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Fontos a fiatalok megszólítása – Freund Tamás elnöki köszöntőjével kezdődött az MTA 194. közgyűlése 

Elnöki beszámoló, díjátadás, tudományos előadások és határozathozatalok is szerepelnek az Akadémia legfőbb döntéshozó 

testületének hétfőn kezdődött tanácskozásán. Az első nap ünnepi ülésén az elnöki köszöntő után Karikó Katalin kutatóbiológus, az 

mRNS-alapú vakcinák technológiájának szabadalmaztatója tartott előadást, majd az akadémiai díjak átadása következett…” Forrás: 

MTA.hu: teljes cikk > 

Arany János-díj és érem virtuálisa átadása a Külső Tagok Fórumán 

Az MTA 194. közgyűlésének részeként online megtartott Külső Tagok Fórumán az akadémiai elnök arról beszélt, hogy a magyar 

kutatókat, éljenek bárhol a világon, nemcsak a tudomány és a kutatási területük számukra legizgalmasabb témái iránti lelkesedés 

köti össze, hanem a közös anyanyelv is, amelynek ápolására annak idején Széchenyi István az Akadémiát megalapította. Freund 

Tamás megerősítette, hogy az Akadémia megújított küldetésének megvalósításában a teljes 18 000 fős köztestületre szeretne 

támaszkodni. Célja, hogy valódi együttműködésre, együtt gondolkodásra és közös cselekvésre bírja annak tagjait. Az MTA 

elnökének köszöntőjét követően ismertették az Arany János-díjak és -érmek idei kitüntettjeit. Az elismerések személyes átadására 

a járványhelyzet miatt a tavalyihoz hasonlóan idén sem volt lehetőség. Az MTA Külső Tagok Fórumáról készült teljes felvétel a 

videóra kattintva nézhető meg. A május 4-ei élő közvetítés során tapasztalt technikai problémákért elnézést kérünk…” Forrás: 

MTA.hu: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Rendhagyó történelemóra Simon Attilával a magyar időkről a Felvidéken 

A Magyarság Háza Rendhagyó történelemóra sorozatában május 4-én Simon Attila, a Fórum Kutatóintézet igazgatója tartott 

előadást. Arra kapunk választ, milyen is volt a felvidékiek élete az I. bécsi döntés és a II. világháborút lezáró békék között 

Magyarországon. Simon Attila történész, az MTA külső tagja a magyar történelem legendás napjának nevezte az I. bécsi döntés 

első napjait, amikor a felvidéki magyarság visszatérhetett Magyarországhoz. „Ez a Csehszlovák Állam nem tette lehetővé, hogy az 

ott élő magyarok azonosuljanak vele, hiszen olyan állami ideológiát, szellemiséget erőltetett volna a magyarokra, amelyek idegenek 

voltak” – világított rá.  […] Magyarország egy erősen konzervatív és autoritatív jegyeket felmutató ország volt, ahol a jobboldali 

pártoknak volt nagy fölénye. Ezzel szemben Csehszlovákiában a liberális demokrácia szabadon engedte működni a baloldali 

pártokat is, s a szlovákiai magyarok között nagy tábora volt a kommunista pártnak. A magyar idők emlékezete tehát nem egyoldalúan 

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

KAB Konferencia: Erdélyi médiajelentés 

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság Média- és Kommunikációtudományi szakbizottságának konferenciája 2021. május 8-án lesz 

megtartva. A konferencia a zoom felületén zajlik és YouTube-on közvetítik a Kolozsvári Akadémiai Bizottság csatornáján. A 

konferencián többek között előadást tartanak az MTA külső köztestületének tagjai, […] Vallasek Júlia: “Mi nem szeretjük a 

sajtónyilvánosságot”. (A kolozsvári Református Leánygimnázium két világháború közti sajtóreprezentációja) címmel; Rácz Éva: 

Újságíró-történet a Romániai Magyar Sajtó lapjain… […] továbbá bemutatnak négy új kötetet is…” Forrás: Kab.ro: teljes cikk > 

 

Új határátkelő létesül a Dunán Komárom és Esztergom között 

A magyarországi Neszmélyt és a Komáromi járásbeli Dunaradványt ősztől kompátkelő köti össze. A munkálatok gőzerővel zajlanak 

– az uniós forrásból finanszírozott beruházás óriási lendületet hozhat a kistérségi turizmusnak, a munkaerő piaci irány alakulásának, 

de a legnagyobb előnye a helyiek szerint az, hogy Komárom és Esztergom között épp félúton a Dunán egy újabb határátkelő 

létesül…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://mta.hu/kozgyules2021/hetfon-10-orakor-freund-tamas-elnoki-koszontojevel-megkezdodott-az-mta-194-rendes-kozgyulese-111378
https://mta.hu/kozgyules2021/egyutt-gondolkodas-es-kozos-cselekves-kulso-tagok-foruma-111404
https://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/akademiai-elismeresek-a-kulso-tagok-foruman-111413
https://www.youtube.com/watch?v=uOL-97MHUl0
https://felvidek.ma/2021/05/becseheltek-a-felvideki-magyarok/
https://kab.ro/hirek/hir/erdelyi-mediajelentes-1267
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/uj-hataratkelo-letesul-a-dunan-dunaradvany-es-neszmely-kozott


SZERBIA/VAJDASÁG 

 

Felmérik az egyetemi oktatás minőségét  

Magyarul is elérhető és kitölthető az a diákok körében folytatott országos felmérés, amelyet május 3-án indított a Szlovák 

Felsőoktatási Akkreditációs Ügynökség azzal a céllal, hogy felmérjék a felsőoktatás diákjainak elégedettségét az oktatással és a 

diákélettel. Közel 130 ezer főiskolai és egyetemi hallgató kapott a napokban névre szóló e-mailt, benne az Akadémiai negyedóra – 

15 perc a jobb oktatásért országos felmérés linkjével. A kérdőívben a diákok a megszerzett tudással, készségekkel, az iskola és az 

oktatók hozzáállásával, az akadémiai csalásokkal, plágiumokkal, valamint a járvány hatásaival kapcsolatos kérdésekre 

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

Helyzetkép: Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 

Tardoskedd 5100 lakosával az Érsekújvári járás nagy települései közé tartozik. A faluban több mint háromezer lakos magyar 

nemzetiségű és 1500 fölött van a szlovák lakosok száma. Ebből kifolyólag van szlovák és magyar nyelvű óvodája, iskolája. A 

Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola névadója több vonalon kapcsolódott Felvidék múltjához és a község 

történetéhez is. 1885. április 23-án helyezték el ünnepélyes keretek között az intézmény alapkövét, majd november 3-án kezdték 

meg az oktatást, mely a korszaknak megfelelő szinten működött. […] Nos ilyen nagy múltú egyéniség nevét kapta a magyar 

alapiskola, s arról, hogy hol tart ma az iskolai élet az utóbbi időben nagy fejlődésnek indult, gazdag kultúrájú településen, Tóth 

Szilvia magyar–történelem szakos igazgatónőt faggattam. […] Az iskolát jelen pillanatban 143 tanuló látogatja. Az elmúlt öt évben 

ez a létszám nem nagyon változott. […] Az iskola közös épületben működik a szlovák tannyelvű iskolával…” Forrás: Felvidek.ma: 

teljes cikk > 

Helyzetkép: Az alistáli református egyházi alapiskola 

Felvidéken elsőként Alistálon nyílt meg református egyházi alapiskola. […] 1992-őt mutatott a naptár. Az immár közel harmincéves 

fennállásuk mutatja, hogy érdemes volt. Az évek során nagy utat tettek meg, hiszen új épületekbe költözhettek, tanulóik létszáma 

emelkedett, mára teljes szervezettségű 1-9. évfolyamos intézmény lettek. A tanintézménynek jelenleg 84 tanulója van. Édes Enikő 

igazgatónő továbbá elmondta, „fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, minden diákunknál igyekszünk figyelembe venni az egyéni 

képességeket. Ez plusz terhet ró a pedagógusokra, hiszen a tanórán belül szükséges a differenciálást megoldani, de így tudjuk elérni, 

hogy diákjaink megtapasztalják a sikerélményt a tanítási órákon…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Múltidéző: Harminc éve ezen a napon helyezték vissza eredeti helyére Klapka György szobrát 

1991. május 5-én délután soha addig nem látott tömeg jelenlétében leplezték le Komáromban Klapka György tábornok szobrát a 

róla elnevezett téren. A jeles eseményről az akkori Műemlékvédelmi Hivatal vezetőjét, a nemrégiben Polgármesteri díjban részesült 

Gráfel Lajost kérdeztük. „Akkoriban óriási lelkesedéssel vetettük bele magunkat a munkába. Mindig is vonzódtam a műemlékekhez, 

az elmúlt 40 évben ezen a téren dolgoztam, de különös szívügyem volt Klapka és Štefánik tábornok szobrainak helyreállítása és 

visszahelyezése az eredeti helyükre. Ennek a két szobornak a sorsa tükrözi a 20. század első felének viszontagságait” – fogalmazott. 

„30 évvel ezelőtt már harmadik alkalommal leplezték le Klapka szobrát. Az 1896-ban emelt szobrot 1945-ben durván, nyakába 

akasztott hurokkal rántották le teherautó segítségével. Évekig az erődben, vagy a bástyákban volt, nem emlékszem pontosan…” 

Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Videó: Berky Angelikát az SZMTSZ 2020-ban kiváló munkájáért szakmai díjban részesítette 

Idestova 20 éve dolgozik a peredi magyar óvodában Berky Angelika, aki ragyogó eredményességgel munkálkodik azon, hogy a 

legújabb módszertani útmutatók a lehető legélvezetesebb módon épüljenek be az óvodai világba, a nevelési gyakorlatba. Ő volt az, 

aki a Felvidéken meghonosította a Ringató és a Cseperedő foglalkozást… […] Ismerjék meg Berky Angelikát, akit a Szlovákiai 

Magyar Pedagógusok Szövetsége 2020-ban a kiváló módszertani munkájáért és a nevelési eredményeiért szakmai díjban 

részesített…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

 

Kötet: A magyar népi táplálkozás tárgyai képekben 

Ezzel a címmel mutatták be Szőke Anna néprajzkutató, az MTA külső köztestületi tagjának legújabb könyvét Kishegyesen. A 

gazdag képanyag a kiegészítő szövegekkel a település táplálkozási szokásaival kapcsolatos tárgyakat gyűjti egybe az utókor 

számára. A lapokon megjelennek a valamikor paraszti háztartásokban használt edények, sütő-főző alkalmatosságok. A könyvet 

Vörös Julianna lektorálta. Vörös Julianna, a könyv lektora: „Táplálkozási szokásokról jelentek meg már tanulmányok korábban is, 

de összefogó munka még nem született róla. A könyv az 1950-es évekig használt háztartási eszközöket gyűjti egybe. Sok olyan 

tárgy is fellelhető benne, ami mára kikopott a mindennapi életből, vagy átalakult a használata. Szőke Anna, néprajzkutató: […] 

https://felvidek.ma/2021/05/az-egyetemi-oktatas-minoseget-vizsgalo-felmeres-15-perc-alatt-magyarul-is-megvalaszolhato/
https://felvidek.ma/2021/05/iskola-a-jarasi-vegeken-avagy-egy-iskola-gondjai-eredmenyei-az-elmult-masfel-evben/
https://felvidek.ma/2021/05/hit-nemzettudat-es-bolcsesseg/
https://felvidek.ma/2021/05/harminc-eve-ezen-a-napon-helyeztek-vissza-eredeti-helyere-klapka-gyorgy-szobrat/
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/berky-angelikat-az-szmtsz-2020-ban-kivalo-munkajaert-szakmai-dijban


UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

Jobbik eset, ha a padláson vagy valahol még őrzik az emberek. Például ilyen a kuglóf sütő is, a korsókat szintén ma már nem 

használjuk…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

A topolyai Arcus Környezetvédő Egyesület harminc éve 

A topolyai Arcus Környezetvédő Egyesület arra törekszik, hogy saját hagyományait fenntartva a megújulásra is hangsúlyt fektessen. 

Tevékenységükkel három évtizede felhívják a figyelmet a természet értékeire és a környezet megóvására. A jeles évforduló kapcsán 

a topolyai civil szervezet néhány meghatározó tagját kérdeztük arról, hogy kinek mit jelent a környezetvédelem. Miklós Csongor 

újságíró az egyesület egyik alapító tagja. Jó néhány évig volt elnök, alelnök is, médiaképviselő, most elnökségi tag. Középiskolás 

fiatalokként hallottunk először környezetvédelmi problémákról, ez azért tanulságos, mert 35 évvel ezelőtt is már léteztek a gondok, 

mind a világban, mind Topolyán. […] Az ornitológia szakcsoport nagyon aktív, egész éven keresztül számos programunk van. Több 

mint száz mesterséges madárodút helyeztek ki Topolya környékén, amelyek felügyeletét mi végezzük. Rengeteg adat gyűlt már 

össze, az erdei fülesbagoly telelésével kapcsolatban. Tavaly a szalakóta védelmi programba is bekapcsolódtunk. Nagy siker a 

Gyöngybagolyprogram…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Videó: Gazdag programkínálat a Szabadkai Városi Múzeumban 

Többnapos rendezvénysorozatot szerveznek májusban a Szabadkai Városi Múzeumban - nyilatkozta a Pannon RTV Közügyek című 

műsorában Mihajlović Anikó, az intézmény megbízott igazgatója. Lesznek filmvetítések, könyvbemutatók, tárlatvezetések, 

gyerekprogramok. „Emellett lesz kvíz a Facebook-oldalunkon a természettudományi tárlat vezetőitől. Szombaton, 15-én a Régészeti 

kisokoson tartunk vezetést, illetve foglalkozást a gyerekeknek, 10 órától magyar, 11-től pedig szerb nyelven. Hétfőn, 17-én Ninkov 

Olga fog vezetést tartani a kiállításán, 18-án pedig a Rediscover nevű projekt kapcsán a zsidó kiállításon lesz könyvbemutató…” 

Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

 

Több mint 76 ezer külföldi szerez felsőfokú végzettséget Ukrajnában 

Közzétették, hány külföldi állampolgár tanul Ukrajnában, milyen szakokat és intézményeket választanak, melyek a legnépszerűbb 

irányzatok a külföldi hallgatók körében, illetve melyik országból érkeznek a legtöbben. Az adatokat a III Ukrán nemzetközi oktatás 

fórumon közölték, írja az Osvita hírportál. 155 országból 76 548 külföldi hallgató tanul Ukrajna különböző felsőoktatási 

intézményeiben. A legtöbben Indiából, Marokkóból, Türkmenisztánból, Azerbajdzsánból, Nigériából, Kínából, Törökországból, 

Egyiptomból, Izraelből és Üzbegisztánból érkeznek. Esetükben a könnyű vízumszerzés is szerepet játszik Ukrajna választásában. 

A szakok közül az orvosit választják a legtöbben…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Videó: Az Ukrán Nemzeti Bank szerint mérvadó a Mirotvorec honlap 

A „Ukrajna ellenségeit” begyűjtő szélsőséges ukrán szervezet Mirotvorec honlap áll az első helyen azoknak a forrásoknak a 

listájában, amelyeket az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) speciális levelében javasol a pénzintézeteknek ügyfeleik hátterének 

ellenőrzése céljából – írta a napokban a strana.ua hírportál az Ukrán Nemzeti Bank bizalmas dokumentumára hivatkozva. […] 

Eltávolította a Mirotvorec honlapot az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) azoknak az internetes oldalaknak a listájáról miután Maksz 

Buzsanszkij, a Nép Szolgája párt parlamenti képviselője megrökönyödését fejezte ki a kérdéssel kapcsolatban Telegram-csatornáján 

– adta hírül a strana.ua hírportál…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Tudományos diákköri konferenciát tartottak Ungváron 

2021. április 27-én az UNE UMOTI magyar történelem és európai integráció tanszékén is sor került a tudományos diákköri 

konferenciára, amelyre előzetesen a két szakirányból (történelem és nemzetközi kapcsolatok) 18 diák regisztrált - írja a Magyar 

Történelem és Európai Integráció Tanszék közösségi oldalán. A tanszék diákjainak munkáira a sokszínűség jellemző, hiszen kutatási 

témáik felölelik a világtörténelem, a magyar történelem, az európai integráció témakörét, de találkozhatunk kiemelkedő történelmi 

személyiségek portréjával, illetve fejlődéstörténeti elemzésekkel is. A tanszék munkatársai éppen ezért arra biztatták az alsó 

évfolyamos hallgatókat, hogy tapasztalatszerzés céljából ők is kapcsolódjanak be a konferencia munkájába.  Az online konferencia 

résztvevőit dr. Zubánics László tanszékvezető, az MTA külső köztestületének tagja köszöntötte, majd ismertette a konferencia 

napirendjét, illetve időrendjét. Minden előadó 10-12 percben mutatta be kutatási eredményeit, amelyekhez prezentáció is tartozott. 

Az elbírált előadások alapján az alábbi eredmény született…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > 

 

https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/magyar-nepi-taplalkozas-targyai-kepekben
https://www.magyarszo.rs/hu/4605/mellekletek_tarka/241867/Gy%C3%B6ngybagoly-f%C3%BClem%C3%BCle-tarka-s%C3%A1fr%C3%A1ny-%C3%96ko-t%C3%A1bor-topolyai-Arcus-K%C3%B6rnyezetv%C3%A9d%C5%91-Egyes%C3%BClet.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/gazdag-majusi-programkinalat-szabadkai-varosi-muzeumban
https://kiszo.net/2021/05/05/tobb-mint-76-ezer-kulfoldi-szerez-felsofoku-vegzettseget-ukrajnaban/
http://economic.karpat.in.ua/?p=12150&lang=hu
http://economic.karpat.in.ua/?p=12174&lang=hu
http://podiji.karpat.in.ua/?p=33063&lang=hu
https://karpatinfo.net/2021/5/4/tudomanyos-diakkori-konferenciat-tartottak-ungvaron-8234


ROMÁNIA/ERDÉLY 

Interjú: Veres Márton, a Segítség.ma projekt ötletgazdája 

Segítség, otthon, magyarul – ez a Segítség.ma néven elindult, a határon túl és a diaszpórában élő magyarok anyanyelvű egészségügyi 

ellátását biztosító weboldal alapgondolata. A páciensek online, könnyen és gyorsan juthatnak a kívánt szakemberhez az otthonukhoz 

közel, akivel az anyanyelvükön tarthatják a kapcsolatot. […] Kárpátalján ritkaságszámba menő esetekkel is szembesültek.  A hat 

alkalommal nagyjából négyezer komplex szűrést végeztünk. Az volt a cél, hogy így alkossunk képet a helyi magyarságról és a 

legfontosabb problémáikról, felmérjük, milyen ellátásra szorulnak, miben kellene nekik segíteni. Nyilván a jogi keretek nem tették 

lehetővé, hogy gyógyító tevékenységet végezzünk vagy gyógyszert írjunk fel, de akinél diagnosztizáltunk valamilyen bajt, azt 

időben jeleztünk. Milyen szakaszban jár most a Segítség.ma? – 2018-ban kezdtünk forrásért lobbizni a Magyar Ifjúsági 

Konferenciával. […] Kárpátaljáról mekkora az aktivitás? – Egyelőre gyenge, de még az elején járunk…” Forrás: Kiszo.net: teljes 

cikk > 

KMDFKSZ IhletÉs kulturális rendezvénye 

A Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége (KMDFKSZ) a karantén korlátozások betartása mellett bonyolította le 

az IhletÉs kulturális rendezvényét. A diákszervezet tagjai fontosnak tartották, hogy személyes találkozó keretében egy zenés és kvíz 

est megszervezésével…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

 

Helyreállítási terv: 3,7 milliárd euró jut a Művelt Románia programra 

A kormánykoalíció 3,7 milliárd euróval szándékozza finanszírozni a Művelt Románia elnevezésű programot az országos 

helyreállítási terv (PNRR) keretében - tájékoztatott szerdai közös nyilatkozatában Cristian Ghinea európai projektekért felelős 

miniszter és Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter. […] Jelentős érvágást szenved az oktatás, amely 12 százalékát kapja meg az uniós 

helyreállítási alapnak, ha azt is jó esetben sikerül lehívni. Mint ismert, Romániát a következő öt évben 30 milliárd euró illeti meg, 

ezeknek egy része vissza nem térítendő támogatás, másik része hitel, amelyet a gazdaság helyreállításáért kap. A kormány azonban 

kénytelen volt csökkentetni az eredetileg kidolgozott helyreállítási tervet, miután az Európai Bizottság belekötött egyes részletekbe. 

A kormány tegnap közölte, hogy az oktatás 3,7 milliárd euróban részesül, ennyi lesz a lehívható keretösszeg, amely 1 milliárd 

euróval kevesebb…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Miből adódik a Magyarországgal szembeni hatalmas kereskedelmi hiányunk? 

Miközben a magyar gazdaság mérete még a román kétharmadát sem éri el - az Eurostat adatai szerint a román GDP 217,8 milliárd 

euró, míg a magyar GDP 135,5 milliárd euróra tehető -, a Romániával létesített kétoldali kereskedelmi kapcsolatai során 

Magyarország mégis 2,8 milliárd eurós kereskedelmi többletet halmozott fel 2020-ban. Az adatokat a közpolitikákra szakosodott 

Curs de Guvernare portál is elemezte. Arra mutatnak rá a cikkükben, hogy Romániának az EU-ban Magyarországgal szemben van 

a legnagyobb kereskedelmi deficitje, de ha a globális adatokat vesszük górcső alá, akkor Magyarországot csak Kína előzi meg ebben 

a tekintetben. Az alábbi ábra azokat az árukategóriákat foglalja össze, ahol a román kivitel (export) nagyon alacsony arányban tudja 

fedezni a Magyarországról történő behozatalt (import)…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Krízis a cukoriparban: alig maradtak hazai gyárak 

Erdélyben egyetlen gyár maradt, az országban három, az import pedig tízszerese az exportnak. Bár az élelmiszeripart 

általánosságban egyáltalán nem viselte meg a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság, a ludasi cukorgyár gyengén teljesített 

tavaly. A francia Tereos tulajdonában levő üzem árbevétele 158,8 millió lejre csökkent a 2019-es 180,5 millióról. 2018-ban még 

három cukorgyár működött Erdélyben. Abban az évben csődöt jelentett az évek óta anyagi gondokkal küszködő bodfalusi üzem, 

míg a nagyváradit, a termelés és a költségek optimalizálására hivatkozva zárta be a tulajdonos, a német Pfeifer & Langen. A 

berendezések javát átszállították egy ukrajnai gyárba, a hazai piacon pedig azóta importcukrot forgalmaznak, a korábbi 

márkanevekkel…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Elemzés: Az erdélyi magyar iskolák kevésbé zsúfoltak és jobban felszereltek, mint a romániai átlag 

A portál az Országos Statisztikai Intézet (INS) iskolai infrastruktúrára vonatkozó, a 2018-2019-es tanévben végzett felmérésének 

és a magyar iskolákban végzett saját 2019-es felmérésének az adatait foglalta össze.Mint közölte: az INS iskolai infrastruktúrára 

vonatkozó adatai alapján az erdélyi iskolákban átlagosan 19 diákra jut egy osztályterem, 211 diákra egy testnevelésóra tartására 

alkalmas helyiség, illetve 8 diákra egy számítógép. E tekintetben az erdélyi régiók közül Székelyföld van a legkedvezőbb 

helyzetben: itt átlagosan 7 diákra jut egy számítógép. Az Erdélystat ugyanakkor megállapította: az adatok részben a lakosság 

elöregedését, az iskolák kiürülését jelzik…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

https://kiszo.net/2021/05/02/magyar-platform-orvosnak-es-paciensnek-%E2%94%82kiszo-interju/
https://kiszo.net/2021/05/02/magyar-platform-orvosnak-es-paciensnek-%E2%94%82kiszo-interju/
https://kiszo.net/2021/05/05/talalkozas-es-ihletes-2/
https://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20210505-helyreallitasi-terv-37-milliard-euro-jut-a-muvelt-romania-programra
http://szabadsag.ro/-/ervagas-az-oktatasnak-brusszel-nehezmenyez
https://penzcsinalok.transindex.ro/globalis/20210505-romania-komoly-kereskedelmi-hianyt-halmoz-fel-magyarorszaggal-szemben
https://maszol.ro/gazdasag/Krizis-a-cukoriparban-alig-maradtak-hazai-gyarak-azoknak-sem-megy-jol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/jobbak-a-korulmenyek-az-erdelyi-magyar-iskolakban-de-nagy-az-elteres-a-videki-es-a-varosi-osztalyok-felszereltsege-kozott


DIASZPÓRA 

Egymás között is csak románul beszélhettek a magyar alkalmazottak 

A Profi áruházlánc egyik sepsiszentgyörgyi üzletében a magyarságuk, az anyanyelvhasználat miatt zaklatta az üzletvezető az 

alkalmazottakat – erről kapott panaszt a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat. Az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz (CNCD) 

fordultak az ügyben. A panaszok alapján kiderült, a román üzletvezető már kinevezése első napján utasította a dolgozókat, hogy 

egymás között ne beszéljenek magyarul, sőt a beszámolók szerint előfordult, hogy a vásárlókra is rászólt, ha magyarul beszéltek. 

Arra hivatkozott, hogy „Romániában élünk, itt románul beszélünk”. Annyira elviselhetetlen volt a légkör, hogy március óta hét 

alkalmazott is felmondott. […]A Profi Rom Food vállalat támogatja a kétnyelvűséget azokban az üzleteikben, ahol a településen 

jelentős számban élnek magyar nemzetiségűek: az írott kommunikáció és a hangosbemondóban elhangzott hirdetések román és 

magyar nyelvűek – írta lapunknak küldött válaszában Gabriel Pâslaru, a vállalat PR-menedzsere…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes 

cikk > teljes cikk 2 > 

Az RMPSZ állásfoglalása a román nyelv oktatása ügyében 

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége aggasztónak tartja a magyar nyolcadikos diákok román nyelv és irodalom tantárgyból 

elért próbavizsga-eredményeit. Az összesített eredmények vizsgálata alapján kijelenthetjük, hogy különösen a nyelvi szempontból 

izolált környezetben, tömbmegyékben vagy többségében magyar lakosságú vidékeken működő tanintézményekben regisztráltak 

40%-nál is alacsonyabb átmenési arányt. Aggodalommal látjuk azt is, hogy a júniusban nyolcadikos záróvizsgát tevő, ősszel 

kilencedik osztályt kezdő generáció helyzete a „kisérettségi” után sem tekinthető megnyugtatónak, hisz a mai napig stagnál a 

középiskolai tanterv kidolgozása, és nincs ezáltal semmilyen perspektíva a speciális román tananyag kidolgozására, alkalmazására 

vagy új tankönyvek kiadására…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Kötet: „A múltat tiszteld a jelenben…” 

Megjelent a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság Partiumi füzetek 91. kötete: „A múltat tiszteld a jelenben…” 

Személyiségek, események a partiumi és bánsági magyarság életéből. Gyűjteményes kötet, amelybe 21-en írtak. […] Mivel 

elmaradtak a konferenciák, így próbáltuk összefogni a társaságot. A legtöbb, tizenöt személyiség bemutatása, a 16. századtól a 19. 

századig. Megismerkedünk Kinizsi Pál, Kazinczy Ferenc, Beöthy Ödön, Paget János, Hetényi Kovács János, Dobsa Lajos, Kölcsey 

Ferenc, Görgey Arthur, Klapka György, Kós Károly, a Penkert család, Bélteki Ferenc, Bogdánffy Szilárd, dr. Hoványi Gyula, dr. 

Makai István életével és munkásságával…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk > 

 

Interjú: Ricz Géza festőművész 

Szabadkáról Salzburgba költözött Ricz Géza festőművész, aki a figuratív és az absztrakt határán mozgó alkotásokat vet papírra, de 

maradt a szürke árnyalatoknál. A láthatót sokszor láthatatlanná teszi, a lényeget eltakarja egy másik réteggel. Vagy éppen ezzel 

emeli ki és mutatja meg? A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Rajz—Művészettörténet Tanszékén végezte tanulmányait, 

hosszú ideig falakra fújta alkotásait, jelenleg Salzburgban él. […] Szabadkán láthatjuk munkáidat, a kortárs galériában. Ahhoz, hogy 

itthon állíts ki, neked kell jelentkezned a kurátoroknál, vagy megmaradtak a vajdasági kapcsolataid? Szerencsére nem kellett 

nyomulnom, hiszen vannak, akik továbbra is követik, amit csinálok, ráadásul nemrég a Symposion kiadásában megjelent a 

Peripheria című kötetem is, mely szintén hozott egyfajta aktualitást, ráadásul ezért megkaptuk a legszebb vajdasági könyv díját, ez 

is generált egy kiemelt érdeklődést itthon, kapcsolatba kerültem a szakmabeliekkel…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

Augusztusban kerül sor a Magyar Orvosok Világtalálkozójára 

2021. augusztus 26-27-én, Budapesten kerül megrendezésre a Magyar Orvos-egészségügyi Világtalálkozó (MOVT 2021), melynek 

meghívóját az alábbi linken megtekintheti… […] Az esemény célja a külföldön és Magyarországon tevékenykedő magyar orvosok 

és egészségügyi szakemberek kapcsolatrendszerének fejlesztése, valamint eddigi tapasztalataik egymás közt való megosztása. A 

rendezvény a pandémiás helyzet függvényében tervezetten hibrid (személyes és/vagy online) formában kerül megrendezésre. A 

Magyar Tudományos Akadémia épületében kapnak helyet az előadások, amelyeket élő adásban közvetítünk online felületen, annak 

érdekében, hogy a világ bármely tájáról szabadon tudják követni az eseményt…” Forrás: Amhirlap.com: teljes cikk > 

Beszélgetés az Akik maradtak című filmről 

Kihasználva a lehetőséget, hogy április 30. 21.00 és május 1. 21.00 között a hágai magyar nagykövetség jóvoltából megnézhető 

online Tóth Barnabás Akik maradtak című 2019-es filmje, ezt választottuk e havi programunk témájául. […]Egy kamaszlány és egy 

középkorú férfi egymásra találásának megható hangvételű története a második világháború után. Mindketten sokat veszítettek, és 

mindketten szeretnének új életet kezdeni, miközben körülöttük már a Rákosi-rendszer diktatúrája alakul. […] Az Amszterdami 

https://szekelyhon.ro/aktualis/egymas-kozott-is-csak-romanul-beszelhettek-a-magyar-alkalmazottak
https://szekelyhon.ro/aktualis/egymas-kozott-is-csak-romanul-beszelhettek-a-magyar-alkalmazottak
https://szekelyhon.ro/aktualis/atkepzi-a-profi-a-diszkriminalo-alkalmazottait?fbclid=IwAR2LtvkeEhYq0l7aX2sWtVgcUFU7KKw13v692r9QimWYKmqpvnJ3j_2tKcs
https://www.e-nepujsag.ro/articles/allasfoglalas-a-roman-nyelv-oktatasa-uegyeben
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/a-multat-tiszteld-a-jelenben-3647116/
https://hetnap.rs/cikk/Szurkebol-a-zoldbe-s-vissza-35460.html
https://www.amhirlap.com/2021/04/meghivo-magyar-orvosok.html


Magyar Szalon által rendezett beszélgetés időpontja 2021. május 9. vasárnap, bejelentkezés 19:15-től, a beszélgetés 19:30-kor 

kezdődik…” Forrás: Magyarszalon.nl: teljes cikk > 

Múltidéző: India magyar festőművésze 

Brunner Erzsébet 1910. július 1-jén Nagykanizsán született és 2001. május 2-án, 20 éve Delhiben elhunyt alkotó festőművész szülők 

gyermekeként született. Édesapja és édesanyja is a 20. század elejének komoly elismerésnek örvendő művészei voltak. Lányuk, 

Erzsébet örökölte szülei művészi tehetségét, Kisfaludy Stróbl Zsigmondnál tanult szobrászatot és ígéretes jövőt jósoltak neki. Ám 

édesanyja 1929-ben elhatározta, megvalósítja élete álmát, Indiába utazik, hogy saját szemével lássa, személyével megtapasztalja és 

átélje a buddhista világot. […] Brunner Erzsébet több képet festett Mahatma Gandhiról is, a szakértők szerint az a legjobb, amelyet 

első találkozásukkor, fél óra alatt festett róla. A festőművész kapcsolatba került a Dalai Lámával és természetesen megfestette őt is. 

[…] Brunner Erzsébet magyarországi elismertsége részben Indira Gandhinak is köszönhető, 1972-es látogatása alkalmával ugyanis 

elhozta a művésznő négy képét, majd a Delhiben működő Magyar Kulturális Intézetben nyitottak munkáiból nagyszabású kiállítást, 

itthonról is mind többen felkeresték, írtak, tudósítottak róla…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     

https://magyarszalon.nl/
https://felvidek.ma/2021/05/india-magyar-festomuvesze/

