Tóth Johanna az Újvidéki Egyetem BTK Pszichológia Tanszékének harmadéves hallgatója, április 21-én részt vett az online 

megrendezett 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencián A borderline személyiségzavar látens struktúrájának feltárása 

József Attila munkásságának felhasználásával című dolgozatával. Az OTDK-ra a 19. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri 

Konferencia (VMTDK) szekció első helyezettjeként került, de már a 18. VMTDK-n is ezt a témát járta körül, csak akkor művészeti 

performansz formájában. Kutatói érdeklődése József Attila költészete és betegsége kapcsán innovatív módon kapcsolta össze a 

tudományt és a művészetet. Alapfeltételezése azt volt, hogy a költőt tévesen diagnosztizálták skizofréniával, s a Szabad-ötletek 

jegyzéke című naplója alapján kimutathatóak az akkoriban ismeretlen borderline személyiségzavar tünetei. A kutatás folytatásaként 

egy teljesen új pszichológiai kérdőívet állított össze a borderline diagnosztizálása céljából, s ezzel a munkájával nyerte el az OTDK 

Személyiséglélektan 2. szekció különdíját…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

Rendhagyó magyarórát tartottak 

A gimnazisták egy átiratokkal és anekdotákkal teli kalandtúrán vehettek részt az újvidéki Svetozar Marković Gimnáziumban. A 

magyar irodalom klasszikusai Lackfi János József Attila-díjas költő, író kalauzolásával válhattak élőbbé, maibbá a diákok számára. 

Az előadó online kapcsolódott be az eseménybe, akárcsak az újvidéki Magyar Tanszék hallgatói, de voltak online résztvevők 

Mariborból és Belgrádból is. A program az újvidéki, a belgrádi és a maribori Magyar Tanszék közös szervezésében valósult meg. 

Kovács Smit Edit magyartanár, Svetozar Marković Gimnázium, Újvidék: Egészen más jellegű az, amikor egy alkotó teljesen a saját 

egyéniségét hozza be az órára, és én azt gondolom, hogy azért ez a diákok számára ad egy olyan többletet, ami eltér a megszokott 

magyaróráktól. Toldi Éva, az újvidéki Magyar Tanszék vezetője szerkesztőségünknek elmondta, hogy az esemény egy 

programsorozat része volt…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Helyzetkép: A szabadkai Politechnikai Iskolában jártunk 

A szabadkai Politechnikai Iskolában szeptembertől kilenc elsős osztályt indítanak. Az intézmény diákjai a központi épületen kívül 

további négy helyszínen, jól felszerelt szaktantermekben vesznek részt a gyakorlati órákon. Arancsity Dancsa Gyöngyi 

igazgatóhelyettes lapunknak nyilatkozva elmondta, az iskolában négy munkaterületen folyik a képzés. Ezek a földmérés és az 

építőipar, az erdészet és a famegmunkálás, a kémia, nemfémek és nyomdaipar, valamint a kultúra, művészet és tájékoztatás oktatási 

profilok. A 2021/2022-es tanévben kilenc osztályt szeretnénk megnyitni. Ebből kettőben magyar tannyelven fog folyni az oktatás. 

Emellett egy horvát és hat szerb tannyelvű osztályt is indítunk…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Fennállásának 250. évfordulóját ünnepelte szombaton a Szent György római katolikus templom 

Szent György vértanúra emlékeztek szombaton Kúlán a róla elnevezett templomban. A bejáratnál elhelyezett kőtábla szerint a 

templom 1770-ben, Mária Terézia dicső uralkodása alatt épült. Az április 24-én tartott ünnepi misét megelőzően megszentelték a 

https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/holokauszt-aldozataira-emlekeznek
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/holokauszt-aldozataira-emlekeztek-zentan
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tavoktatas-tapasztalatai
https://www.magyarszo.rs/hu/4599/kozelet_oktatas/241167/Hogyan-tan%C3%ADtsuk-a-magyar-nyelvet-MNT-Vicsek-Annam%C3%A1ria-Jerasz-Anik%C3%B3.htm
https://szabadmagyarszo.com/2021/04/22/sikerek-a-vajdasagi-magyar-tudomanyos-utanpotlasban/
http://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/rendhagy%C3%B3-magyar%C3%B3r%C3%A1t-tartottak_1231013.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4594/kozelet_oktatas/240815/A-j%C3%B3-szakma-aranyat-%C3%A9r-szabadkai-Politechnikai-Iskola-igazgat%C3%B3helyettes-magyar-tannyelv.htm
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templom bejáratánál lévő külső és belső emléktáblákat, amelyeken azok neve olvasható, akik az elmúlt 16 évben támogatták a 

templom, a templomkerítés és a Szentháromság-szobor felújítását…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Hetvenedszer rendezték meg idén a Vajdasági Hivatásos Színházak Fesztiválját 

Hetvenedszer rendezték meg idén április 19. és 26. között a Vajdasági Hivatásos Színházak Fesztiválját. A jubileumi rendezvényen 

az Újvidéki Színház Anna Karenina című produkciója lett a legjobb előadás, de a zsűri összesen hét díjat ítélt oda a produkciónak, 

köztük a legjobb rendezést és két színészdíjat is: Fülöp Tímeának és Mészáros Árpádnak. A Kosztolányi Dezső Színház Gusztávja 

két különdíjjal tért haza, írja a Zsinórpadlás vajdasági magyar színházi portál.A legjobb előadás díja mellett Dejan Projkovszki kapta 

a legjobb rendezés elismerését, Mészáros Árpádot Alekszej Vronszkij, Fülöp Tímeát pedig Anna Karenina szerepéért tüntették ki. 

A legjobb gyermekelőadás díja a szabadkai Gyermekszínház Színháznak szeretettel című produkciónak járt…” Forrás: 

Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

Jogászkonferenciát tart a Vajdasági Magyar Jogász Egylet 

Három napos jogászkonferenciát tart a Vajdasági Magyar Jogász Egylet a Fruska Gorán található Andrevlje konferenciaközpontban. 

A járványügyi helyzet miatt korlátozták a résztvevők létszámát, de az előadásokat a Facebook oldalon keresztül is követhetik az 

érdeklődők. A Vajdasági Magyar Jogász Egylet 2016-ban alakult és immár kilencedik alkalommal szervez jogászkonferenciát, 

amelynek az egyik fő célja összehozni a vajdasági magyar jogászokat – fogalmazott Szakállas Zsolt. A jogászkonferencián érdekes 

és hasznos előadásokat hallhattak a jogászok és joghallgatók, többek között Dr. Apró Arnoldot a Zentai Közkórház belgyógyász 

onkológusát is…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Vélemény: Térkép(át)rajzolók 

Újabb határmódosítási elképzelések borzolják a kedélyeket a Nyugat-Balkánon. A kérdéssel foglalkozó, nemrég nyilvánosságra 

került munkajellegű dokumentum a szerbek, az albánok és a horvátok rendezetlen nemzeti kérdéseinek megoldására Bosznia-

Hercegovina etnikai alapon történő felosztását, valamint Albánia és Koszovó egyesülését irányozza elő. A médiában sokat vitatott 

okmány szerint ezzel végleg lezáródhatna az egykori Jugoszlávia harminc éve tartó szétforgácsolódásának a folyamata. A 

határmódosítási javaslatokat is magába foglaló dokumentumot elsőként a szlovén Necenzurisano portál jelentette meg. Az ismertető 

azonnal nagy visszhangot keltett az egész régióban. […] Legyen a Janša nevéhez fűződő non-paper egy komoly terv, vagy csak egy 

kedélyborzoló gumicsont a médiának, egy valamire kétségtelenül felhívta a figyelmet, mégpedig arra, hogy hol is tartanak jelenleg 

az egykori Jugoszlávia utódállamai…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

 

35 éve történt a csernobili atomkatasztrófa 

35 éve, 1986. április 26-án bekövetkezett a világ egyik legnagyobb technikai balesete, a csernobili atomkatasztrófa. Az 1983-ban 

átadott Vlagyimir Iljics Lenin csernobili atomerőmű Ukrajna energiaszükségletének 10 százalékát termelte meg. Az atomerőmű 

mellett felépült egy 50 ezer lakosú „erőműváros” is, Pripjaty. A baleset következtében 190 tonna sugárzó anyag került az 

atmoszférába. […] A csernobili sugárzás okozta genetikai változásokat nem örökölték azon szülők később született gyermekei, 

akiknek egészsége súlyosan károsodott az atomerőmű 35 évvel ezelőtti felrobbanása nyomán keletkezett ionizáló sugárzásban – 

állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport 1987-2002 között született 130 gyermek teljes genomjának vizsgálata alapján. Az 

amerikai Nemzeti Rákkutató Intézet (NCI) vezette nemzetközi kutatócsoport a Science című folyóiratban tette közzé 

eredményeit…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Kisebbségvédelmi egyezményről állapodott meg a román és ukrán külügyminiszter 

A Romániában élő ukrán, illetve az Ukrajnában élő román kisebbség jogaira vonatkozó átfogó egyezmény kidolgozásáról állapodott 

meg pénteken Bogdan Aurescu román és Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter Bukarestben – közölte a román külügyminisztérium. 

Kétoldalú megbeszélésükön Aurescu kiemelten fontosnak nevezte, hogy Ukrajna kötelezettséget vállalt az országban élő románok 

jogainak maradéktalan biztosítására. A román fél ugyanakkor azt szorgalmazta, hogy az ukrán központi szervek – ígéretük 

érvényesítése érdekében – “folytassanak kitartó párbeszédet” a helyi és regionális ukrán hatóságokkal. A román külügyminiszter 

felvetésére reagálva Kuleba is megerősítette, hogy úgynevezett “moldovai nyelv” nem létezik, az valójában a románnal azonos, és 

azt ígérte: ezt az európai uniós nyelvek státusáról szóló szabályozás gyakorlatba ültetésénél is érvényesítik. […]A két 

külügyminiszter egyetértett a gazdasági kapcsolatok élénkítésének és új határátkelők megnyitásának szükségességében: erre az 

https://www.magyarszo.rs/hu/4599/vajdasag/241170/Templomb%C3%BAcs%C3%BA-volt-K%C3%BAl%C3%A1n-k%C3%BAla-templomb%C3%BAcs%C3%BA.htm
https://szabadmagyarszo.com/2021/04/26/minden-fontos-dijat-bezsebelt-az-ujvideki-anna-karenina/
http://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/jog%C3%A1szkonferenci%C3%A1t-tart-a-vajdas%C3%A1gi-magyar-jog%C3%A1sz-egylet_1232963.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4593/velemeny/240720/T%C3%A9rk%C3%A9p(%C3%A1t)rajzol%C3%B3k.htm
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/35-eve-tortent-a-csernobili-atomkatasztrofa/
https://karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/a-csernobili-sugarzas-okozta-egeszsegkarosodas-nem-terjedt-at-a-betegek-kesobb-szuletett-gyermekeire/
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egyik legjobb példa a Máramarossziget (RO) és Aknaszlatina (UKR) között megépítendő új Tisza-híd…” Forrás: Karpatalja.ma: 

teljes cikk > 

Videó: A kisebb földtulajdonrészek elvételét lehetővé tévő törvény készül Ukrajnában 

Az Ukrán Kormány szerdai ülésén törvénytervezetet hagyott jóvá a mezőgazdasági földbirtokok méretének növeléséről, amely 

elfogadása esetén lehetővé tenné a korábban az embereknek juttatott, négy hektárnál kisebb és gondozatlan szomszédos 

földtulajdonrészek kisajátítását…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk > 

Sikeresen zajlanak a KMPSZ-versenyek 

2021. április 24-én megrendezésre került a Karádi László helyesírási verseny és a Győrffy István fizika emlékverseny a Kárpátaljai 

Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szervezésében. A két vetélkedőn összesen 343 gyerek vett részt. A versenyzők számára 

továbbra is negyvenperces időkeret állt rendelkezésre a feladatok megoldására. A versenyközpontok visszajelzései alapján a 

megmérettetések zökkenőmentesen zajlottak. Az eredményeket összefoglaló táblázatok a Pedagógusszövetség hivatalos honlapján 

lesznek elérhetők. A tervek szerint legközelebb a Drávai Gizella nyelvhasználati verseny és az „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati 

verseny kerül megrendezésre…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > 

A Föld napját méltatták a Rákóczi-főiskolán 

Rendhagyó módon emlékeztek meg a Föld napjáról a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán április 22-én. A főiskola 

Biológia és Kémia, Földtudományi és Turizmus, Matematika és Informatika Tanszékének, valamint a Fodor István Kutatóközpont 

szervezésében megvalósuló rendezvényen a hallgatók és az érdeklődők figyelmének középpontjában a hulladékprobléma és a 

szelektív hulladékgyűjtés kaptak helyet. […] A megnyitó után Hulladékproblémák Kárpátalján és a régióban címmel 

pódiumbeszélgetés vette kezdetét, ahol felszólalt Ljasuk Dimitry, A Tisza nevében című film készítője, Bordós Gábor, a 

WESSLING Hungary Kft. projektvezetője, Bucsinszkij Viktor, a beregszászi ,,Színes tartályok” elnevezésű hulladékudvar 

üzemeltetője, dr. Kolozsvári István, a Fodor István Kutatóközpont vezetője és dr. Hadnagy István, a Biológia és Kémia Tanszék 

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

A 70 éves, idén Kossuth-díjjal kitüntetett Vári Fábián László köszöntése 

Az alkalomra Magyarország Beregszászi Konzulátusa Munkácsy Mihály termében került sor. A külügyi képviselet irányítói, 

barátok, pályatársak, munkatársak és a sajtó képviselői – természetesen a járványügyi szabályokat betartva – köszöntötték a 

hetvenedik születésnapját a közelmúltban ünneplő, idén Kossuth-díjjal kitüntetett Vári Fábián László költőt, prózaírót, 

néprajzkutatót, az MTA külső köztestületének tagját. […] Marcsák Gergely fiatal irodalmár, a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság 

tagja az ünnepelt munkásságát elemezve kiemelte: Vári Fábián László valószínűleg a kárpátaljai magyarság elzártságából adódó 

sajátos prózanyelvet teremtett regényeiben, higgadt és kiművelt elbeszélésmóddal párosítva azt. Prózai írásaiban a legfontosabb, 

hogy a személyes tapasztalat közösségi élménnyé formálódik…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > 

 

A Szatmár megyei roma közösségnek először lett megyei tanácsosa 

Godzsa Zsolt személyében első alkalommal lett megyei önkormányzati képviselője a Szatmár megyei roma közösségnek. Az 

RMDSZ színeiben a testületbe bejutott tanácsos egyik fő célja a fiatal romák oktatásának támogatása. Godzsa Zsolt a Maszolnak 

elmondta […] 2009 óta az az egyik célja, hogy ez megvalósuljon. […] Ez azért is fontos lépés, […] hogy „példát tudjunk mutatni a 

fiatal romáknak, hogy nem vagyunk kevesebbek, és félre kell tudnunk tenni a negatív támadásokat, sztereotípiákat, és hogy 

tanulással, sok munkával és még több kitartással mindent el lehet érni”.…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Felmérés: A pedagógusok szerint romlott a diákok tudásszintje az online oktatás egy éve alatt 

Több mint kétszáz oktató töltötte ki a harminc kérdésből álló online ívet, amelynek elsődleges célja volt beazonosítani, hogy a 

pandémia második évében milyen jellegű segítségre lenne szükségük a pedagógusoknak. A válaszadók 73 százaléka Hargitai 

megyei volt, a fennmaradó 27 százalék pedig Erdély más területeiről származott Szatmártól Brassóig. A felhívásra válaszoló 

pedagógusok hetven százaléka városi tanintézetben oktat, 93 százalékuk nő. A válaszadók közel fele negyven és ötven év közötti, 

az átlagéletkor is negyven fölötti. Ebből azt a következtetést vontuk le, hogy X-gerenációs pedagógusokról van szó, akik zömmel 

fiatal felnőttként találkoztak a számítógéppel, tehát nem beleszülettek a digitális korszakba, hanem később találkoztak vele. 

https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kisebbsegvedelmi-egyezmenyt-dolgoz-ki-a-roman-es-ukran-kulugyminiszter/
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Számukra egy picit idegenebb terep lehetett az online oktatás” – magyarázta Veres Hanga a kutatást vezető szociológus-

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

Riport: Nincs meg az „ihlet” egy erdélyi magyar képzőművészeti alkotásokat kínáló online bolt létrehozására 

Vegyes fogadtatásban részesült a Krónika által megkeresett erdélyi magyar közgyűjtemény-vezetők, képzőművészek, 

galériatulajdonosok körében az a felvetés, miszerint a 21. században, járványhelyzettel „megfejelt” digitális világunkban miért nincs 

erdélyi magyar képzőművészek alkotásait összegyűjtő, értékesítő online platform, és kinek a feladata lehetne létrehozni, működtetni 

ezt. Bár többen elzárkóztak a válaszadástól, illetve feleslegesnek tartották a kezdeményezést, a lapunknak nyilatkozó érintettek 

jónak, hiánypótlónak tartják az ötletet…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Felfedik a kolozsvári Szent Mihály-templom „titkait”  

A remélhetőleg egyre kellemesebb tavaszi időben Kolozsvár Főterén korzózók, bámészkodók újra gyönyörködhetnek a Szent 

Mihály-templom déli homlokzatában, hiszen tavaly lebontották a külső állványok nagy részét. Ám közben a kincses város egyik 

legfontosabb jelképének belsejében is zajlik, halad a felújítás: a középkori istenháza egyre több titkát ismerik meg a kutatók, illetve 

egyre több veszélyeztetett, veszélyes részletet erősítenek meg, javítanak ki a szakemberek. Szathmári Edina művészettörténész 

körbevezetésével a helyszínen tudhattuk meg, hogyan halad a munka, illetve eddig milyen felfedezéseket tettek a tervek szerint 

2021 végéig tartó restaurálás során…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Interjú: Frigy Szabolcs szatmári oktatási szakértő a romániai tanügy hibái 

A romániai oktatási rendszer legfőbb hibáiról, a jövőbeni iskola várható jellemzőiről Frigy Szabolcsot, a szatmári Hám János Római 

Katolikus Teológiai Líceum iskolai tanácsadóját, nevelési igazgatóját, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem szatmári 

kirendeltségének oktatóját, az MTA külső köztestületének tagját kérdeztük. Az iskolának mindig az volt a szerepe, hogy valamilyen 

formában felkészítse a diákjait az életre. Hogyha belegondolok, az érettségi épp erről szól: az iskolát elvégezve vajon érett-e a 

gyerek? Amikor még nem létezett iskola, akkor is összegyűjtötték a falvakban a fiatalokat, akiknek átadták az eredettörténetet, és 

onnantól kezdve felnőttnek számítottak. Ez azt is jelentette, hogy értették a körülöttük lévő világot. Alapvetően ez lenne fontos most 

is: mennyire érti a világot egy 18 vagy 19 éves fiatal felnőtt. Az iskolarendszer azért is recseg-ropog, mert a világ egyre 

bonyolultabb, egyre összetettebb, egyre kevésbé értjük, és az iskolának több erőfeszítésre lenne szüksége, hogy értő gyerekeket 

engedjen útjukra. Szerintem a fiatalok is érzik, hogy az iskola nem a jelen társadalomról szól, hogy az élet most nem ilyen. Ez 

feszültséget eredményez, mert azt érzik, hogy túl kell élni ezt a négy vagy nyolc évet. Rendkívül fontos lenne, hogy ezen 

változtassunk. Az egész iskolarendszert egy nagy memóriatesztre redukáljuk, holott alkalmazott irányba kellene elmenni, ahol az 

információ adott. Így a gyereknek meg kell tanulnia információkat keresni, és kritikusnak lenni az információkkal szemben…” 

Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Interjú: Veres Valér szociológus szerint számos tényező áll amögött, hogy sok fiatal a szüleivel él 

Egy friss európai uniós felmérésből kiderül: a romániai fiatalok jelentős hányada, több mint fele egy háztartásban él a szüleivel. 

Veres Valér kolozsvári szociológus, az MTA külső köztestületének tagja a Babeş–Bolyai Tudományegyetem oktatója ennek okairól 

lapunknak kifejtette, míg a fiatal tanul, addig a társadalom ma már nem tekinti teljes jogú felnőttnek, a munkaerőpiacra nehéz 

bekerülni, ugyanakkor a szülőknél való életvitelszerű tartózkodás nagyfokú kényelmet jelent az ifjúság számára. Ebből kiderül, 

hogy a 18 és 34 év közötti román állampolgárok közül 3,88 millióan még mindig a szüleikkel egyazon háztartásban élnek, többségük 

pedig – valamivel több mint 2 millió – férfi. A társadalomkutató szerint nemcsak Romániában érvényesül a tendencia, hanem 

Európa-szerte, az okok, magyarázatok pedig régiónként, országonként változnak. A jelenség egyik oka, hogy meghosszabbodott az 

ifjúsági életszakasz, ezzel összefüggésben a fiatalok önállósodása életkorban kitolódott. Később költöznek el a szülői házból, később 

alapítanak családot, vállalnak munkát, gyereket, mint ahogy korábban érvényes volt” – vázolta a Krónikának Veres Valér…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Interjú: Benkő Levente történész első világháborús, galíciai naplót bemutató friss kötete 

Olyan társadalmi korrajzot találunk Tulics Kálmán naplójában, amely a háború kevésbé ismert arcát tárja elénk – mondta el Benkő 

Levente történész, lapunk volt munkatársa a Tortoma kiadónál frissen megjelent, Élmények és epizódok című kötete kapcsán. A 

könyvhöz a történész egy kolozsvári csendőrőrmester 1914–16-ban írt galíciai naplóját rendezte sajtó alá. […] Éppen az állami 

levéltárak Kolozs megyei kirendeltségén kutattam, és találtam meg Iacob Popa fogarasi görögkatolikus érseki helynök 

naplófeljegyzéseit, egy igen érdekes vallomást arról, hogy miként látta és élte meg egy erdélyi román ember a román csapatok 1916 

augusztusa és októbere közötti erdélyi hadjáratát, amikor Lucian Nastasă-Kovács történész barátunk jelezte, hogy Kelemen Lajos 

hagyatékában látott egy magyar nyelvű galíciai naplót, nézném meg, szerzője egy Tulics nevezetű kolozsvári csendőr. […] Tulics 

naplójának különlegessége, hogy nem a hadműveleti, harcászati, hanem az emberi oldaláról láttatja a háborút. Katonák és civilek, 
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galíciai népek, így lengyelek, ruténok, zsidók életének keserves, sőt drámai időszaka rajzolódik ki, más-más vallású és nemzetiségű 

emberek egymáshoz viszonyulásáról, emberek másság képéről szerezhetünk tudomást…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Interjú: Kustán Magyari Attila Ébredők című kötete 

A Bevezetés az összeesküvés-elméletek világába alcímű könyv éppen jókor, a pandémia elején jelent meg. A szerzővel 

beszélgettünk a konteók és a tudás zavaros határairól, és arról, hogy mit tehetünk. Kustán Magyari Attila értő társadalomkutatóként 

és érzékeny újságíróként egyaránt hitelesen szól erről a mindenütt jelenlévő, ugyanakkor annyira kevéssé értett jelenségről: az 

ébredőkről – olvashatjuk az Ébredők. Bevezetés az összeesküvés-elméletek világába című könyv előszavában, amelyet a Hubbes 

László-Attila, az MTA külső köztestületének tagja jegyez. […] A könyv szerzőjével, Kustán Magyari Attilával, a jelenség olyan 

vonatkozásairól beszélgettünk, amelyek nem szerepelnek a kötetben, vagy csak érintőlegesen vannak jelen. […] Ébredők. Ennek a 

szónak nagyon gazdag jelentésárnyalata van. Hadd kérdezzem meg: te ébredő vagy? Vagy már felébredtél? - Ébredő végül is nagyon 

sok van, mert más értelemben is szoktak ébredni az emberek, lám a román himnusz szerint is ébredni kell. A járvány alatt nagyobb 

lett a fogékonyság az összeesküvés-elméletekre…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Kötet: Szokoly Elek: A hídverés színe 

Szokoly Elek nemrégiben napvilágot látott kötetét lapozgatva rögtön szembetűnik, hogy az írások bő két évtizednyi időkeretben 

születtek: 1990 és 2013 között. […] „Valójában sohasem akartam a kisebbségi kérdéssel foglalkozni. De egész életemben 

rákényszerültem. Kora ifjúságomban börtön-évekkel fizettem érte. A kerékbe tört életpályát a túlélés évtizedeiben a tüntető hallgatás 

jellemezte (… ezért sincs e válogatásban ’89 előtti írás). A zűrzavaros szabadság első éveiben született írásaimmal, de főképp civil 

társadalmi militáns és szervező tevékenységemmel (a Pro Európa Liga alapító tagjaként is) megpróbáltam bepótolni azt, amit azelőtt 

történelmi kényszerűségből, nem tehettem. Sohasem eleget…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Kötet: Banner Zoltán: A cédrusfa hatalma 

Szép és fontos, személyes és közösségi, dokumentum értékű és hitvalló kötet A cédrusfa hatalma. Kivitelezésében, eleganciájában 

is méltó témájához, tartásához, a művészettörténész, művészeti író egyéniségéhez. Banner Zoltán és az ő magyar művészeti 

akadémiája száz évre tekint vissza. Saját hosszú és rendkívül szerteágazó, termékeny életpályáját felidézve, az erdélyi magyarság 

utóbbi évszázadának művészetét is kirajzolja ebben a rengeteg eseményt, történést, sikert, kudarcot, embert és kollektivitást, 

reményt és csalódást, kétséget és bizonyosságot felmutató önéletírásban. Amint a műmellékletben sorjázó tizenkét kiváló portrén is 

markánsan megjelenő szerző vallja a könyv fülszövegében, számvetése „a Trianon utáni erdélyi magyar művészet „épületéről” 

gyakorlatilag az első művészettörténészi-művészetírói emlékirat az erdélyiség tetemes irodalmában…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes 

cikk > 

 

Statisztika: Csökkent a válási kérelmek száma 2020-ban; A fiatalok többsége is saját lakásra vágyik 

Tavaly több mint 10 százalékkal csökkent a válási kérelmek száma Szlovákiában, konkrétan 1227-tel kevesebb házasságot szerettek 

volna felbontani, mint az azt megelőző évben. Az elemzők ugyanakkor kiemelték, hogy mindez nem feltétlenül jelenti a házasság 

intézményének stabilitását, sokkal inkább a társadalmi kapcsolatok és sztereotípiák megváltozását kell érteni alatt, ugyanis 

manapság sokkal több az élettársi viszony, mint korábban. […] A Szlovákiában uralkodó lakáspiaci trendek esetében a 

generációváltás sem hoz áttörést. Az idősebb generációkhoz hasonlóan a fiatalok többsége is a saját tulajdonában levő ingatlanban 

szeretné leélni az életét. Az egyes régiók között azonban jelentős különbségek vannak…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > teljes 

cikk 2 > 

Feltárul a pozsonyi zsidóság története 

A Žižka utcai ortodox zsidó temető területén több mint 400 régi sírkövet tártak fel. Az egyedülálló leletekről Tomáš Stern, a 

pozsonyi zsidó vallási közösség elnöke tájékoztatott április 12-én. A sajtótájékoztatón részt vett Juraj Droba, Pozsony megye elnöke, 

Zuzana Aufrichtová, Pozsony-Óváros polgármestere, illetve Ján Budaj környezetvédelmi miniszter. A megtalált sírkövek nemcsak 

szlovákiai, de európai viszonylatban is kiemelt jelentőséggel bírnak. A történelmi zsidó sírkert nagy része 1942–43 között pusztult 

el, amikor villamos alagutat terveztek építeni a várhegy alá. A sírkert felszámolásáról 1942-ben, a Tiso-féle fasiszta szlovák állam 

idején döntöttek. A régi temetőből kitépett sírkövekről csaknem nyolcvan évig azt hitték, hogy örökre elvesztek. Mind az esemény, 

mind a sírkövek lerakatának pontos helye feledésbe merült, ugyanis akik erről tudtak, koncentrációs táborokban vesztették 

életüket…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 
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A magyar oktatás lehetőségei és kihívásai – kerekasztal-beszélgetés Komáromban 

A kisebbségi magyar oktatásügy helyi és országos jellemzőiről beszélgettek a komáromi oktatási intézmények és az önkormányzat 

képviselői a XVI. Komáromi Egyetemi Napok virtuális kerekasztal-beszélgetésén.  […] Minden hozzászóló egyetértett abban, hogy 

az intézmények közti kooperáció a Duna-parti városban jól működik. Juhász György rektor kifejtette, az SJE-nek intenzív kapcsolata 

van a komáromi iskolákkal, amelyek legtöbbször egyben gyakorló iskolák is. Minden részt vevő iskolavezető arról beszélt, hogy 

rendszeres kapcsolatban vannak több komáromi kulturális intézménnyel. Legtöbben a Jókai Színházat említették. […] Többször 

visszatért az iskolaválasztás témája. […] Andruskó Imre vetette fel, hogy a szlovákiai magyar oktatásügynek óriási feladatot jelent 

a roma diákok jelenléte. „Nem tudjuk megfelelően integrálni őket. Kelet-, valamint Közép-Szlovákiában már vannak olyan iskoláink 

– például Szepsiben – ahol ha megkérdezném, hogy 520 diák közül mennyi a roma származású, akkor az lenne a válasz, hogy 

520…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Közös csillagászati megfigyelések Ógyallán és Tatán 

Virtuális sajtótájékoztatót tartottak az ógyallai Konkoly Thege Miklós Szlovák Központi Csillagvizsgáló és a Tatai Posztoczky 

Károly Csillagvizsgáló és Múzeum munkatársai. Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében 

benyújtott pályázatukat sikeresen bírálták el, így az Európai Unió alapjaiból elnyert pénzösszegből további fejlesztésekre és 

rendezvények egész sorának megvalósítására lesz lehetőségük…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Megújul a szklabonyai Mikszáth-kiállítás 

A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma 2021-ben nyitja meg a szklabonyai Mikszáth Kálmán Emlékház felújított állandó kiállítását 

Szent Péter esernyője alatt címmel. A Mikszáth Kálmán Emlékház az író szülőfalujában, Szklabonyán található, ahol az író 1853-

től több mint húsz éven át élt, ebből tíz évet az emlékházban. Mikszáth idejében Szklabonya kétnyelvű – szlovák és magyar – falu 

volt. A mindkét kultúrát jól ismerő író több művében e gazdagság és színesség is megmutatkozik. Ezt igyekszik érzékeltetni a 2021 

májusára tervezett Szent Péter esernyője alatt című új állandó kiállítás. A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma és szlovákiai 

múzeumok műtárgy-gyűjteményéből származó műtárgyak mellett magyarországi intézmények fotódokumentumai is kiállításra 

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

Múltidéző: Születésének 200. évfordulóján jelenhet meg a somorjai születésű Ivánfi Ede kiadatlan műve 

Ivánfi 200 évvel ezelőtt, 1821. április. 21-én Jancsik Bélaként született, ráadásul Somorján, ahol apja, Jancsik András tanítóként és 

karmesterként tevékenykedett. A családdal 1824-ben Pozsonyba költözött, ahol később az elemi és a gimnáziumi tanulmányait 

végezte. […] Nevéhez leggyakrabban „A magyar birodalom vagy Magyarország és részeinek czimerei” című munkáját kapcsolják. 

Azt már kevesebben tudják, hogy élete fő művének Moson megye monográfiáját tekintette, amely a mai napig kéziratban található. 

A monumentális, 7 kilogrammot nyomó kötet kéziratát a Hansági Múzeum őrzi. Ha minden jól megy, akkor a kézirat a közeljövőben 

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

Idén is megrendezésre kerül a Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia 

Ezúttal Nyitrán, a Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara a fogadóintézmény, a konferenciára november 

26-27-én kerül sor. A konferencián versenyzőként nem magyarországi felsőoktatási intézmények szlovákiai és csehországi 

származású hallgatói vehetnek részt. A konferencia nyelve: magyar. Lehetőség van azonban szlovák, cseh, angol vagy (egyeztetés 

nyomán) más idegen nyelvű pályamunkával való nevezésre is, amennyiben a versenyző készít egy rövid magyar nyelvű rezümét, 

valamint a konferencián magyar nyelven mutatja be munkáját. Pályamunkát nevezni 2021. június 18-ig lehet…” Forrás: Ma7.sk: 

teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     
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