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Elérhető a Magyar Tudomány júniusi száma 

Olvasható a Magyar Tudományos Akadémia folyóiratának legújabb, júniusi 2021/06 száma… […] A tanulmányok között található 

többek között Szitáné Kazai Ágnes, Pörzse Gábor írása: Hogy élnek a magyarok? A Kárpát-medencei magyarság életminőségének 

átfogó vizsgálata címmel; […] Novák Zsuzsanna, Tatay Tibor: A lexikon mint filozófiatörténet-írási forrása. A 19-20. századi 

magyar filozófusok struktúrája a magyar életrajzi lexikon alapján…” Forrás: Mersz.hu: teljes cikk > 

 

Illegális módon szerzett diplomák ügyében folyik a vizsgálat 

A Kragujeváci Egyetem a Béke és Fejlődés Európai Központtal együttműködve 2014. és 2016. között hatvan diplomát adott ki, 

amelyek a gyanú szerint illegális módon lettek megszerezve – írja a Szerbiai RTV.  […] Az egyetem a kraljevói Felső Ügyészség 

korrupció ellenes részlegének további harmincnyolc személlyel kapcsolatban nyújtott át dokumentációt, akikről azt gyanítják, hogy 

illegális módon jutottak diplomához. […] … még két doktori disszertáció megvédéséről szóló diplomát is átnyújtottak horvátországi 

és bosznia-hercegovinai illetőségű személyeknek. […] A kellemetlen esetet az egyetem jelenlegi vezetése derítette fel, amelyről 

azonnal értesítették az illetékes szerveket…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Megnyitották az Európai Roma Művészeti és Kulturális Intézetet Belgrádban 

Száz roma kap munkát a szerbiai közigazgatási rendszerben - jelentette ki Aleksandar Vučić az ünnepélyes megnyitón. A szerb 

elnök szerint a roma kisebbségben nagy potenciál van, hiszen az országban ők a legfiatalabb lakosok…” Forrás: Pannonrtv.com: 

teljes cikk > 

Bemutatták a kétnyelvű STEM női kutatók elnevezésű minisztériumi projektet 

Kedden mutatták be a kétnyelvű STEM női kutatók elnevezésű projektumot Belgrádban, amely az Emberi-, Kisebbségjogi és 

Társadalmi Párbeszéd Minisztériuma szervezésében valósul meg. A STEM gyakorlatilag a reáltudományok többségének újabb 

keletű gyűjtőneve, az eseményen pedig olyan fiatal női kutatók mutatkoztak be, akik az állam nyelve mellett valamely kisebbségi 

nyelvet is beszélik. A projektumot a belgrádi Szerbia Palota épületében mutatták be, melyen a magyar, a szlovák, a ruszin és a 

bosnyák kisebbséghez tartozó fiatal női doktoranduszok vettek részt. […] Dr. Pozsár Hajnalka egyetemi tanár, Óvó- és Edzőképző 

Szakfőiskola, Szabadka és Dr. Lendák-Kabók Karolina egyetemi docens, Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, mindketten az MTA 

külső köztestületének tagjai elmondták…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Riport: A polgárok helyett a politikusok között zajlanak szerb-horvát nyelvi és identitásbeli viták 

Szabadkai horvát és bunyevác újságírók, egy szociológus és egy kisebbségi jogi szakértő portálunknak adott nyilatkozata szerint, 

csak a politikusok, a nemzeti tanácsok képviselői és a kisebbségi kérdésekkel foglalkozó néhány egyesület és szervezet tagjai között 

váltott ki feszültséget az, hogy a közelmúltban Szabadkán hivatalos nyelv lett a bunyevác, miközben az „egyszerű embereknél” 

ilyen probléma egyáltalán nem tapasztalható. […] Interjúalanyaink szerint a bunyevác identitás kérdése nem egy új keletű dolog, 

miközben nyilvánvaló, hogy Szabadkán létezik két olyan azonos eredetű népcsoport, amelyek száma megközelítőleg egyforma, de 

teljesen különböző nemzetként határozzák meg magukat. Ám ez a probléma nem veszélyezteti hosszú távon a két nemzet viszonyát. 

[…] Az elmúlt két hónapban a horvát közösség néhány képviselője azt hangoztatta, hogy egy ilyen döntés precedens értékűnek 

számít Szerbiában, és hogy a horvátok bunyeváctalanítása egy potenciális etnocídium. Azonban a nyelvészek véleménye ebben a 

kérdésben is megoszlik. A szerb nyelvészek szerint minden nyelvjárás voltaképpen egy nyelv, míg a horvát nyelvészek úgy vélik, 

hogy a bunyevác a horvát nyelvhez tartozó nyelvjárás. Ám mindenki egyetért abban, hogy itt valójában egy politikai döntésről van 

szó…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 

 2021. május 27. 

 

 

20 

20 

 

https://mersz.hu/dokumentum/matud202106__1
https://www.magyarszo.rs/hu/4618/kozelet_kekfeny/242765/Illeg%C3%A1lis-m%C3%B3don-szerzett-diplom%C3%A1k-%C3%BCgy%C3%A9ben-folyik-a-vizsg%C3%A1lat-kragujevac-egyetem.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/megnyitottak-az-europai-roma-muveszeti-es-kulturalis-intezetet-belgradban
http://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/n%C5%91i-kutat%C3%B3k_1242365.html
https://szabadmagyarszo.com/2021/05/25/a-polgarok-helyett-a-politikusok-kozott-zajlanak-nyelvi-es-identitasbeli-vitak/


A jasenovaci koncentrációs táborról nyílt kiállítás Szabadkán 

A tárlat az egykori Független Horvát Állam területén működő haláltáborban történt eseményeket mutatja be, ahol szerbeket, romákat 

és zsidókat végeztek ki tömegesen. […] „Évtizedeken keresztül elhallgatták az igazságot Jasenovacrol, méghozzá annyira, hogy 

még a szomszédos országokban, de a világ más részein sem tudtak arról, hogy létezett ez a szörnyű tábor, a halált gyártó pokoli 

üzem.” - mondta a kiállítás megnyitóján Mlađen Cicović, a Boszniai Szerb Köztársaság szerbiai képviseletének vezetője…” Forrás: 

Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Videó: Zentai sikerek a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen 

A Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Károli Gáspár Református Egyetem szervezésében tartották meg idén a Simonyi 

Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntőjét. A verseny tartományi fordulóit az Újvidéki Módszertani Központ 

bonyolítja le, a Tisza menti regionális forduló megszervezésébe pedig a zentai Petőfi Sándor Általános Iskola is évek óta 

bekapcsolódik. […] A Magyar Nyelvtudományi Társaság 2017 óta Simonyi Zsigmond-éremmel tünteti ki azokat az eredményes 

felkészítő tanárokat vagy résztvevőket, akik hosszú évek óta sokat tesznek a helyesírás terén. Az idei évben ezt a rangos elismerést 

Kormányos Katona Gyöngyi, a Petőfi Sándor Általános Iskola magyartanára érdemelte ki. Az elismerést azok a felkészítő tanárok 

kaphatják meg, akik 14-16 tanulót juttattak el a Kárpát-medencei helyesírási versenyre, és ők eredményesek is lettek. Kormányos 

Katona Gyöngyinek eddig 15 diákja szerepelt sikeresen ezen a versenyen…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Videó: Lezajlott az idei harmadik TANOM Fejlesztő Program 

Lehetőségek a fenntartható életmódra való nevelésben – ez volt a témája az idei harmadik TANOM Fejlesztő Programnak, amelyet 

szombaton tartottak meg az újvidéki Apáczai Diákotthon fiúkollégiumában. A téma kapcsán a magyarországi Somosi 

Környezetnevelési Központ munkatársai tartottak előadásokat a pedagógusok számára. […] Az ENSZ 2018-ban nyilvánította május 

20-át a méhek világnapjává. Lendvai Mária arról beszélt az előadásában, hogy miért fontosak az emberiség számára a beporzó 

rovarok. […] A nap folyamán a néphagyományokról és a gyógynövényekről is szó esett. Az eseményt a Vajdasági Magyar 

Pedagógusok Egyesülete szervezte meg…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Magyar joghallgatói pályázat a Vajdaságban 

Megjelent a Vajdasági Jogászösztöndíj program, jelentette be Facebook bejegyzésében dr. Pásztor Bálint. Hozzátette, hogy a 

jövendőbeli elsőévesek évi 1 millió forintnak megfelelő ösztöndíjban részesülhetnek, 4 éven át. A komoly anyagi támogatásért 

cserébe csupán jogi végzettséget kell szerezni és a megszerzett tudást a közösség szolgálatába állítani. […] Dr. Pásztor Bálint, az 

MTA külső köztestületének tagja a politikai szerepvállalása mellett 2014. óta dolgozik tanársegédként, majd egyetemi docensként 

az újvidéki Gazdasági Akadémia Univerzitás Gazdasági és Igazságügyi Jogi Karának szabadkai akkreditált kihelyezett tagozatán…” 

Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Videó: Szauter József elfeledett sírja 

Szauter József rajzolta meg Újvidék város technikai térképét a XIX. század végén. Ehhez, az úgynevezett Szauter-tervhez még ma 

is visszatérnek az építészek. Az építészmérnök a XX. század legelején hunyt el, és Újvidéken temették el. […] ismertette Ózer 

Ágnes történész, az MTA külső köztestületének tagja…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Filmen mutatják be az óbecsei születésű lelkész, templomépítő és botanikus életét 

Kovács Huszka Ferenc nyomdokain címmel mutatják be csütörtökön 12:45-kor a Than Emlékházban az óbecsei születésű lelkész, 

templomépítő és botanikus életéről szóló kisfilmet. Kovács Huszka Ferenc 1869-ben született Óbecsén, római katolikus 

plébánosként ő szervezte meg az alsóvárosi Páduai Szent Antal-templom megépítését. […] A korabeli tudósítások szerint az övé 

volt a történelmi Magyarország legszebb és leggazdagabb magántulajdonban lévő herbáriuma. Tudományos ismereteiről és 

tapasztalatairól hét alkalommal tartott előadást a Tudományos Akadémia és a Természettudományi Egyetem növénytani 

tanszékének országos hírű tudósai előtt…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Könyvbemutató Temerinben 

Pénteken, május 28-án ismét könyvbemutatót tartanak a temerini a tájházban. Ezúttal Wendelin Gruber A vörös sárkány karmai 

között c. memoárját mutatják be. Alcíme: Tíz év Tito uralma alatt. Szerzője egy bácskai (szentfülöpi) származású jezsuita atya, aki 

https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/jasenovaci-koncentracios-taborrol-nyilt-kiallitas-szabadkan
http://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/zentai-sikerek-a-simonyi-zsigmond-helyes%C3%ADr%C3%A1si-versenyen_1242776.html
http://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/lezajlott-az-idei-harmadik-tanom-fejleszt%C5%91-program_1241393.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4625/kozelet/243324/Meg%C3%A9ri-joghallgat%C3%B3nak-lenni-Vajdas%C3%A1gban-Dr-P%C3%A1sztor-B%C3%A1lint-Vajdas%C3%A1gi-Jog%C3%A1sz%C3%B6szt%C3%B6nd%C3%ADj.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/szauter-jozsef-elfeledett-sirja
https://www.magyarszo.rs/hu/4626/vajdasag_obecse/243366/Kov%C3%A1cs-Huszka-Ferenc-nyomdokain-%C3%B3becse-Than-Eml%C3%A9kh%C3%A1z-Vajdas%C3%A1gi-Magyar-%C3%89rt%C3%A9kt%C3%A1r.htm


UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

1946-ban életét kockáztatva bejárta a partizánok által a második világháború végén létesített legnagyobb megsemmisítő táborokat, 

és az elsők között adott hírt a világnak az ott tapasztalt borzalmakról. […] A bemutató előtt, mely délután 5 órakor kezdődik, 

Cseresnyésné Kiss Magdolna ünnepélyesen átadja a Keskenyúton Alapítvány emlékérmét, amit ezúttal a temerini Szabó család 

érdemelt ki…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

 

Zelenszkij a hadsereg bővítését, és territoriális védelmi osztagok létrehozását szorgalmazza 

Volodimir Zelenszkij azt tervezi, hogy bővíti az ukrán hadsereget. Az elnök 11 ezerrel bővítve az állományt, 261 ezer főre növelné 

a seregben szolgálatot teljesítők létszámát. Az erről szóló törvénytervezet már a parlament honlapján van. Ugyancsak a parlament 

honlapján olvasható az a törvénytervezet, mely a nemzeti ellenállás kialakítását javasolja, azon belül a lakosság minél szélesebb 

körű bevonását az állam szuverenitásának és területi integritásának biztosítását célzó akciókba…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >  

Ukrajnában sokasodnak a nyelvtörvény megsértései 

Mint arról beszámol az ukrinform.ua, a karantén szigorának enyhítését követően Ukrajnában egyre gyakrabban érkeznek 

bejelentések az országos nyelvőrséghez a hatályos nyelvtörvény megsértéséről. A helyzetről Tarasz Kreminy a hivatal vezetője 

számolt be. Az idén már 1357 bejelentés futott be a hivatalhoz. Folyamatosan nő az olyan esetek száma, amikor az önkormányzati 

tisztviselők sértik meg a nyelvtörvényt…” Forrás: Karpathir.com: teljes cikk > 

Hozzáférhetővé vált az Ukrajna őshonos népeiről szóló törvényjavaslat szövege 

A Legfelső Tanács weboldalán múlt héten hozzáférhetővé vált az Ukrajna őshonos népeiről szóló törvényjavaslat szövege. Kijevben 

végre nyíltan kimondták, hogy az országban élő magyarokat és a többi kisebbségit nem tekintik őshonosnak a saját szülőföldjükön. 

A törvényjavaslat 1. cikkelyének 1. pontja értelmében Ukrajna őshonos népe olyan autochton etnikai közösség, amely Ukrajna 

területén alakult ki, önálló nyelv és kultúra hordozója, hagyományos társadalmi, kulturális vagy képviseleti szervekkel rendelkezik, 

Ukrajna őshonos népeként tekint magára, etnikai kisebbséget alkot az ország lakosságán belül, és nincs saját államalakulata 

(anyaországa) Ukrajna határain kívül. […] 1. cikkely 2. pontja: „A Krím félsziget területén kialakult ukrajnai őshonos népek a krími 

tatárok, a karaimok és a krimcsákok.” A 2001. évi népszámlálás adatai szerint Ukrajnában 248 200 krími tatár, 1 196 karaim, 

valamint 406 krimcsák él. További őslakosokról nem történik említés a dokumentumban. […] Olyan jogosítványokat is találhatunk 

a dokumentumban, amelyek a „közönséges” kisebbségeket nem illetik meg. Amint azt dr. Tóth Mihály, a jogtudományok 

kandidátusa, az MTA külső köztestületének tagja egyik tanulmányában megállapítja: „Az ukrán hatóságok által megfogalmazott ok 

– vagyis az anyaország hiánya – nem tekinthető elfogadhatónak a vonatkozó európai előírások szerint; bármely 

megkülönböztetésnek más tényezőkön kell alapulnia, mint például a különböző szintű sebezhetőség vagy az állami támogatás 

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

Évértékelő: Zelenszkij szerint akarniuk kell ukránná lenni a magyaroknak 

Hivatalba lépése második évfordulójára időzítve tartott nagyszabású sajtótájékoztatót minap Volodimir Zelenszkij elnök. Sokan úgy 

tekintettek erre az eseményre, mint amolyan évértékelőre. Valójában az államfő többet beszélt a jövőről, mint a múltról, mintha 

még mindig tartana a választási kampány. […] Zelenszkij kijelentette, hogy kész népszavazásra bocsátani a Donyec-medencei 

rendezésre vonatkozó elképzeléseket. […] A Nagy Építkezés elnöki program, az annak keretében folyó útépítés jövője kapcsán 

szóba kerültek az ország hátrányos helyzetű régiói, köztük Kárpátalja, a megyén belül pedig a magyarok. „A magyaroknak minőségi 

infrastruktúrájuk van, mi viszont semmit nem tettünk Kárpátalja számára. Nincs semmi. Odautaztam, amikor elnök lettem: se 

kórházak, se nagyvállalatok, se utak. […] Mint fogalmazott, arra törekszik, hogy a kárpátaljai magyarok „ukránok akarjanak lenni”. 

Ne feledjék persze, hogy ők magyar kisebbség, például Beregszászban, de legyenek ukránok, hogy „ne akarják felvenni azokat az 

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

Felavatták II. Rákóczi Ferenc emléktábláját Vezérszálláson 

Kétnyelvű emléktáblát avattak fel II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem tiszteletére május 25‐én Vezérszálláson. A táblát a katonai 

temető kápolnájának falán helyezték el. Az eseményen Vaszil Kultan, a Szarvasházai kistérség polgármestere Dmitro Rebjan, 

Vezérszállás elöljárója, valamint Csatáry György, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanszékvezető docense, az 

MTA külső köztestületének tagja is felszólalt. Csatáry György kiemelte, hogy Rákóczi bizonyítottan többször is megfordult ebben 

a faluban. Az emlékiratában pontosan le van írva, hogy melyik házban tartózkodott, hol töltötte az itteni éjszakáit, és a helyiek 

https://www.vajma.info/cikk/kultura/14616/Konyvbemutato-Temerinben-A-voros-sarkany-karmai-kozott.html
https://kiszo.net/2021/05/26/zelenszkij-a-hadsereg-boviteset-javasolja/
https://karpathir.com/2021/05/27/ukrajnaban-sokasodnak-a-nyelvtorveny-megsertesei/
https://karpataljalap.net/2021/05/26/kivetelezett-kisebbsegek
https://karpataljalap.net/2021/05/26/zelenszkij-szerint-akarniuk-kell-ukranna-lenni-magyaroknak


ROMÁNIA/ERDÉLY 

emlékeznek a Duzsar nevű családra. […] A Rákóczi-szabadságharc kezdetére emlékeztek Mezőváriban és Beregszászon…” Forrás: 

Karpataljalap.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Ortutay Esték – Dr. Popovics Béla előadása 

Az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ célja Kárpátalja magyarok által legnagyobb arányban lakott városában, Beregszászban 

a görögkatolikus egyház örökségére épülő, az egyház és a helyi társadalom számára hasznos és fontos programok szervezése, 

intézmények működtetése. […] Az esték második alkalmán dr. Popovics Béla munkácsi helytörténész „Hass, alkoss, gyarapíts: s a 

haza fényre derűl!” címmel tartott előadást. A résztvevőket Varju Zoltán, az intézmény irodavezetője, programszervezője 

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

 

„Visszarománosítanák” a postát: Az állami vállalat képviselője nem zárkózik el a kétnyelvűségtől 

Egységes márkaépítés címen fokozatosan számolja fel kétnyelvű cégtábláit a Román Posta Rt. A székelyföldi megyéket is magában 

foglaló brassói kirendeltség igazgatója, Bogdan Florin Năstase azzal magyarázta a táblák cseréjét, hogy azok elavultak. 

Felvetésünkre, hogy a magyarok által is lakott települések nevét az új tábla is „megbírná”, azt válaszolta, hogy ők az országos 

trendet és az egységes márkaépítést követik. A három székelyföldi megyéért is felelős Năstase azonban nem zárkózott teljesen el a 

kétnyelvűségtől. Mint mondta, „ha tényleg igény mutatkozik rá”, akkor megvizsgálhatják a kérdést…” Forrás: Kronikaonline.ro: 

teljes cikk > 

Riport: Bürokrácia és rosszindulat gáncsolja az erdélyi településcímerek törvényesítését 

Az erdélyi magyar többségű települések önkormányzatai évek óta szélmalomharcot vívnak a bürokráciával, a történelmi jelképektől 

idegenkedő „szakértőkkel” és a hivatali aktatologatókkal. Az utóbbi tíz esztendőben a különböző szakmai bizottságok, de főként a 

közigazgatási minisztérium próbálta ellehetetleníteni a helyhatóságok kezdeményezéseit. A legnagyobb gondot maga a 

címertervezet elfogadásával megbízott szaktárca jelenti: miután a javaslatot három szakbizottság is pozitívan véleményezi, a 

minisztériumban mindig akad valaki, aki vagy okosabbnak szeretne látszani a heraldikusoknál, vagy egyszerűen elfekteti az aktákat. 

A Kovászna megyei Barátoson 2013-ban indították el a címerengedélyeztetési folyamatot. Az eltelt nyolc év alatt senkitől semmiféle 

hivatalos visszajelzés nem érkezett – állítja Tánczos Ferenc Szabolcs polgármester. […] Nem Gyulakuta az egyetlen székelyföldi 

település, amely annak érdekében, hogy „röpke” négy év alatt megkapja a címerhasználati engedélyt, kénytelen volt lemondani a 

székely szimbólumokról. „A legtöbb gondot Bukarestben a Nap és a Hold jelenti…” Forrás: Erdelyinaplo.ro: teljes cikk > 

Jogerősen elutasította a legfelsőbb bíróság a gyulafehérvári Batthyáneum visszaszolgáltatását 

Jogerősen elutasította a román legfelsőbb bíróság a gyulafehérvári Batthyáneum könyvtár visszaszolgáltatását a római katolikus 

érsekségnek. A kedden kimondott ítélet kivonatát szerdán közölték a bíróság honlapján. […] A könyvtárat létrehozó Batthyányi 

Ignác püspök végrendeletileg az egyházra és az erdélyi provinciára hagyta a gyűjteményt. […]Komáromi Attila, a Gyulafehérvári 

Római Katolikus Érsekség jogásza hozzátette: a Batthyáneum esetében az épület csupán „a doboz” melyben a felbecsülhetetlen 

értékű gyűjtemény található. Érvként említette azt is, hogy a Batthyáneum visszaszolgáltatásáról egykor rendeletet fogadott el a 

román kormány, mely ma is érvényben van. A jogász mindezek fényében valószínűsítette, hogy ismét az Emberi Jogok Európai 

Bíróságán folytatódik a jogi küzdelem. A strasbourgi bíróság 2012-ben már bírság kifizetésére kötelezte a román államot, amiért 14 

évig húzta a Batthyáneum restitúciós kérelmének az elbírálását. […] A 65 ezer kötetes, 1650 középkori kéziratot magában foglaló 

könyvtárban őrzik a Romániában fellelhető kódexek és ősnyomtatványok háromnegyed részét…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes 

cikk > 

Pert veszített Dormánfalva: Érvénytelen az úzvölgyi haditemető bekebelezéséről szóló határozat 

Fontos határozat született szerdán az úzvölgyi haditemető miatt Csíkszentmárton és a moldvai Dormánfalva között zajló egyik 

perben: a Bákó Megyei Törvényszék elsőfokú döntése érvénytelenítette azt a dormánfalvi önkormányzati határozatot, amely a Bákó 

megyei város közvagyonába vette a sírkertet…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Kutatás: Hatékonyabban védene az oltás, ha néhány héttel eltolnák a vakcina második adagjának beadását 

Mint ismeretes, a sepsiszentgyörgyi Pro-Vitam Diagnosztikai és Kutatóközpont 2020 őszén – az országban elsőként – a koronavírus-

fertőzés ellen a szervezet által termelt antitestek kimutatására alkalmas tesztet fejlesztett ki. A dr. Fejér Szilárd kémikus, kutató által 

vezetett laboratórium, valamint az ahhoz tartozó, SARS-CoV-2 antitestek kimutatására alkalmas teszteket gyártó Proel Biotech 

startup most új, fontos kutatási eredményekről számolt be. A romániai oltáskampány kezdetekor a Pro-Vitam és a Proel Biotech 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/pert-veszitett-dormanfalva-ervenytelen-az-uzvolgyi-haditemeto-bekebelezeserol-szolo-hatarozat


122 hazai egészségügyi dolgozó SARS-CoV-2 antitest-szintjének változását követte figyelemmel. Az elmúlt időszakban összegyűlt 

információk felhasználhatók a második oltás beadási idejének ideális meghatározásához, valamint egy esetleges harmadik oltás 

beadási kritériumainak kidolgozásához. […] A kutatócsoport vezetője hozzátette: a SARS-CoV-2 IgG antitestek mennyisége az 

oltás utáni hónapokban lassú csökkenésnek indul. „Az oltás után négy hónappal a vizsgált 122 személyből csupán 15 személynek 

csökkent 1 AU/ml érték alá az antitest mennyisége…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Három új magyar óvodát adtak át Kolozs megyében 

Tordán, Kolozsváron és Désen is magyar óvodát avattak csütörtökön, az oktatási intézményeket az Erdélyi Református 

Egyházkerület építette a magyar állam Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja keretében biztosított támogatásból…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

20 éves a Sapientia EMTE – szimbolikusan visszaállították a Bocskai-emléktáblát Kolozsváron 

Az idén 20 éves Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem zártkörű ünnepség keretében szimbolikusan visszaállította pénteken 

a Bocskai István fejedelem születési helyét jelölő, 115 éve felavatott és azóta eltűnt emléktáblát az egyetem Rektori Hivatalának 

otthont adó épületben, a kolozsvári Bocskai-házban. Az ünnepségen részt vettek az erdélyi történelmi egyházak és a felsőoktatási 

intézmény vezetői. Dr. Tonk Márton, az egyetem rektora, az MTA EB tagja beszédében úgy fogalmazott, hogy az elmúlt húsz 

esztendőben az épület egyformán vált a Sapientia egyetem szimbólumává és a Bocskai-kultusz egyik fontos helyszínévé. Dr. 

Lupescu Radu történész a felállított tábla történetébe nyújtott betekintést. A fejedelem Erdélyből és Felvidékről is kiűzte a császári 

csapatokat, 1606-ban pedig a bécsi tárgyalásokon sikerült egyezséget kötnie, így hosszas háború után megszületett a béke. Kolozsvár 

ezért különleges emléktáblát állított neki, amit a Bocskai-házon helyeztek el, ez hirdette a fejedelem születésének körülményeit és 

az ő nagyszerűségét. […] 1906-ban, amikor a város megemlékezett a békekötésről, a Reményik családdal együtt helyezték el az új 

emléktáblát a házra, amely a két világháború között eltűnt…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

A nagyváradi kultúra önállóságáért léptek fel közösen a város magyar és román művészei 

Pénteken este a nagyváradi Szent László (Unirii) téren gyülekeztek mindazok, akiknek még számít a nagyváradi színházak és 

filharmónia sorsa. A kulturális intézmények közös performansszal hívták fel a figyelmet a nagyváradi kultúra önállóságának 

fontosságára. Nemcsak a két színtársulat, hanem a Liliput és az Arcadia bábtársulatok tagjai és a Nagyvárad Táncegyüttes táncosai 

is ott voltak a főtéren, ahol az összegyűltek tapssal honorálták a kétnyelvű előadást. A társulatok tagjai ezután a nézők közé vegyülve 

osztották szét azokat a szórólapokat, melynek szövegét Ioana Dragoș Gajdó és Sebestyén Hunor színművészek olvasták fel. Az öt 

pontot alább ismertetjük. […] A nagyváradi művészek mellett egyébként kiállt a szakma is, velük egy időben, többek között a 

szatmári magyar és román társulat, a temesvári magyar színház, a kolozsvári állami magyar színház, az udvarhelyi színház és a 

gyergyószentmiklósi színház is szolidaritási akciót hirdetett…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Tinca Richard, a Simonchicz Incze Kulturális Egyesület elnöke 

Hollósy Simon festőművész emlékére tervez szobrot állítani Máramarosszigeten a Simonchicz Incze Kulturális Egyesület, az 

RMDSZ Történelmi Máramaros területi szervezetének, a nagybányai Arte+ alapítvány és helyi polgármesteri hivatal 

közreműködésével. […] Ám nemcsak a Máramarosszigethez köthető neves személyiségek emlékének őrzésével és szellemiségük 

továbbörökítésével foglalkozik a 2013-ban alapított Simonchicz Incze-egyesület, hanem a szórványban élő magyar közösség 

dolgaiban is igyekszik szerepet vállalni, valamint a fiatal közösségekre is külön figyelmet fordít, különböző közösségépítő 

események szervezése által. A megvalósított kezdeményezések közül az egyesület a máramarosszigeti római katolikus 

esperességgel közösen megszervezett Máramarosszigeti Szent István Napokat, a különböző koncertek és rendezvények 

megszervezését – köztük a zsinagógában megrendezett zsidózene-koncertet –, valamint hét, helyi érdekeltségű könyv kiadását 

tekinti legnagyobb sikerének…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Petíció: Történelemhamisító pópát avatnának díszpolgárrá Besztercén? 

Petícióban tiltakoznak a beszterceiek az ellen, hogy a városvezetés egy történelemhamisítással vádolt ortodox pópát avatna az 

egykori szász város díszpolgárává. Ioan Turc polgármester javaslata a mai tanácsülésen kerül a döntéshozó testület asztalára, és 

amennyiben az önkormányzati képviselők egyetértenek a tervvel, a díszpolgári címet egy későbbi, ünnepélyes alkalommal adnák 

át Nicolae Feiernek. A petíció kezdeményezői példaként Feier április 21-én megjelent A román nép szülei című könyvét említik, 

melyben az önjelölt történész merész kijelentésekre ragadtatja magát. Többek között azt állítja, hogy a román nép a trákok egyik 

lelkész arisztokrata törzsének a leszármazottja, akiket ő bessinek hív vélhetően a besenyőkre utalva…” Forrás: Kronikaonline.ro: 

teljes cikk > 
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SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

A marosvásárhelyi ARTeast alapítvány kapta az AFCN „Kitartás a kultúrában” díjat 

Pénteken adták át az Országos Kulturális Alap (AFCN) 2020-ra szóló díjait. A több mint tíz éve működő kulturális szervezeteknek 

járó „Kitartás a kultúrában”-díjat a marosvásárhelyi ARTeast Alapítvány kapta, de díjazták a Transylvania Trust restaurátor-táborát 

is. Az 1999-ben alapított ARTeast Alapítvány fő célja a helyi művészeti életnek a nemzetközi és európai kultúra folyamatába való 

csatlakoztatása, különös tekintettel a kivándorolt és külföldi művészekkel való kapcsolattartásra és a helyi társadalmi viszonyok 

tematikus feldolgozására…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

 

Közvélemény kutatások: A parlamenti küszöb határán áll a magyar szövetség 

Ha a következő hétvégén tartanák a parlamenti választást, a Hlas párt nyerné azt a szavazatok 22,4 százalékát szerezve meg. A 

parlamenten kívül rekedt volna az MKP-ból, a Hídból és az Összefogásból alakulóban levő Szövetség (4,8%) […] Peter Pellegrini 

pártja, a Hlas nyerné a parlamenti választásokat májusban, derül ki az AKO ügynökség aktuális felméréséből. A május 13-17. között 

ezer személy megkérdezésével készült közvélemény kutatás eredménye a következő: […] Szövetség-Aliancia – 5,3 százalék…” 

Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Vélemények: A külügyminisztérium szerint szlovák volt Benyovszky Móric 

Madagaszkár északkeleti részét egy verbói szlovák egyesítette?”– írja a szlovák Külügyminisztérium közösségi oldalán a híres 

XVIII. századi világutazó és kalandor, Benyovszky Móric kapcsán. Benyovszky emlékirataiban lejegyezte úti kalandjait, ennek 

köszönhetően pedig ő lett az első szlovák szerzője egy világhírű bestsellernek” – írja a külügyminisztérium, ezzel pedig asszisztál 

ahhoz a Szlovákiában bevett szokáshoz, hogy a Felvidéken született híres történelmi személyiségeket egyszerűen 

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

Politikum: Közzétették a Baross-pályázatok nyerteseit 

Már elérhetőek a 2019 decemberében meghirdetett, magyar állami költségvetésből az MKP háttérstruktúráinak bevonásával 

lebonyolított Baross Gábor felvidéki gazdaságfejlesztési támogatások nyertesei. A Baross-pályázatok honlapon elérhető végső 

kedvezményezettek listája három területen hirdetett nyerteseket. […]A magyarországi fél lapunk megkeresésére nem akarta elárulni, 

hogy a Szlovákiába érkező, főként mezőgazdasági támogatásokat ki bírálja el, és azt sem tisztázták, hogy a nyertes vállalkozók 

egészen pontosan mire kapják a pénzt…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Ülésezett a Nemzeti Kisebbségek és Etnikai Csoportok Bizottsága 

A Nemzeti Kisebbségek és Etnikai Csoportok Bizottsága (továbbiakban csak Bizottság) tegnapi rendes ülésén többek között 

megvitatta a 2019-2020-as időszakra vonatkozó nemzeti kisebbségek tagjainak helyzetéről és jogairól szóló jelentést. Bukovszky 

László, a bizottság elnöke és a nemzeti kisebbségekért felelős kormánybiztos tájékoztatta a Bizottság tagjait, hogy a jelentés 

következtetései értelmében a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítése terén továbbra is hiányosságok tapasztalhatók – derül ki 

a kormánybiztos portálunknak elküldött sajtóközleményéből. […] A Bizottság ülésén megjelent a kulturális minisztérium 

képviselője, Ordódy Beatrix is, aki bemutatta a 2020-as évre vonatkozó, a szlovákiai múzeumok tevékenységéről szóló éves 

jelentést, amelyben többek között megállapította, hogy a járványhelyzet jelentősen befolyásolta valamennyi múzeum 

látogatottságát. A kisebbségi múzeumok bevételei ötven százalékkal csökkentek, ami számos tevékenységre negatívan hatott – 

számolt be. […] Az oktatásügyi minisztérium részéről megjelent Gajdács Mónika, aki a nemzetiségi oktatás jelenlegi helyzetéről 

nyújtott tájékoztatást. Ebből kiderült, hogy a jelenlegi tanévben a nemzeti kisebbségek tanítási nyelvén oktató óvoda 357 (11,74%), 

alapiskola pedig 249 (12,03%) működik az iskolahálózatban. […] A sajtóközleményben végezetül hozzátették: a Bizottság tagjai 

már az előző ülésen aggodalmukat fejezték ki a Nemzeti Kisebbségek Kultúráját Támogató Alap (KULTMINOR) átalakításáról 

szóló információkkal kapcsolatban, amely a kulturális minisztérium „Hátrányos helyzetű csoportok kultúrája” támogatási 

programjának részévé válna…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Videó: Felvidéki körúton a Fórum Kisebbségkutató Intézet Trianon-kiállítása 

Azért, hogy magyar közösségek legtöbb helyen nem tudtak méltó módon megemlékezni a trianoni békediktátum aláírásának 100. 

évfordulóján az eseményekről, egyértelműen a koronavírus világjárvány a felelős. Így van ez a Felvidéken is, ahol most kezdik 

pótolni a megemlékező rendezvényeket. Komáromban Trianonról nyílt kiállítás…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Turisztikai fejlesztés és régészeti feltárás szlovák–magyar együttműködéssel az Alsó-Ipoly mentén 

Magyarországi és szlovákiai szakemberek közösen tárták fel az Ipoly magyarországi partján elterülő letkési középkori templom 

maradványait. A Dél-Hont turisztikai fejlesztése kulturális és turisztikai projekt részeként május 27-én egy tudományos konferencia 
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keretei között számolnak be a múlt nyáron lezajlott ásatás eredményeiről. Emellett egy különleges kiállítás megnyitására is sor kerül 

a letkési művelődési házban…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Felföldi tájoló címmel új ismeretterjesztő sorozat indult 

Az udvardi Carisma TV gyártásában készülő, új ismeretterjesztő sorozat célja, hogy a 20-25 perces kisfilmekkel felkeltsék az 

emberek figyelmét a kevésbé ismert szlovákiai településekre. Olyan helyszíneket mutatnak be, melyek a történelmi Magyarország 

részeként gazdasági, kulturális, vagy egyéb szempontból jelentőséggel bírtak, de feledésbe merültek. A lebilincselő mozgóképes 

útikalauz egyes állomáshelyeit Korpás Árpád, a komáromi Selye János Egyetem doktorandusz hallgatója, a Pozsonyi Kifli Polgári 

Társulás vezetőségi tagja mutatja be. A sorozat készítői és szerkesztői Sztruhár Izrael Diána és Sztruhár György szerzőpáros, velük 

beszélgettünk. A sorozat egyes részeit 6 fős stáb készíti. A 2-3 napos forgatás során több órányi nyersanyag készül, amelyből végül 

20 perces film lesz…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Életnagyságú bronz lovasszobrot állítanak Thököly Imrének Késmárkon 

A Magyarország főkonzulátusával 2020 novemberében aláírt egyezmény értelmében Magyarország és Szlovákia közösen állít 

szobrot a késmárki vár területén Thököly Imrének. Az életnagyságú bronz lovasszobrot Győrfi Lajos magyarországi 

szobrászművész készíti majd, az alkotás leleplezését pedig októberre tervezik. Hetey Ágota, kassai főkonzul asszony elmondta, 

hogy Késmárk város méltó helyet ad a szobornak, rendezi a szobor körüli térséget és megépíti az alkotásnak alkalmas talapzatot. 

[…] „Thököly Imre kétségkívül újkori történelmünk egyik legjelentősebb alakja. – magyarázta Kónya Péter professzor, történész, 

az Eperjesi Egyetem rektora, az MTA külső köztestületének tagja…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

A szlovák Narnia iskola tulajdonosait csak a magyar iskolaközpont érdekelte Léván 

A hét már létező szlovák alapiskola után a jövő tanévtől immár egy nyolcadik is megkezdi működését Léván. Az egyházi alapokon 

működő Narnia alapiskola tulajdonosai az indulást a helyi magyar iskolakomplexumban képzelik el. Léván ugyanis egy közös, 

szinte egybeépített területen található a helyi magyar óvoda, iskola és a júniusig működő magyar gimnázium. Az ezekhez tartozó 

játszótérrel, sportpályával és ebédlővel egyetemben. Ahogy arról már portálunkon többször tudósítottunk, a Czeglédy Péterről 

elnevezett gimnázium szünetelteti az oktatást, s az így megüresedett helyre, sokakat meglepő módon, bejelentkezett az új szlovák 

tannyelvű alapiskola, a Narnia. Ahogy említettük, a lévai magyar közösség meglepetéssel szerzett tudomást arról, hogy a Narnia 

alapítói azt kezdeményezték Léva város vezetésénél, hogy az új iskola a magyar oktatási komplexumban, a gimnázium megüresedett 

helyeit vehesse bérbe. A meglepetés lényegét Andruska Csilla, a helyben működő magyar alapiskola igazgatónője foglalta össze. 

[…] a Narnia-iskolahálózat lévai vezetése eljuttatott szerkesztőségünkbe egy nyilatkozatot, amelyben arról tájékoztatnak, a Juhász 

Gyula Alapiskola városi tulajdonban levő ingatlanaira vonatkozó bérleti igényüket megszüntették…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

teljes cikk 2 > 

Múltidéző: Akiről a Lányi-kódexet elnevezték 

A felvidéki Bakabányán született (1812) tudós pap, Lányi Károly az egyetemes magyar kultúrtörténet mércéjével mérve is a jeles 

személyiségek sorába tartozik. A tájainkhoz több szállal is kötődő kiváló egyházi férfiút elsősorban egyháztörténészként tartjuk 

számon, de jegyzi őt kódexirodalmunk is. Lányi Körmöcbányán, Esztergomban és Nagyszombatban végezte gimnáziumi 

tanulmányait. Ezt követően teológiát és bölcseletet tanult; az utóbbiból 1842-ben doktorált Pesten. Lányi Károly pedagógiai 

tevékenysége is jelentős. 1842-től volt az egyetemes és a magyar történelem tanára a nagyszombati líceumban. Rövid megszakítás 

után ugyanitt a természettudományokat és a mezei gazdaságtant oktatta. 1847-ben az MTA tagjává választották. Ezt megelőzően 

már több kötete és számos tanulmánya jelent meg…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

Népfőiskola: Tanulmányút az ősi magyar emlékek nyomában 

A magyar őstörténet és a honfoglalás korának emlékeit fedezték fel Karintiában és Stájerországban a Burgenlandi Magyarok 

Népfőiskolája tanulmányi túrájának résztvevői. 899-ben, a kalandozások egyik állomásaként itt vonultak fel a magyar törzsek 

Berengár itáliai király ellen. Somogyi Attila, a Burgenlandi Magyarok Népfőiskolájának vezetője a tanulmányútról: A tanulmányút 

első célja Kelet-Karintiában volt, ahol a kettős honfoglalás nyomait fedezték fel. A helyi kutatások a területen késő avar kori 

telepeket azonosítottak, így feltehető, hogy a honfoglaló magyarok tulajdonképpeni előőrse, a mai székelyek ősei, a kavarok vagy 

kabarok csoportjai élhettek a térségben. Erre engednek következtetni a Kelet-Karintiában fellelhető Juden- kezdetű településnevek, 

amik a feltevések szerint nem a középkori zsidó kereskedőkre, hanem a karaita zsidó hitű kavarokra utalnak.  […] A Burgenlandi 

Magyarok Népfőiskolájának történeti tanulmányút-sorozata a következő alkalommal a Grazi-medencében folytatódik…” Forrás: 

Volksgruppen.at: teljes cikk > 

https://felvidek.ma/2021/05/turisztikai-fejlesztes-es-regeszeti-feltaras-szlovak-magyar-egyuttmukodessel-az-also-ipoly-menten/
https://felvidek.ma/2021/05/felfoldi-tajolo-cimmel-uj-ismeretterjeszto-sorozat-indult/
https://felvidek.ma/2021/05/eletnagysagu-bronz-lovasszobrot-allitanak-thokoly-imrenek-kesmarkon/
https://ma7.sk/oktatas/a-szlovak-narniat-csak-a-magyar-iskolakozpont-erdekli-levan
https://ma7.sk/tajaink/levan-visszalepett-a-szlovak-oroszlan
https://felvidek.ma/2021/05/akirol-a-lanyi-kodexet-elneveztek/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3105436/
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Előadássorozat a hadisír gondozásról 

„Búcsú a fegyverektől“ címmel online előadássorozat indult a Lehár Antal-emlékév keretében. Az előadások hallgatói a 

hadisírgondozással, az emlékőrzés hagyományaival ismerkedhetnek meg. Az emlékév programjaiban az alsóőri Magyar Média- és 

Információs Központ (UMIZ) is közreműködik. A sorozat első alkalmán az ausztriai tapasztalatokról esett szó. A téma iránt 

érdeklődőknek Wolfgang Wildberger ezredes, az elesett katonák sírjainak felkutatásával gondozásával foglalkozó Osztrák Fekete 

Kereszt burgenlandi tartományi vezetője mutatta be az osztrák helyzetet Kelemen László, az UMIZ intézményvezetője 

tolmácsolásával. […] Burgenlandban hat katonai temető van, a legnagyobb az észak-burgenlandi Királyhidán. A legtöbb magyar 

katona Nagymartonban nyugszik – olvasható a Vas Népe tudósításában…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Gyászhír: Bujdosó Alpár 

85 éves korában, május 12-én elhunyt Bujdosó Alpár, Bécsben élő költő, mérnök, multimediális művész, a magyar avantgárd 

kiemelkedő alakja. Bujdosó Alpárt 1956 októberében a soproni Forradalmi Tanács elnökévé választották. Kiemelkedő szerepe, 

szervezőmunkája volt abban, hogy Sopronban vér nélkül győzött a forradalom. Bujdosó Alpár 1935. december 18-án született 

Budapesten. […] Az ötvenes években a soproni Erdőmérnöki Főiskolán tanult. 1956-ban harmadéves erdőmérnök hallgató volt. A 

Bizottság és a soproni Nemzeti Tanács megbízásából 1956. november 4-én Kéthly Anna kormánydelegációjának tagjaként New 

Yorkba utaztam az ENSZ-hez annak reményében, hogy elérhető lesz egy kéksisakos rendfenntartó egység küldése Magyarországra. 

Mikor ennek lehetetlensége bebizonyosodott, az akkor amerikai külügyminiszter, John F. Dulles kérésére bejártam az Egyesült 

Államok egyetemeit a közvélemény tájékoztatására: előadásokat tartottam ’56-ról, interjúkat adtam rádió- és televíziós 

állomásoknak – írta Bujdosó az önéletrajzában…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Burgenlandi magyar szavakat gyűjt a kultúregyesület 

Régi magyar kifejezéseket, tájjellegű szóhasználatokat gyűjt a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület. Az irodalmi magyartól eltérő, 

Felsőőrött/Oberwart, Alsóőrött/Untewart, vagy Őriszigeten/Siget in der Wart máig használatos kifejezéseket várnak a 

kultúregyesület munkatársai. […] Vass Jennifer a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület munkatársa a szógyűjtésről:…” Forrás: 

Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Közigazgatási pert indított Horváth Ferenc parlamenti képviselő 

A korrupció elleni bizottság (KPK) két éve hozta meg a döntést: a nemzetiségi parlamenti képviselő és a muravidéki magyar 

közösség elnöki tisztsége összeférhetetlen. A döntéssel a kezdetektől nem ért egyet Horváth Ferenc magyar nemzetiségi képviselő, 

aki a közelmúltban pert indított a bizottsági döntés ellen a közigazgatási bíróságon. […] A döntés folytán a bizottság figyelmeztetés 

formájában felhívta Horváth Ferencet, hogy az egyik tisztségről mondjon le. Mivel a képviselő ezt nem tette meg, a bizottság 

weblapján megjelentette az összeférhetetlenségről szóló különféle dokumentumokat. A magyar nemzetiség képviselője (Čeferin 

ügyvédi iroda) szerint Horváth Ferenc esetében az egyedüli releváns törvény a képviselőkről szóló törvény, amely nem rendelkezik 

összeférhetetlenségről, amelyről a KPK döntött…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Beszélgetés a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén 

Május 12-én az online térben a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének vendége volt Muhi Klára dramaturg, 

forgatókönyvíró, aki közreműködött többek között olyan nagysikerű, Oscar-díjra is jelölt magyar filmek készítésében, mint a 

„Testről és lélekről”, a „Brazilok” és az „Akik maradtak”. A Rudaš Jutka tanszékvezető, az MTA külső köztestületének tagja által 

moderált beszélgetés során a szép számban csatlakozó közönség betekintést nyerhetett a forgatókönyvírás rejtelmeibe, az irodalmi 

alapanyag filmre adaptálásának folyamatába, illetve a filmek készítésének kulisszatitkaiba. […] A kérdésre, miért nincs több magyar 

kortárs irodalmi alkotás megfilmesítve, már maga a moderátor is rámutatott: a regények bizonyára nem eléggé lektűrszerűek. Muhi 

Klára véleménye szerint Magyarországon a kortárs irodalom zöme a magas irodalom közé sorolható, amelynek pedig 

körülményesebb a megfilmesítése, a regény minősége ugyanis nem feltétlenül befolyásolja a film minőségét…” Forrás: 

Nepujsag.net: teljes cikk > 

Rádióinterjú: A Magyar Kulturális Intézet online irodalmi estje 

A KUD Apokalipsa kiadó 2020-ban jelentette meg a 20. század egyik kiemelkedő magyar filoszának, Hamvas Bélának írásait 

„Krizológia” címmel. Az 1936 előtt keletkezett esszékben megfogalmazott gondolatokról, a válságról és Hamvas Béláról Primož 

Repar filozófus, Gaál Gabriella műfordító és Janko Rožič építész beszélgetett tegnap a Magyar Kulturális Intézet online irodalmi 

estjén…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3105254/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3105137/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3104390/
https://nepujsag.net/nemzetiseg/10511-k%C3%B6zigazgat%C3%A1si-pert-ind%C3%ADtott-horv%C3%A1th-ferenc.html
https://nepujsag.net/kultura/10516-a-film-megmutat,-az-irodalom-megnevez.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/a-krizisbol-szueleto-uj-ember/581690
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Rádióinterjú: Új stúdiót kap az MMR 

Június 1-jén megkezdődnek a rádióstúdiók felújítási munkálatai. A Lendvai RTV nemzetiségi stúdióiba látogatott Andrej Grah 

Whatmough új vezérigazgató. Beszélgetés Zver Ilona vezérigazgató-helyettessel és Végi József felelős szerkesztővel. […] A 

Muravidéki Magyar Rádió 2004-ben költözött a Kranjec utcai épületbe, ahol akkor a stúdiók teljes műszaki felszerelése vadonatúj 

volt. Ez a felszerelés 2022-ben már 18 éves lenne, ami nagykorúságára nézve már elavultnak számít. A Szlovén RTV-ben már 

hosszabb ideje tervezgetik a lendvai rádióstúdiók felújítását, ami nem kis feladat sem pénzügyileg, sem beavatkozási szempontból. 

A teljes felújítás költsége kb. 250 000 eurót tesz ki. …” Forrás: Rtv.slo: teljes cikk > 

  

Önkormányzati választási eredmények 

Vasárnap lezajlottak az idei önkormányzati választások. Immár a második választásra nyomta rá a bélyegét a Covid-járvány, most 

is rendkívüli intézkedések mellett szavaztunk, saját tollal, maszkban, fertőtlenítőszerekkel. Az országos részvételi arány ezek 

ellenére is meghaladta a 2017-es választásokét. Megállapíthatjuk, hogy országosan a HDZ megerősödött, de a nagyvárosokban 

gyöngébben szerepeltek jelöltjei, vonatkozik ez elsősorban Zágrábra és Fiumére, ahol a HDZ jelöltjei nem jutottak be a második 

fordulóba. […] Ami a magyarok számára fontos önkormányzatokat illeti, a Drávaszögben egyetlen változás sem történt az 

elöljárókat, polgármestereket illetően, […] Ami Kelet-Szlavóniát illeti, itt is maradtak az aktuális elöljárók a Vukovár-Szerém 

megyei Tordinci kivételével. […] Magyarságunk ebből a megmérettetésből megerősödve jött ki, hiszen több járási képviselőnk lesz 

mindenhol, mint négy évvel ezelőtt volt, és a magyarok által vezetett listákra is jóval több szavazat érkezett, mint bármikor korábban. 

Ez elsősorban annak köszönhető, hogy maximálisan jól sikerült a mozgósítás: a részvétel a magyarlakta településeken a hivatalos 

statisztikák szerint 70% fölötti volt…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Videó: Online zajlott idén a népdaléneklési vetélkedő 

Múlt csütörtökön online formában került sor a Kőgyesi Melitta Népdaléneklési Vetélkedőre, mely egyike a Horvátországi Magyar 

Pedagógusok Fóruma (HMPF) minden évben megrendezett eseményeinek. Az idei rendezvény viszont a koronavírus világjárvány 

miatt más volt, mint az előző években megszokottak, ugyanis online formában zajlott. A diákokat megkértük, hogy rögzítsék videóra 

a produkciójukat, és küldjék el nekünk a felvételeket, a zsűri pedig azok alapján fog dönteni a helyezésekről – mondta Pálinkás 

Krisztián, a HMPF irodavezetője, megjegyezve, hogy összesen 35 diák jelentkezett a felhívásukra…” Forrás: Kepesujsag.com: 

teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Ismét dr. Szabó Krisztiánt nevezték ki az eszéki egyetem matematikai karának élére 

Az eszéki Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem matematikatudományi kara Horvátország egyik legelismertebb 

matematikával foglalkozó intézménye. Az elmúlt négy évben az eszéki dr. Szabó Krisztián vezette. A matematikus szakember 

rátermettségét elismerte az egyetem vezetése is, ezért május 17-én még négy évig rábízták a matematikatudományi kar vezetését…” 

Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Videó: A pélmonostori szakközépiskola tanulója lett az országos informatikai verseny első helyezettje  

Szoftverfejlesztés kategóriában lett az országos szintű informatikai verseny első helyezettje az újbezdáni Pálinkás Zoltán, a 

pélmonostori szakközépiskola tanulója. Az általa készített applikáció a horgász-versenyek pontozásában teszi egyszerűbbé a zsűri 

munkáját. Erről az alkalmazásról mesélt nekünk…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     

https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/kisebbsegben/uj-studiot-kap-az-mmr/581799
https://kepesujsag.com/soha-meg-ennyi-szavazatot-nem-kaptak-a-magyar-jeloltek-onkormanyzati-valasztasokon/
https://kepesujsag.com/online-zajlott-iden-a-nepdaleneklesi-vetelkedo/
https://kepesujsag.com/35-tanulo-nevezett-be-az-idei-kogyesi-melitta-nepdaleneklesi-vetelkedore/
https://kepesujsag.com/ismet-dr-szabo-krisztiant-neveztek-ki-az-eszeki-egyetem-matematikai-karanak-elere/
https://kepesujsag.com/az-ifju-tehetseg/

