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Interjú: Csernicskó István főiskolai rektor 

A pandémia miatt csak a napokban vehette át prof. dr. Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, 

a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács Elnöke, az MTA doktora számára Áder János köztársasági elnök által még március 15. 

alkalmából odaítélt magas magyar állami kitüntetést, a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét. Ennek apropóján kérdeztük életéről, 

munkájáról. […] Érettségit követően miért döntött az Ungvári Állami Egyetem és a magyar szak mellett? Az egyetemen 

meghirdetett felvételi-előkészítőket megnézve döntöttem végül. A magyar előkészítő sokkal érdekesebb volt. […] Az én időmben 

leghosszabb ideig Balogh Lajos, az ELTE oktatója, az MTA Nyelvtudományi Intézetének munkatársa volt a vendégoktatónk, neki 

nagyon sokat köszönhetek. Ő volt az első, aki órákon kívül ellátott szakirodalommal. „Ez biztosan érdekelni fogja magát. Olvassa 

el!” – mondta. Észre sem vettem, ahogy „behálózott”. […] A mostani ukrán oktatáspolitikai reformok veszélyeztetik-e a főiskola 

létét? – Ha egy szóval kell válaszolnom – igen. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy minden vonatkozó ukrajnai jogszabályt 

betartsunk, a képzéseink akkreditáltak legyenek. Megfeleljünk a szakindítási, minőségbiztosítási és akkreditációs feltételeknek. 

Ugyanakkor egy egyszerű mozdulattal is el lehet a főiskola elől a levegőt venni. …” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Megjelent a Magyar Tudomány májusi, és 2021. különszáma  

Elérhető A Magyar Tudományos Akadémia folyóiratának legújabb, májusi számának tematikus összeállítása Epidemiológia és 

jogtudomány címmel… […] A különszám tematikus összeállítása Hunok, avarok, magyarok a korai középkorban – a modern 

multidiszciplináris kutatások tükrében. Tanulmányok olvashatóak a hunok régészeti emlékeiről, az avar kor régészeti kutatásairól 

és a korai magyar történelem kezdeteiről…” Forrás: Mersz.hu: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

Fogy és öregedik a lakosság Romániában, Székelyföldön ennél egy kicsivel jobb a helyzet  

Közzétette a népesség alakulására vonatkozó éves összesítését az Országos Statisztikai Intézet (INS). Mint kiderült, január elsején 

Románia lakossága 22,089 millió személyt számlált a lakhely alapján készült statisztika szerint, ami 0,5 százalékos csökkenést jelent 

2020 januárjához képest. Fokozódott továbbá a demográfiai elöregedés, miután enyhén csökkent a 0 és 14 év közöttiek aránya, és 

0,4 százalékponttal növekedett a 65 év fölöttiek aránya. Számokban ezt azt jelenti, hogy 602 ezerrel több időskorú élt az országban 

az év első napján a fiatalokhoz képest. A statisztikában szereplő adatok nem meglepőek, várható volt a népesség demográfiai 

elöregedésének fokozódása, és ez a jelenség a következő években tovább folytatódik majd – fogalmazott megkeresésünkre Veres 

Valér szociológus, az MTA külső köztestületének tagja…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Riport: Az erdélyi lábbeli ipar múltja és jelene 

A cipőipart, illetve a lábbeli gyártás kisebb romániai műhelyeit is elérte a válság szele, hiszen sorra zárnak be a hazai, egykori 

belföldi piacra termelő, majd külföldi márkákat bérmunkában elkészítő gyárak, cégek, kirendeltségek. A multinacionális vállalatok 

betelepülése a kilencvenes-kétezres években lassabb volt, mint a mostani kivonulásuk, s habár a cipőgyárak felszámolása nem 

annyira érzékeny pont az ország gazdaságában, mint például a könnyűipar mélyrepülése, azért a nagy múltú cégek összeomlása 

mégis fájó. Bérmunka lett ez is, mint annyi minden más az autógyártástól a nadrágvarrásig, ám felfedezhetők már olyan 

kisvállalkozások is, amelyeknél az egyediség, illetve a kreativitás az, ami megtart-hatja az adott vállalkozást a piacon. A 

transznacionális vállalatok a „vásárolj olcsón, adj el drágán” jelszó nevében a termelést szegényebb, alacsonyabb költségű 

országokba helyezik ki, miközben termékeiket igyekeznek a gazdagabb régiók-ban értékesíteni…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes 

cikk > 

Egységes múzeumhálózat épül Váradon 

A Bihar Megyei Tanácshoz tartozó Körösvidéki Múzeum fennhatósága alá kerülnek a nagyváradi önkormányzat által pár évvel 

ezelőtt létrehozott közgyűjtemények: a vármúzeum, a szecessziós múzeum és a szabadkőműves múzeum. A felek 

költségcsökkentést remélnek az összevonástól, és további bővítést is terveznek. A vármúzeum létrehozását az erődítmény 

felújítására megnyert uniós pályázat is megkövetelte, ahogy EU-s pénzből sikerült restaurálni a szecessziós múzeummá alakított 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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Darvas-házat és uniós támogatással zajlik a szabadkőművesek múzeumának a kialakítása is – ez a szecessziós múzeumhoz 

hasonlóan az első ilyen jellegű intézmény lesz az országban. A múzeumhálózat átszervezéséről szóló megállapodás értelmében 

valamennyi közgyűjtemény egyetlen adminisztráció alá tartozik, mely a Körösvidéki Múzeum jelenlegi székhelyén működik 

majd…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Több erdélyi képzésközpontot is nyit a Mathias Corvinus Collegium fiatal tehetségek felkarolására 

Idén ősszel újabb erdélyi képzési központokkal bővül a magyarországi Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség és Középiskolás 

Programja, miután tavaly Sepsiszentgyörgyön megnyílt az első erdélyi helyszínük. Ősztől többek között Csíkszeredában és 

Marosvásárhelyen is várják a jelentkező diákokat az ingyenes és rendszeres iskola mellett végezhető tehetséggondozásra. A program 

tevékenységei idén szeptembertől Aradon, Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Sepsiszentgyörgyön, 

Szatmárnémetiben lesznek elérhetők…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Műhelykonferencia: Mi fán terem az erdélyi magyar film 

Létezik-e erdélyi magyar film, és ha igen, tulajdonképpen mi is az? – Ezt a kérdéskört járja körül a magyar film napja, április 30. 

alkalmából a Sapientia EMTE kolozsvári kara által szervezett pénteki műhelykonferencia. Az erdélyi magyar fotó- és mozgókép-

művészet az analóg–digitális korszakhatáron című előadássorozatot – amely kapcsolódik a Kari Nyílt Napokhoz is – bárki követheti 

online. Virginás Andrea, a Sapientia kolozsvári filmművészet, fotóművészet, média szakán oktató egyetemi docens,az MTA külső 

köztestületének tagja, kutatásvezető megkeresésünkre elmondta, a témában folytatott, 2019-ben elkezdett kutatásukat, projektjüket 

akadályozta a járvány, a mostani előadássorozat ennek záróeseménye lesz. A cél az volt, hogy körüljárjuk: az 1980-as évektől 

kezdődően napjainkig milyen folyamatok figyelhetőek meg az erdélyi film- és fotóművészetben. […] Az egyetemi oktató arra is 

rámutatott: Amióta 2003-ban elindult a Sapientia filmszaka, és néhány évre rá a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen a filmes 

képzés, számszerűen két és félszer annyi dokumentumfilm és kisjátékfilm készült el, mint azelőtt…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes 

cikk > 

Hibrid formát öltött a marosvásárhelyi tudományos diákköri konferencia 

A járvány szabta keretek között, hibrid formában zajlott a 28. marosvásárhelyi Tudományos Diákköri Konferencia. A diákok 

tudományos munkáin kívül elismert szakemberek előadásai, illetve különböző szakterületek műhelymunkái tették színesebbé a 

programot. Az idei konferenciára összesen 210 dolgozat érkezett – tudtuk meg Szabó Stefitől, az esemény főszervezőjétől, amelyből 

50 magyarországi hallgatók tollából származott. A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség 1993 óta minden évben megrendezi a 

Tudományos Diákköri Konferenciát, amely konferencia az egyedüli olyan rendezvény az erdélyi orvosképzésben, ahol a hallgatók 

anyanyelvükön, magyarul mutathatják be tudományos munkáikat, és mérhetik össze kutatásaik eredményeit az orvosi, fogorvosi és 

a gyógyszerészeti szakterületeken belül. A többnapos rendezvény lebonyolítására a hibrid módszert választották: eszerint egyes 

programpontokat online, másokat pedig on-site (fizikai jelenléttel) tartottak. Az április 21–24. között lezajlott 28. marosvásárhelyi 

Tudományos Diákköri Konferenciára összesen 210 dolgozat érkezett…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Így akadályoznák meg a Gyilkos-tó teljes eltűnését 

Ötven év múlva teljesen eltűnhet a Gyilkos-tó, ha a beleömlő patakok által hozott hordalék a jelenlegi mértékben tölti fel a medrét. 

Ezt az 1960-as években elkészült ülepítő gátrendszer újjáépítésével akadályoznák meg. A Gyilkos-tó Székelyföld egyik legtöbb 

kirándulót vonzó turisztikai attrakciója. Az 1837-ben egy földcsuszamlás következtében keletkezett tó medre nagymértékben 

töltődött fel az elmúlt évtizedek során a belefolyó patakok vizével érkező hordalékkal. A múlt század hatvanas éveiben rögzített 

adatok szerint évente 4,88 cm hordalékkal töltődik a meder, a tó emberi beavatkozás nélkül 2080-ra teljesen eltűnik…” Forrás: 

Maszol.ro: teljes cikk > 

Egy elveszett kolozsvári némafilm, a Bánk bán történetét idézi fel Zágoni Bálint dokumentumfilmje 

Idén ünnepeljük a magyar filmgyártás 120 éves évfordulóját, ebből az alkalomból az első magyar történelmi filmet, a Kertész Mihály 

által 1914-ben rendezett kolozsvári Bánk bán forgatásáról egy 12 perces dokumentumfilmet április 30-án romániai idő szerint 16 

órakor vetítették online, közölte a Filmtett portál. A dokumentumfilmből kiderült, miért volt fontos a kolozsvári színházigazgató, 

Janovics Jenő számára a Bánk bán filmre vitele, milyen rangos stáb dolgozott a felvételeken, hogyan fogadta a kritika a filmet, a 

fennmaradt képanyag segítségével pedig a Bánk bán egy rövid jelenetét is sikerült rekonstruálni…” Forrás: Transindex.ro: teljes 

cikk > 

Bencsik János kiállítása a Bánffyban 

A Kolozsvári Művészeti Múzeumban a héten megnyílt Bencsik János 75+1 című kiállítása, amely egészen május 16-ig látogatható. 

A 76 éves művész, akit az egykori romániai magyarság értelmisége jól ismert, ma egy szűk szakmai kört leszámítva, jóformán 
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SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

ismeretlen. Mert 1989 óta Budapesten él és alkot, tehát elment? Vagy kicsiny kulturális nyilvánosságunk olyannyira hajlamos 

szelektív memóriazavarban szenvedni, hogy egyes embereket, történéseket, mozzanatokat ami ’89 előtt történt egyszerűen elfelejti? 

[…] De nem igaz, hogy el akarjuk felejteni Bencsik Jánost. Hiszen több kiállítása is volt Erdélyben, legutóbb tavaly 

Sepsiszentgyörgyön, az Erdélyi Művészeti Központban, Mattis Teutsch Waldemarral együtt…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk 

> 

 

Elkészült a milliárdos pénzosztás útiterve, újabb országos infrastrukturális fejlesztési tervek 

A kormány szerdán elfogadta a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság enyhítését célzó uniós helyreállítási alappal 

kapcsolatos nemzeti csomagtervet. Mire használják fel a Szlovákia rendelkezésére álló 6,6 milliárd eurót, kik a terv legnagyobb 

nyertesei és vesztesei?  […] A kormány magára hagyta a legrászorultabb régiókat – állítják a Szövetség képviselői, akik szerint a 

Matovič- és Heger-kabinet infrastrukturális fejlesztési tervei hátrányosan érintik a magyarlakta régiókat. […] Újabb feltűnően 

hátrányos megkülönböztetés, ezúttal a vasúton…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Múzeumi kalandozás általános- és középiskolásoknak 

A helyi múzeumok közreműködésével a határon túli magyar kulturális, történelmi és művészeti értékek állnak a Mozaik 

Múzeumtúra május 6-i DEMÓ 4 (Digitális Edukációs Múzeumi Órák) programjának fókuszában. “Eddig 32 határon túli múzeum 

csatlakozott a Mozaik Múzeumtúrához, akiknek a bemutatkozó anyaga megtalálható a weboldalunkon. Számos közös rendezvényt 

is tervezünk a jövőben, ezeknek az első állomása a DEMÓ 4 nap, amelyet az újonnan csatlakozó határon túli múzeumok köré 

szervezünk, az ő virtuális tartalmaikat mutatjuk be” – idézi a közlemény A DEMÓ 4 napon Felvidéktől Erdélyen és Muravidéken 

át Őrvidékig 19 múzeum vesz részt, akikkel a digitális térben kalandozhatnak a diákok előre megadott feladatok, virtuális séták, 

online kvízek, edukációs videók használatával. A határon túli múzeumok saját gyűjtőkörükből osztanak meg feladatot a 

gyerekekkel… […] A programban résztvevő múzeumok és kiállítóhelyek…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Magyar középiskolai hallgatói helyek deficitben 

Besztercebánya megyében – a leadott felvételi kérvények alapján - 55 diákkal jelentkeztek többen magyar tannyelvű 

középiskolákba, mint amennyi helyet a regionális önkormányzat számukra előirányzott. Szerdán a témával foglalkozó Magyar 

Fórum találkozót szervezett a Besztercebánya megye önkormányzatának képviselőivel. A megye képviselői jelezték, hogy a 

felvételik után megoldják a problémát, és minden gyermek tanulhat az anyanyelvén. Mivel ezt a problémát évről évre csak eseti 

módon orvosolják, ezért is elszomorító, hogy most sem sikerült egy rendszerszintű, a következő éveket is érintő megoldásban 

megállapodni. Míg a magyar kisebbség aránya a besztercebányai megyében 10,2 %, addig a magyar tanítási nyelvű középiskolákban 

lévő férőhelyek mindössze 5,82 %-át biztosítják. Összehasonlításképpen, míg Nagyszombat megyében a magyarok aránya 21,4 %, 

a magyar középiskolák férőhelye 20,4 %, Nyitra megyében pedig – ahol a magyarok aránya 24,02%, - a magyar középiskolákban 

lévő helyek 18,62 %-ban illetik a magyarokat…” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk > 

Alakulóban a felvidéki óvodapedagógusok szakmai munkáinak adattára 

A Comenius Pedagógiai Intézet hiánypótló adattár kialakítását kezdte el.  Az intézet égisze alatt folyó adatgyűjtésbe várják a 

felvidéki magyar óvodapedagógusok szakdolgozatait, atesztációs és diplomamunkáit, vezetőképzői munkáit és egyéb záró 

dolgozatait. A napokban elindított adatbázis folyamatosan bővül. Az óvodapedagógusaink az elmúlt időszakban nagyon sok értékes 

szakmai munkát hoztak létre, melyek valós társadalmi igényekre reflektálnak. Fontos, hogy e tudásanyag ne vesszen el, ezért 

kezdeményeztük az adattár létrehozását” – tájékoztatta portálunkat Markovics Tímea, a Comenius Pedagógiai Intézet 

óvodapedagógiai munkatársa. Az értékes feldolgozott témák tárháza a tudás fennmaradása mellett azt is szolgálja, hogy mindez egy 

helyen lelhető majd fel. Csak az egyetemi, illetve főiskolai záró munkáknak van országos adattára, ebben a regiszterben szűrhetőek 

a magyar nyelven írott munkák…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Iskolai beiratkozások: Rozsnyó, Nagykapos, Nógrád, Nagykürtös 

A rozsnyói Óvoda, Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola várhatóan két első és két nulladik osztályt nyit szeptemberben. […] 

A Nagykürtösi járás öt magyar tanítási nyelvű alapiskolájában tavalyihoz képest tizeneggyel több kisdiák fogja elkezdeni…” Forrás: 

Ma7.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 > 

Videó: Farkas Ottó, életmesék Medvesalja krónikásától 

Farkas Ottó dobfeneki írónak az elmúlt években 15 kötete jelent meg. Életmeséknek hívja őket, mivel úri kisasszonyok, politikai 

üldözöttek vagy egyszerű emberek elbeszéléseit dolgozza fel könyveiben. Medvesalja krónikása így vall saját életéről: Vannak 
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https://felvidek.ma/2021/04/alakuloban-a-felvideki-ovodapedagogusok-szakmai-munkainak-adattara/
https://ma7.sk/oktatas/igy-alakul-a-beiratas-rozsnyon
https://ma7.sk/tajaink/beiratasi-korkep-ladmoctol-vajanig
https://www.hirek.sk/?_ga=2.256617743.582530587.1620031112-446940818.1620031108
https://ma7.sk/tajaink/nagykurtosi-jaras-ot-alapiskola-tizeneggyel-tobb-elsos


AUSZTRIA 

 

történetek, amelyeket nem érdemes az emlékezésre bízni, mert az emlékezet cserben hagyja az embert, ahogy engem is cserben 

hagyott. Én húsz évet vártam arra, hogy bizonyos történeteket, amiket hallottam, azokat majd megírok. Elfelejtettem. […] 

Elmondása szerint, diktafonnal járta a falvakat és játszotta fel a történeteket. A 90-es évek elején nem volt probléma adatközlőket 

találni, az emberek szívesen elmesélték történeteiket, sok érdekes emberrel sikerült beszélgetnie. Csempészekkel, kastélylakókkal 

vagy épp Tomáš Masaryk lovászával…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Múltidéző: Egy kisváros a magyar szabadságharc alatti és utáni időben 

Ipolyság város történetét kutatva érdemes egy kicsit hosszabban időznünk a kor nagy eseményénél, a magyar szabadságharcnál, 

illetve az azt követő éveknél. Az 1848/49-es politikai-forradalmi megmozdulások Hontot, illetve annak székvárosát, Ipolyságot sem 

hagyták érintetlenül. Az itteni történéseket többen is összefoglalták már, például Gyürky Antal és Salkovszky Jenő, akik 

feljegyezték, hogy a forradalmi mozgalmak „a megyében is mindenütt nagy lelkesedést keltettek…” Forrás: Felvidek.ma: teljes 

cikk > 

Videó: Pedagógus életpálya díjat kapott Lendvay Tibor 

Pedagógus Életpálya Díj kitüntetésben részesült 2020-ban az ipolysági születésű Lendvay Tibor. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége Országos Elnöksége legrangosabb elismerését a Pongrácz Lajos Alapiskola nyugalmazott igazgatója olyan alázattal és 

tisztelettel fogadta, ahogy munkáját is végezte több mint 40 éven keresztül…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

 

„Burgenland 100 éve" sorozathoz kapcsolódó rendezvények 

Peter Wagner mobiltelefonnal felvett videó felvételeken keresztül mutatja be Burgenland tartomány 100 éves történetét. Az előadás 

során 68 burgenlandi lakos olvas fel 100 szövegrészletet Siegmund Kleinl „In allen Zeiten das Land in allen Personen“ című 

művéből. A résztvevők otthonaikban készítették el a felvételeket és küldték el azokat Peter Wagner rendezőnek. „A legfiatalabb 

tartomány“ című darab, Burgenland tartomány nyelvi és zenei sokszínűsége előtt is tiszteleg. Az előadáson egy hatfős zenekar ad 

elő magyar, burgenlandi horvát és roma dallamokat, énekeket. […] Csütörtök este nyitották meg a güssingi kastélyban a 

„Németnyugatmagyarországtól Burgenlandig" című különleges kiállítást a „Burgenland 100 éve" sorozathoz kapcsolódóan. A 

kiállítás egyike annak a három nagy kulturális és történelmi kiállításnak, amelyekkel Burgenland idén ünnepli meglapításának 

századik évfordulóját. Különös figyelmet fordít a 19. század végén élt emberek mindennapjaira. Gátas József, muzeológus, fordító 

a kiállításról:…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Látogatható lesz az ArcheON ásatás Csémen 

Az ArcheON osztrák-magyar régészeti uniós projekt keretében kezdődött meg a csémi halomsírok feltárása. A nagyközönség május 

1-től szakértők vezetésével látogathatja meg az ásatások helyszínét. Csémen található Közép-Európa legnagyobb koravaskori 

halomsír lelőhelye. A mintegy 300 halomsírt eddig nem kutatták. Azonban a közelmúltban feltárt koravaskori vár és a halomsírok 

belsejében talált tárgyak is arra utalnak, hogy a területen egykor tehetős közösség élt, akik a környéken fellelhető nyersanyagokkal 

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

Kötet: Női kommunikáció a Magyar Királyságban 

Megjelent a Médiumok, helyek, rituálék/Medien, Orte, Rituale – A női kommunikáció kultúrtörténete a Magyar Királyságban című 

németnyelvű könyv, az Edition Präsens gondozásában. A könyv azt a kérdést járja körül, hogy létezik-e olyan, hogy női 

kommunikáció és ha igen, akkor milyen volt az a Magyar Királyság idején? A kötetet Seidler Andrea a Bécsi Egyetem Finnugor 

Tanszékének professzora, Pesti Brigitta a Bécsi Egyetem Európai és Összehasonlító Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetnek 

tanára, valamint Krász Lilla a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának professzora szerkesztette. 

Seidler Andrea egyetemi professzor beszélt az új kiadványról…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Kötet: A szuperlétra – Mire jó a DNS? 

Már a nyomdában van Vibók Ildi, Bándolon  élő biológus, írónő új gyermekkönyve. A szuperlétra – Mire jó a DNS? című kötet, a 

Pagony Kiadó gondozásában megjelenő ismeretterjesztő sorozat legújabb része, mely kisgyermekek számára is érthető módon 

foglalkozik a genetikával és az öröklődéssel. A kötet Mayer Tamás illusztrációjával kiegészülve, felnőttek számára is tanulságos és 

szórakoztató olvasmány lehet. Vibók Ildi gyermekkönyv író, biológus az új kötetről…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

 

https://ma7.sk/video/kavezo/eletmesek-medvesalja-kronikasatol-video
https://felvidek.ma/2021/04/egy-kisvaros-a-magyar-szabadsagharc-alatti-es-utani-idoben/
https://felvidek.ma/2021/04/egy-kisvaros-a-magyar-szabadsagharc-alatti-es-utani-idoben/
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/pedagogus-eletpalya-dijat-kapott-lendvay-tibor
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3101383/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3101754/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3101001/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3100753/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3100858/


SZLOVÉNIA/MURAVIDÉK 

 

HORVÁTORSZÁG 

 

Megjelent a Gráci Magyar Újság 

Megjelent a Gráci Magyar Újság 22. évfolyamának 1. száma. A kiadvány megemlékezik az 1956-os forradalom 65. és a gráci 

magyar anyanyelvi oktatás bevezetésének 10. évfordulójáról is, továbbá a gráci magyar egyházak, egyesületek eseményeiről is 

beszámolnak a szerzők. Olvashatók a gráci és Graz környéki magyar egyházak lelkészeinek írásai és a gyülekezeti kirándulások, 

szentmisék és istentiszteletek időpontjai…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Videó: Zajlik az országos tudásfelmérés az iskolákban 

A szlovéniai általános iskolákban május elején írják az országos tudásfelmérőket. A felmérés tavaly a váratlanul kirobbant járvány 

miatt elmaradt, de idén hagyományos módon tervezik megvalósítani. A Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola tanáraival és 

tanulóival a rájuk váró próbatételről…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 

Interjú: Javul a roma közösség helyzete az utóbbi években 

Az utóbbi években Szlovéniában a roma etnikai közösség helyzete is javul. A romák a Muravidéken, Dolenjskán, Bela Krajinában 

és a Száva mentén élnek nagyobb közösségekben. A szlovén alkotmány értelmében a roma etnikai csoport helyzetét és külön jogait 

törvény szabályozza. A roma közösségről szóló törvény olyan külön jogokkal ruházza fel a roma közösséget, amelyek biztosítják 

számukra kultúrájuk, nyelvük és hagyományaik megőrzését és fejlesztését, valamint lehetővé teszik számukra a helyi és az állami 

szinten való együttműködést. Horvat Nataša, Lendva Község Tanácsának külön státusú tanácstagja és a roma közösség aktiválásával 

és integrálásával való megbízottal beszélgetünk a romák helyzetéről, saját tevékenységéről és feladatköréről (szinkronnal)…” 

Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 

Vendégoktatók a magyar kultúráért 

A Vendégoktatók a magyar kultúráért program keretében a belgrádi, valamint az újvidéki és a maribori magyar tanszékek közös 

szervezésében három részből álló online programsorozatot rendeznek Lackfi János költő közreműködésével. A Vendégoktatók a 

magyar kultúráért (VMK) program a Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának koordinálása alá tartozó, szerte a 

világon számos állomáshellyel rendelkező vendégoktatói hálózat kulturális programsorozata a magyar kultúra külföldi 

népszerűsítéséért. A programsorozat keretében az elmúlt években a maribori Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék közreműködésével 

több program valósult meg: irodalmi délutánok, kiállítások, filmes délutánok illetve a belgrádi és az újvidéki magyar tanszékekkel 

közös szervezésében…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Rádióhír: Döntés született az MMNMI Könyvkiadási támogatásáról 

A Muravidéki Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Könyvkiadási Kuratóriuma tegnap esti ülésén döntött az idei nemzetiségi 

könyvkiadási programról, illetve a muravidéki magyar kiadványok támogatására kiírt felhívásra beérkezett nyolc darab 

pályaműről. A kuratórium öt pályaművet javasol kiadásra…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 

 

Tanfolyam a tankönyvfordításban részt vevő tanárok számára 

Fordítói tanfolyamot tartottak az Eszéken működő Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központban a 

tankönyvfordításban részt vevő tanárok részére. Az elméleti és gyakorlati foglalkozást az eszéki egyetem Magyar Nyelv és Irodalom 

Tanszékének oktatói vezették. A tankönyvfordítás hatalmas és összetett munka, melybe olyan kollégákat vontunk be, akik gyakorló 

tanárok, és a legjobban ismerik a lefordítandó tankönyveket. A programnak köszönhetően szeptembertől az 1., az 5. és a 7. osztályos 

tanulók asztalán lesznek az új tankönyvek és munkafüzetek. A következő fázisokban pedig a maradék osztályok tankönyvei mellett 

a munkafüzeteket is kiadjuk magyar nyelven – nyilatkozta lapunknak Andócsi János, az iskolaközpont igazgatója, aki egyben 

türelmet kért a diákoktól és a tanároktól, mert a jó munkához bizony idő is kell…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Megújul a várdaróci templom is 

Az elmúlt években a várdaróci református templomot több fázisban renoválták: először a templom tornyának eredeti süvege került 

vissza, majd pedig az épületet körülvevő kerítés újult meg, hamarosan pedig befejeződik a templom teljes külső felújítása. Az idei 

munkálatok magyar állami támogatásból valósulnak meg…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

 

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3101157/
https://4d.rtvslo.si/arhiv/mostovi-hidak/174771707
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/kisebbsegben/javul-a-roma-koezoesseg-helyzete-az-utobbi-evekben/578380
https://nepujsag.net/kultura/10390-vend%C3%A9goktat%C3%B3k-a-magyar-kult%C3%BAr%C3%A1%C3%A9rt.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/a-koenyvkiadasi-kuratorium-doenteserol/578405
https://kepesujsag.com/tanfolyam-a-tankonyvforditasban-reszt-vevo-tanarok-szamara/
https://kepesujsag.com/megujul-a-vardaroci-templom-is/


SZERBIA/VAJDASÁG 

 

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

 

Megszűnik a roamingdíj július elsejétől a Nyugat-Balkánon 

Eltörlik ezt az emelt díjszabást Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegró, Észak-Macedónia, Koszovó és Albánia polgárai 

számára. Az illetékesek szerint a koronavírus-járvány kihatással volt az országok gazdasági fejlődésére, a jobb együttműködés 

jelentős megtakarításokat eredményezhet…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Több mint kétezer férőhely a középiskolákban 

A Magyar Nemzeti Tanács 22., elektronikus szavazás által lebonyolított ülésén elfogadták a Végrehajtó Bizottság döntését a 

vajdasági középiskolák első osztályába beíratható tanulók létszámának a véleményezéséről. A dokumentum szerint a 2021/2022-es 

tanévben Vajdaság 35 középiskolájában a diákok 18 hároméves és 55 négyéves szak közül választhatnak. A tervezet férőhelyet 

irányoz elő: 540-et hároméves, 1522-t négyéves szakon. A 3 speciális szakközépiskolában 14 szakon összesen 84 férőhely áll a 

tanulók rendelkezésére…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Kötet: Megjelent a Kincses Kalauz című kiadvány – A könyvbemutató az online térben valósult meg 

Tavaly, a Nemzeti Összetartozás évében jelent meg a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ és a Vajdasági 

Magyar Művelődési Intézet legújabb, Kincses Kalauz – Tájhangok és kalandozás a vajdasági magyar tájban című kiadványa. Ennek 

bemutatójára csütörtök este került sor az online térben. A kötetben 24 szerző, valamint mintegy 60 képzőművész és fotós alkotásai 

találhatók, amelyek Vajdaság természeti és művészeti szépségeit, épített és szellemi örökségét mutatják be. A beszélgetést Lukács 

Lilla, a VM4K munkatársa vezette. Elsőként Lovas Ildikó, a VM4K vezetője, a könyv ötletadója és egyik szerzője osztotta meg az 

érdeklődőkkel a Kincses Kalauz keletkezéstörténetét. – Évekkel ezelőtt született meg az, hogy gyűjtsünk össze minden fontos 

vajdasági értéket. A kiadvány műszaki szerkesztője és arculattervezője Blaskó Árpád, a szabadkai Kortárs Galéria igazgatója volt. 

…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

A tantárgyháló diákverseny győztese 

Balla Szabolcs, a Svetozar Marković Gimnázium tanulója nemrégiben első helyezést ért el kutatásával a Tantárgyháló versenyen. 

A megmérettetést április derekán tartották meg, a többi, ilyen jellegű eseményhez hasonlóan, online térben. Szabolcs a gimnázium 

harmadikos diákja, Gergely Helena biológia tanárnő tanulójaként a tudományban már most, fiatalon is aktívan jelen van. A 

Tantárgyháló verseny lényege abban rejlik, hogy összekapcsol különböző tudományágakat, és arra készteti a fiatalokat, hogy 

szerteágazó témakörökben végezzenek kutatásokat. Szabolcs és a többi résztvevő legalább tizenöt-húsz téma közül választhatott, a 

diákok videó vagy írásos formában küldhették el eredményeiket…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

A versvándor interaktív előadása Szent László és Radnóti Miklós életútjáról 

Szent László és Radnóti Miklós életútjáról tartott előadást Tóth Péter Lóránt versvándor a magyarkanizsai általános és középiskolás 

gyerekeknek. Tóth Péter Lóránt elmondta, Szent László a csodákra hívja fel a gyerekek figyelmét, míg Radnóti Miklós életútja 

mindenki számára egy megrendítő történet…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Májusban indul a gyermekeknek szóló Lurkó Rádió műsora 

Hajdú Sárát, az Újvidéki Művészeti Akadémia színészhallgatóját, aki jelenleg a mestermunkáján dolgozik, hallgathatjuk az Újvidéki 

Rádió éjszakai műsorában, a Takarodóban, és itt-ott szerepel egy-egy színház egyik-másik előadásában. És most jött a Lurkó 

Rádió... […] Hogyan pattant ki a fejedből a Lurkó Rádió ötlete? – Az év elején tudomást szereztem arról, hogy az RTV pályázatot 

hirdetett független produkciók készítésére. Kapva kaptam az alkalmon. Gyorsan megszülettek az ötleteim. Dienes Ákos 

hangmérnökpárom támogatott, és szinte minden adott volt…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

 

Ki fizesse az ukrán gyerekek lengyelországi anyanyelvi oktatását? 

Váratlannak egyáltalán nem mondható problémával találta magát szembe Ukrajna. A Jevropejszka Pravda (JP) írása szerint a lengyel 

külügyminisztérium javaslatot vár Ukrajnától az anyanyelvi oktatáshoz való jog biztosítására a Lengyelországban élő ukránok 

https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/megszunik-roamingdij-julius-elsejetol-nyugat-balkanon
https://www.magyarszo.rs/hu/4602/kozelet_oktatas/241471/T%C3%B6bb-mint-k%C3%A9tezer-f%C3%A9r%C5%91hely-a-k%C3%B6z%C3%A9piskol%C3%A1kban.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4603/kultura/241549/Mindaz-ami-Vajdas%C3%A1got-%C3%A9rt%C3%A9kk%C3%A9-teszi-k%C3%B6nyvbemutat%C3%B3-szabadkai-VM4K-Kincses-Kalauz.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4604/vajdasag_ujvidek/241557/Versenyjelleg%C5%B1-pog%C3%A1csakutat%C3%A1s.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/versvandor-interaktiv-eloadasa-szent-laszlo-es-radnoti-miklos-eletutjarol
https://www.magyarszo.rs/hu/4603/kultura/241550/M%C3%A1jusban-indul-a-Lurk%C3%B3-R%C3%A1di%C3%B3-Lurk%C3%B3-R%C3%A1di%C3%B3-%C3%9Ajvid%C3%A9ki-R%C3%A1di%C3%B3-Hajd%C3%BA-S%C3%A1ra.htm


számára. A téma komolyságát jelzi, hogy a cikket jegyző Jurij Pancsenko szerint a közeljövőben Ukrajna újabb nemzetközi 

konfliktusra tehet szert az iskolai oktatás terén. Az írásból megtudjuk, hogy Lengyelországban jelenleg négy ukrán tannyelvű iskola 

működik. Ugyanakkor lényegesen több iskolában folyik az oktatás részben ukránul – vagy a tárgyak egy részét oktatják ukrán 

nyelven, A problémák néhány évvel ezelőtt kezdődtek, amikor nagy számban jelentek meg az országban az ukrán munkavállalók. 

Jelentős részük az ukrán tannyelvű iskolát részesítette előnyben a gyermekei számára. Kezdetben ez nem okozott gondot, idővel 

azonban, a diákok számának növekedésével felmerült, hogy növelni kellene az ukrán tannyelvű iskolák finanszírozását…” Forrás: 

Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Az ukrán-magyar határinfrastruktúra fejlesztéséről egyeztettek Budapesten 

Nepop Ljubov, Ukrajna magyarországi nagykövete közösségi oldalán írt arról, hogy tovább dolgoznak az ukrán-magyar határ 

közlekedési infrastruktúrájának fejlesztésén, annak érdekében, hogy a két ország közötti kapcsolatot szorosabbra fűzzék. A 

nagykövet tájékoztatása szerint a konzultációk középpontjában az ukrán-magyar határ menti autópálya hálózat összekapcsolására 

irányuló projektek megvalósítása állt, ezen belül is a Beregdéda–Beregdaróc határállomás, a Beregszászt elkerülő út építéséről, 

valamint a Csap–Záhony határátkelőn a Tisza-híd rekonstrukciójáról egyeztettek a felek…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Magyarellenes falragaszok jelentek meg hajnalban Beregszászban 

A plakátokon ismét a magyarságot fenyegették meg… […] Az „ukrán föld” elhagyására egy hetet adtak az ismeretlen elkövetők. 

Nemrég Szürtében és Péterfalván jelentek meg provokatív feliratok. Az elkövetőket egyik esetben sem találták meg…” Forrás: 

Karpatalja.ma: teljes cikk > 

Docensi kinevezések a Rákóczi-főiskolán 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán docensi címet szerzett dr. Orosz Ildikó, az intézmény elnöke, dr. Huszti Ilona, 

a Filológia Tanszék Angol Tanszéki Csoportjának oktatója és dr. Molnár József, a Földtudományi és Turizmus Tanszék vezetője. 

Mindhárman az MTA külső köztestületének a tagjai. Ukrajnában docensnek az nevezhető ki, aki doktori vagy kandidátusi 

fokozattal, legalább B2 szintű nyelvvizsgával, megfelelő szakmai tudományos tapasztalattal, minimum öt éves felsőoktatási oktatói 

gyakorlattal rendelkezik, ezzel párhuzamosan magas színvonalú önálló kutatásokat végez, eredményeit rendszeresen publikálja, 

Scopus vagy Web of Science (WoS) által indexált folyóiratban megjelent saját tanulmánya van, rendszeresen részt vesz pedagógiai 

továbbképzéseken. A docensi cím odaítéléséhez a jelöltnek nyilvános bemutató előadást kell tartani…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes 

cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     
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