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A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája 1944-1992 

A digitális olvasószoba újabb kronológiával bővült: Popély Árpád, az MTA külső köztestületi tagjának munkája 2006-ban jelent 

meg a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet kiadásában 714 oldalon. Ez a publikáció mostantól a honlapunkon keresztül 

kereshető adatbázisként teszi könnyebbé a munka használatát. A kronológia elérhető az alábbi címen…” Forrás: MTA.hu: teljes 

cikk > 

 

Podcast: Újra megnyitotta kapuit a Collegium Hungaricum 

A júniusi programokon már személyesen is részt vehetnek az érdeklődők, de természetesen csak a szabályok betartásával. 

Folytatódik az Ifjú Virtuózok elnevezésű koncertsorozat, melynek keretében fiatal magyar művészek mutatkoznak be a bécsi 

közönségnek. Jövő héten az irodalomé lesz a főszerep a Collegium Hungaricumban. Június 16-án 19 órai kezdettel Hevesi Lajos 

(1843-1910) újságírónak, az Osztrák-Magyar Monarchia korának legjelentősebb művészetkritikusának szenteljük az estét. Az est 

programján szereplő német nyelvű kerekasztal-beszélgetésen a két Hevesi-monográfia szerzői, Sármány-Parsons Ilona és Hárs 

Endre, valamint Dr. Bognár Zsuzsa sajtótörténész és Dr. Peter Urbanitsch történész mutatják be a különleges szerzőt és 

személyiséget. […] Június 17-én 19 órai kezdettel magyar nyelvű irodalmi emlékestet tartunk Tollas Tibor születésének 100. 

évfordulója alkalmából Forgószélben címmel. […] Dallos Emese a Collegium Hungaricum kulturális titkára a programokról…” 

Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Bővült az ORF videótára 

Az ORF Burgenland bemutatta a TV-téka új videóarchívumának tartalmait, amely ebben az évben a „Burgenland 100“ és a 

„Népcsoportok Ausztriában“ témával foglalkozik. Az ORF kibővítette az „ORF-TVthek goes school“- tananyagként felhasználható 

videóarchívumát is, így összesen több, mint 50 új videó gazdagítja az ORF tv-archívumának „történelem/history“ részlegét. A 

videótár persze számos magyar riportot is tartalmaz, amelyek főleg magyar népcsoporti eseményekről tudósítanak…” Forrás: 

Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Június 4-e a Collegium Pazmaneumban  

Szerény ünnepség keretében emlékeztek meg a Collegium Pazmaneumban a Bécsben élő magyarok a trianoni döntés napjáról. Az 

ünnepség fő részét a szentmise tette ki, melyet Varga János a Pazmaneum rektora celebrált. Mindszenty József bíboros mondta: "Ha 

lesz egy millió imádkozó magyar, nem féltem ezt a nemzetet." A bécsi emigrációban elhunyt bíboros szavaira alapozva, Június 4-e 

a magyarok számára a Nemzeti Összetartozás Napja…” Forrás: Becsinaplo.eu: teljes cikk > 

Magyar film nyert a Crossing Europe filmfesztiválon 

Fődíjat nyert az Anyáim története című magyar dokumentumfilm a Linzben megrendezett Crossing Europe filmfesztiválon. A 

legjobb dokumentumfilm kategóriájában díjazott alkotást Dér Asia és Haragonics Sára rendezte. A film főszereplőit az ORF magyar 

szerkesztősége is felkereste és készült egy tv- valamint rádióriport Kaufer Virág és Horváth Nórával, akik mint szívárványcsalád 

Bécsben találtak új otthonra…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Felhívás: Szociológia vizsgálat az ausztriai magyarság körében 

Hosszú ideje nem készült hivatalos tanulmány arról, hogy miként és merre élnek Ausztriában magyarok, hogyan használják a 

magyar nyelvet, kapcsolódnak-e magyar egyesületekhez, szervezetekhez. Első alkalommal indítottak június elején reprezentatív 

kutatást az Ausztriai Magyarok Kerekasztalának támogatásával, és a cél, hogy legalább 1000 fő részvételével záruljon a hónap 

végén a szociológiai felmérés. […] A válaszadók között várják azokat is, akik már akár második vagy harmadik generációként élnek 

Ausztriában, hogy ők hogyan őrizték meg az anyanyelvüket. A kérdőívek kitöltésére június 30-ig van lehetőség. Azt kérik, hogy 

mindenki vigye hírét ennek a felmérésnek, hogy az minél több emberhez elérjen, és a lehető legnagyobb létszámban kitöltsék. A 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://kisebbsegkutato.tk.hu/adatbazis/popely-arpad-a-csehszlovakiai-magyarsag-torteneti-kronologiaja-1944-1992
https://kisebbsegkutato.tk.hu/adatbazis/popely-arpad-a-csehszlovakiai-magyarsag-torteneti-kronologiaja-1944-1992
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3107379/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3107067/
https://www.becsinaplo.eu/junius-4-e
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3107307/


SZLOVÉNIA/MURAVIDÉK 

 

HORVÁTORSZÁG 

 

kérdőív teljesen anonim módon működik, és nem kötelező minden kérdésre sem választ adni…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes 

cikk > 

 

Videó: Folytatódik a Muravidéki magyar faluprogram és a Szlovén serkentési program 

A MMÖNK vezetősége öt új faluprogram megvalósításáról írt alá szerződést. A támogatási összeg 2021-ben körülbelül 20 000 

eurót tesz ki. Az ugyancsak meglátogatott öt településen a tavaly megvalósított program eredményét tekintették meg. […] A magyar 

nemzeti közösség gazdasági alapjának 2021-től 2024-ig terjedő serkentési programja keretében az idén 300 000 euró áll 

rendelkezésre a Szlovén Gazdaságfejlesztési és Technológiai Minisztérium jóvoltából. A pályázatot a Muravidéki Magyar 

Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa tette közzé április végén. A határidőig 26 pályázat érkezett…” Forrás: Rtv.slo: teljes 

cikk >  teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Megemlékezés és kiállítás: Trianon 101. évi évfordulójára 

A Nemzeti Összetartozás Napján a Muravidéken idén újra csupán korlátozott formában emlékezhettünk: az ideiglenesen újra 

átjárhatatlan határ tövében, Zsitkóc és Bödeháza között a Hetési Barátság Parkban szervezett rendezvényt a muravidéki magyarság. 

A nap előestéjén a Bánffy Központban megnyílt a Muravidék a Kárpát-medencében – a Kárpát-medence a Muravidéken című 

fotókiállítás. […] A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) szervezésében létrejött kiállítás hét témába – hímzések, 

műkedvelés, kirándulások, táborok, együttműködés, valamint irodalom és művészet – sorolva térképezi fel a muravidéki magyarság 

tevékenységeit és törekvéseit. A kiállított anyag több művelődési egyesület albumgyűjteményéből, illetve az intézet képgalériájából 

állt össze. Soós Mihály, az intézet igazgatója kiemelte…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Videó: A Mura folyó holtágainak rosszabbodó állapota veszélyezteti a térség élővilágát 

A Mura folyónak Petesházán és Kótban is vannak holtágai. Az utóbbi években azonban romlani látszik ezek ökológiai állapota. A 

természetvédelmi szakemberek Petesházán és Kótban tartottak terepszemlét a Mura holtágainál…” Forrás: Rtv.slo: teljes cikk > 

Megtartották a Petőfi Sándor tanulmányi verseny záró rendezvényét 

Átadták a legrangosabb szlovéniai magyar tanulmányi verseny, az idei Petőfi Sándor magyar nyelvi és irodalmi verseny elismeréseit. 

A díjkiosztón most már hagyományosan a versenyzők személyesen is találkozhattak a versenyanyag íróival, idén Mészöly Ágnessel 

és Molnár T. Eszterrel, Az emberek országa című regény szerzőpárosával…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Portréfilm: Versekbe szedett életmű, elszavalt életút 

Gál Anasztázia Pártosfalván élő magyar filmrendező dokumentumfilmjeihez már több ízben adtak ihletést az itteni emberek, sorsok, 

a helyi történelem és a néphagyományok. Legújabb alkotásához ismét a Muravidéket választotta, a József Attila-díjas Bence Lajos 

író és költő életútjáról, munkásságáról készít filmet. A forgatások június 3-a és 8-a között zajlottak különböző helyszíneken, mi 

Lendván a Gálics-szülőházban és a Bánffy Központban, valamint Selón a Rotundánál lestünk be a filmkészítés kulisszái mögé. – 

Még nem készítettem költőről portréfilmet, gondoltam, itt az ideje, hogy ez megtörténjen – mondja a rendező lelkesen. Bence Lajos 

életét és munkásságát a versein keresztül fogjuk megismerni, vagyis nem ő beszél saját magáról, hanem a versei fognak mesélni 

róla. A versek kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy az életútját vázolják fel. Lajos pedig önreflexióként a gondolatait 

kiegészítésként fűzi hozzá…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Múltidéző: Szlovénia 30 éve: a határátkelőkért, a kaszárnyákért folyt a harc 

Sorozatunk előző két számában a muravidéki magyarság parlamenti képviselőivel, a folyamatban lévő rendszerváltozással 

foglalkoztunk, míg a következő heti számokban a szlovén önállósulási háború országos és muravidéki eseményei kerülnek terítékre. 

[…] A megrázó fotót közlő címlap alatt a következő szöveg jelent meg: „Halálmadarak kísérték a katonákkal és a rakománnyal teli 

harckocsikat, hogy a zsenge függetlenség bimbóját letiporják. A tábornokok szörnyű álma megvalósult. A szerdáról csütörtökre 

virradó éjszakán a harckocsioszlopok elindultak mindent eltaposó, rongáló végzetes útjukra, s egy hét után sincs béke, újabb és 

újabb sírhalmokat hagynak maguk mögött…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

  

Befejeződött az önkormányzati választások második köre Horvátországban 

Múlt vasárnap befejeződtek az önkormányzati választások Horvátországban, átlagosan jóval alacsonyabb részvétel mellett, mint két 

héttel ezelőtt.  Új polgármestereket kapott Horvátország négy legnagyobb városa: Zágráb, Split, Fiume (Rijeka) és Eszék is. […] 

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3107148/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3107148/
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/folytatodik-a-muravideki-magyar-faluprogram/582772
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/folytatodik-a-muravideki-magyar-faluprogram/582772
https://nepujsag.net/nemzetiseg/10627-eddig-m%C3%A9g-nem-p%C3%A1ly%C3%A1ztak-ennyien.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/26-palyazo-a-300-000-eurora/583268
https://nepujsag.net/nemzetiseg/10626-a-m%C3%BAltra-eml%C3%A9kezni,-a-j%C3%B6v%C5%91ben-b%C3%ADzni-kell%E2%80%A6.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/muravidek-a-karpat-medenceben-karpat-medence-a-muravideken/582998
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/fenn-kell-tartani-a-mura-holtagainak-noeveny-es-allatvilagat/582630
https://nepujsag.net/kultura/10625-aranyat-%C3%A9r%C5%91-%C3%ADr%C3%A1sok.html
https://nepujsag.net/kultura/10629-versekbe-szedett-%C3%A9letm%C5%B1,-elszavalt-%C3%A9let%C3%BAt.html
https://nepujsag.net/horizont/10636-szlov%C3%A9nia-30-a-hat%C3%A1r%C3%A1tkel%C5%91k%C3%A9rt,-a-kasz%C3%A1rny%C3%A1k%C3%A9rt-folyt-a-harc.html


SZERBIA/VAJDASÁG 

 

Az egyetlen magyar érdekeltségű választásra vasárnap a Hercegszőlősi járásban került sor, itt is valamennyivel kisebb volt a 

részvételi arány, mint két héttel ezelőtt. A járási tanácsnak 13 tagja van. Öt-öt mandátumot szerzett a HDZ és a Horvát Krisztián 

vezette független lista, 2 mandátumot az SDSS és egy mandátumot a Sója Dénes vezette független lista. Ahhoz, hogy valakinek 

többsége legyen a járási tanácsban, további tárgyalások lesznek szükségesek. […] Három „magyar” pótválasztás vár bennünket 

szeptemberben – a Dárdai, az Erdődi és a Darázsi járásban. A tavaly decemberben módosított önkormányzati választási törvény 

szerint többé nem lehet pártlistáról kooptálni a hiányzó nemzetiségi képviselőt, hanem amennyiben a választási eredmények alapján 

kisebbségi képviselő megfelelő számban nem jut be a képviselő-testületbe, új választásokat írnak ki, amelyeken az adott 

kisebbséghez tartozók szavazhatnak csak…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Gyümölcsöző kapcsolat a pélmonostori, a pécsi és a budapesti zeneiskola között 

Az eTwinning program összeköti és együttműködési partnerségek kialakítására buzdítja az európai uniós tagállamok köznevelési 

intézményeit és az azokban tanító pedagógusokat és diákjaikat. Az eTwinning programban a Pélmonostori Művészeti Iskola is részt 

vesz, amely jó kapcsolatot ápol a pécsi Agócsy László Zeneiskolával és a budapesti Tóth Aladár Zeneiskolával. A két magyar 

intézménnyel partnerségben valósította meg a ZeneZoo – Zenei Állatkert elnevezésű projektet…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes 

cikk > 

 

Videó: A nemzeti közösségek képviselőivel egyeztetett Gordana Čomić 

Az oktatás és a kultúra terén a nemzeti tanácsokkal közösen szeretnék megvalósítani a kitűzött célokat, jelentette ki ma Szabadkán 

Gordana Čomić, az emberi- és kisebbségjogokért, társadalmi párbeszédért felelős miniszter, aki az MNT munkatársaival tárgyalt. 

Az egyeztetésen kiemelt téma volt az oktatás kérdése, mint például a magyar nyelvű tankönyvek megjelentetése, az anyanyelvű 

tovább tanulás lehetőségei. Az MNT munkatársai beszámoltak a Pannon RTV-vel közös projektjükről, amikor is több ezer tanórát 

rögzítettek a távoktatás céljaira. Hajnal Jenő, az MNT elnöke leszögezte, hogy a kisebbségi jogokat leginkább az oktatás területén 

tudják megvalósítani. Nyilvánvalóan ma már a szerbség is a saját bőrén tapasztalja, hogy mit jelent kisebbségi helyzetben élni és 

megmaradni a saját közösségében az embernek úgy, hogy az anyanyelvét megőrizze, és büszkén használja. Talán a többség emiatt 

érzékenyebb az oktatási kérdések iránt, véli Hajnal Jenő. […] A nemzeti közösségek jelentősége, a hivatalos nyelvhasználat, 

valamint a kisebbségek szerepe az oktatásban és a médiában. Egyebek mellett ezekről a témákról tanácskoztak az illetékesek a 

Horvát Nemzeti Tanácsban Szabadkán…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Videó: Tartományi támogatás a könyvtáraknak és a kiadóknak 

19 millió dináros támogatásban részesültek a vajdasági könyvtárak és a kiadók. A szerződéseket Dragana Milošević, tartományi 

művelődési titkár adta át a nyertes pályázóknak az újvidéki Matica srpska Könyvtárában. A tartományi titkárság az idén az előző 

évekhez viszonyítva magasabb összegű támogatásban részesítette a könyvtárakat és a kiadókat. A könyvtárak háromszor magasabb 

támogatást kaptak, mint az előző évben, a kiadók pedig 5 millió dinárral többet – emelte ki Dragana Milošević…” Forrás: Rtv.rs: 

teljes cikk > 

Elölről kezdődik a VaMaDiSz és az újvidéki Jogi Kar vitája 

A korábbi iskolaévekben a bíróságok jogerősen megállapították, hogy a Jogi Kar valóban diszkriminálta a magyar anyanyelvű 

hallgatókat, mivel nem biztosította számukra a magyar nyelven történő felvételi vizsgát. Szinte minden iskolaévben a VaMaDiSz 

pert indított ez ügyben. […] A belgrádi székhelyű Legfelsőbb Semmítőszék június 4-én kézbesített határozatával megsemmisítette 

az újvidéki Fellebbviteli Bíróság 2019-es jogerős ítéletét, amely kimondta, hogy az újvidéki Jogtudományi Kar nemzeti alapú 

diszkriminációt követett el a 2018-as felvételi eljárásban. A jogerős ítéletet megelőző pert 2018-ban azért indítottuk el partnereinkkel 

közös együttműködésben, mert a Jogtudományi Kar a felvételi eljárásban külön feltételeket szabott azoknak a jelentkezőknek, akik 

élve az ide vonatkozó tartományi rendelet által adott jogaikkal, magyar nyelven írták volna meg a felvételi vizsgát. Ezeknek a 

jelentkezőknek külön szerbnyelvtudás-ellenőrzésen kellett részt venniük, ahol előre meg nem hirdetett kritériumok alapján B2-es 

szintű nyelvtudás volt az elvárás…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Videó: A Vajdasági Levéltár fennállásának 95. évfordulóját ünnepelte 

A jeles évforduló kapcsán az intézményben tegnap bemutatták arról a dr. Dimitrije Kirilović kiemelkedő levéltárosról, 

könyvtárosról, tudósról szóló könyvet, aki egész életpályáját Vajdaság kulturális öröksége megőrzésének szentelte, valamint 

megnyílt a kiadvány szerzője, Ljubica Budać által összeállított levéltári dokumentumok kiállítása is. Az eseményen jelen volt többek 

között Dragana Milošević tartományi művelődési titkár, Miloš Vučević újvidéki polgármester és dr. Nebojša Kuzmanović, a 

https://kepesujsag.com/uj-polgarmesterek-fogjak-vezetni-zagrabot-splitet-fiumet-es-eszeket-is/
https://kepesujsag.com/gyumolcsozo-kapcsolat-a-pelmonostori-a-pecsi-es-a-budapesti-zeneiskola-kozott/
https://kepesujsag.com/gyumolcsozo-kapcsolat-a-pelmonostori-a-pecsi-es-a-budapesti-zeneiskola-kozott/
https://www.magyarszo.rs/hu/4639/kozelet/244244/Kih%C3%ADv%C3%A1sokr%C3%B3l-%C3%A9s-megold%C3%A1sokr%C3%B3l-a-miniszterrel-MNT-Gordana-%C4%8Comi%C4%87.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/mi-nemzeti-kozossegek-jelentosege
http://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/t%C3%A1mogat%C3%A1s-a-k%C3%B6nyvt%C3%A1raknak-%C3%A9s-a-kiad%C3%B3knak_1246629.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4639/kozelet/244212/El%C3%B6lr%C5%91l-kezd%C5%91dik-a-VaMaDiSz-%C3%A9s-a-Jogi-Kar-vit%C3%A1ja.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4639/kozelet_oktatas/244247/%C3%9Aj-elj%C3%A1r%C3%A1s-indul-VAMADISZ-Legfels%C5%91bb-Semmis%C3%ADt%C5%91sz%C3%A9k-Jogi-Kar.htm


UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

Vajdasági Levéltár igazgatója is. A levéltárban jelenleg több mint 45 millió dokumentum található. Az általunk őrzött legrégibb 

történelmi emlék a 12. századból származik, amely egy egyházi szertartásokhoz használt imakönyv latin és cseh nyelven…” Forrás: 

Rtv.rs: teljes cikk >  

Verseskötet: Lehetséges-e méltósággal meghalni? 

Ezt a kérdést járja körbe Bíró Tímea második, Hosszú című önálló verseskötete, amelyet Szabadkán a Kortárs Galériában mutattak 

be. A kötet versei nyersen, mégis nagyon érzékien mutatják be az elmúlás lefolyását, a fájdalomtól a megbékélésig. A költeményeket 

a szerző nagymamájának elvesztése ihlette. A szerzővel Berényi Emőke beszélgetett…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >  

Öt könyvcsomaggal gazdagodott a kúlai Petőfi Brigád Általános Iskola könyvtára 

A kúlai Petőfi Brigád Általános Iskola szerdán öt doboz könyvet kapott, az ajándékot Kozma Lívia, az MNT tájékoztatási 

bizottságának tagja adta át. − Tudjuk, hogy 50 kilométeres körzetben ez az egyetlen iskola, amelyben magyar nyelven is folyik az 

oktatás, ezért az MNT kiemelt jelentőségű oktatási intézményként tarja számon. […] Az egyre fogyatkozó magyarság ellenére 

ugyancsak az MNT támogatásával Kúla és Verbász területén egy évtizede sikeresen működik az Iskolabusz program, ami azt a célt 

szolgálja, hogy ebben az oktatási intézményben fennmaradjon a magyar nyelvű oktatás, amely egyben a megmaradásunkat is jelenti. 

Mindehhez egy ilyen könyvadomány is hozzájárul, hiszen a magyar nyelven tanuló diákok bővíthetik, szélesíthetik tudásukat, 

szabadidejüket pedig szókincsgyarapítással töltik – fogalmazott Valka Károly a község alpolgármestere…” Forrás: Magyarszo.rs: 

teljes cikk >  

Emlékest: N Czirok Ferenc 

Szombaton 18 órakor, a Muzslai Petőfi Sándor MME nyári színpada előtti téren, A felső vizeken című irodalmi est keretében N 

Czirok Ferencre, a költőre, a barátra, a Sziveri János Művészeti Színpad megalapítójára emlékeznek a Sziveri Színpad tagjai. Az 

esten bemutatják N Czirok Ferenc akár szabad szolga című, legutolsó megjelent verseskötetét…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk 

> 

 

A NATO nem készül tagjelöltnek felvenni Ukrajnát 

Mircea Geoană a NATO főtitkárhelyettese bejelentette, hogy a szervezetben egyelőre nincs egyetértés Ukrajna tagjelöltségét és az 

ahhoz szükséges cselekvési terv megadásának ügyében, írja a hvylya.net az Evropejszka pravda hírére hivatkozva. A 

főtitkárhelyettes megjegyezte, hogy a közelgő NATO csúcson biztosan nem lesz téma Ukrajna sorsa, és nem fogják megadni 

számára a tagjelöltséghez szükséges cselekvési tervet. Mint megjegyezte a NATO egy konszenzuson alapuló szervezet, ám Ukrajna 

dolgában még nem született meg a konszenzus. […] Több elemzővel ellentétben nem tarja “fecsegések” az esetleges ukrán NATO-

tagságtól szóló beszédet Vlagyimir Putyin orosz elnök, mert ugyan Ukrajna belépésének vannak formális akadályai, de szerinte 

nincs rá garancia, hogy ne történjen meg. A NATO keleti bővítésének és annak a ténynek, hogy a szövetség infrastruktúrája 

közeledik Oroszország határaihoz, Putyin szerint “gyakorlati jelentősége van Oroszország számára. Emlékeztettet rá, ez ugyanúgy 

nem fogadható el, mint ahogy nem volt az az Egyesült Államok számára, hogy a Szovjetunió rakétákat telepített Kubába, ahonnan 

a repülési idő az Egyesült Államok “ipari területeiig, beleértve Washingtont,” 15 percig tartott…” Forrás: Karpathir.com: teljes cikk 

> teljes cikk 2 > 

Enyhültek a beutazási szabályok: Ukrajna elfogadja a magyar oltási igazolványokat 

Keddtől a külföldi állampolgárok negatív PCR-teszten kívül 72 órán belüli antigén gyorsteszt, vagy oltási igazolvány és érvényes 

biztosítás bemutatásával utazhatnak be karantén mentesen Ukrajnába – közölte kedden hivatalos honlapján az Ukrán Állami 

Határőrszolgálat (DPSZU). A határőrség pontosította, hogy kikre vonatkozik a karantén alóli automatikus mentesség…” Forrás: 

Kiszo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

A magyar tannyelvű iskolák vezetőivel találkoztak az oktatási minisztérium képviselői 

Kárpátalján teszi tiszteletét 2021. június 7–9. között Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának munkacsoportja, melyet a 

Kárpátaljai Megyei Oktatási Főosztály és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) fogad. Körútjuk során látogatást 

tesznek néhány magyar tannyelvű iskolába, valamint tájékozódási jelleggel találkozóra hívták a magyar tannyelvű oktatási 

http://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/95-%C3%A9ves-a-vajdas%C3%A1gi-lev%C3%A9lt%C3%A1r_1247361.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/lehetseges-e-meltosaggal-meghalni
https://www.magyarszo.rs/hu/4639/vajdasag/244248/Tud%C3%A1sgyarap%C3%ADt%C3%B3-%C3%A9s-sz%C3%B3kincsfejleszt%C5%91-aj%C3%A1nd%C3%A9k-k%C3%BAla-k%C3%B6nyvcsomag.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4639/kultura/244250/N-Czirok-Ferenc-eml%C3%A9kest-Muzslya-N-Czirok-Ferenc-eml%C3%A9kest.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4639/kultura/244250/N-Czirok-Ferenc-eml%C3%A9kest-Muzslya-N-Czirok-Ferenc-eml%C3%A9kest.htm
https://karpathir.com/2021/06/09/a-nato-nem-keszul-tagjeloltnek-felvenni-ukrajnat/
https://karpathir.com/2021/06/09/a-nato-nem-keszul-tagjeloltnek-felvenni-ukrajnat/
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/putyin-nem-tartja-fecsegesnek-az-ukran-nato-tagsagrol-szolo-beszedet/
https://kiszo.net/2021/06/08/enyhultek-a-beutazasi-szabalyok-ukrajna-elfogadja-a-magyar-oltasi-igazolvanyokat/
https://kiszo.net/2021/06/07/smihal-magyarorszag-elfogadja-az-ukran-oltasi-igazolast/
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intézmények képviselőit. A találkozóra június 8-án került sor közép-európai idő szerint 13.00 órakor a beregszászi kultúrházban, 

melyre meghívást kaptak a magyar tannyelvű iskolák igazgatói, igazgatóhelyettesei, valamint az intézményekben oktató ukrán nyelv 

és irodalom szakos tanárok. A jelenlévőknek ezután lehetőségük nyílt kérdéseket intézni a kijevi munkacsoport tagjaihoz. A 

kérdések és a problémák zöme az ukrán nyelv nem megfelelő oktatásával kapcsolatosan érkezett a munkacsoport tagjai felé. […] 

Orosz Ildikó, a KMPSZ és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnök asszonya vaskos dokumentumcsomaggal állt a 

színpadra, s tett javaslatokat a témában. […] A párbeszédet három kerekasztal-beszélgetés követte a Rákóczi-főiskolán, amelyen a 

jelenlévő tanárok és igazgatók három témában – a tantervek, a tankönyvek és az ukrán nyelv oktatása témakörökben – hallhattak 

előadást, és tehették fel kérdéseiket a kijevi munkacsoport tagjainak…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Molekuláris ütközések a csillagok közötti térben 

Demes Sándor kutató, mérnök-fizikus, jelenleg Franciaországban tartózkodik egy posztdoktori pályázat keretében. A Botfalváról 

származó fiatalember Ungváron tanult, majd Debrecenben dolgozott, különféle tudományos munkákban vett részt. Most külföldön 

asztrofizikával kapcsolatos kutatást végeznek. Ehhez fűződő felfedezéseit tanulmányba foglalta, amit kérésünkre rövidített, és 

forrásmegjelölések nélküli, közérthető formában a Kárpáti Igaz Szó tudománynépszerűsítő rovatában is közread…” Forrás: 

Kiszo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Kerekasztal-beszélgetés a Beregi-sík természeti értékeiről 

Online kerekasztal-megbeszélést rendezett a PAPILIO – Természet- és Környezetvédelmi Egyesület június 4-én. A program 

elsődleges célja a Beregi-sík természeti értékeinek bemutatása volt, továbbá az, hogy rávilágítsanak azokra a hiányosságokra, 

amelyekre a jövőben kiemelt figyelmet kell fordítani. Az előadások során az résztvevők ismertették a magyarországi gyakorlatokat, 

valamint az elővizsgálatok kárpátaljai eredményeit. […] Dr. Szanyi Szabolcs, a PAPILIO Egyesület elnöke, a Debreceni Egyetem 

adjunktusa a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum rovarközösségeit vizsgáló eredményeit mutatta be. Az elnök elmondta, hogy 

a rezervátum területén végzett vizsgálatok során csak a nappali aktivitású nagylepkékből 72 fajt sikerült beazonosítani…” Forrás: 

Karpatalja.ma: teljes cikk > 

Momentum Doctorandus-kvízest a Fedák Sári Kulturális Központban 

A Momentum Doctorandus (MD) 2011 márciusában alakult meg a kárpátaljai magyar doktoranduszokat egységbe tömörítő 

szervezetként. Június 4-én sok kihagyott idő és elhalasztott esemény után ismét személyesen találkozhattak a szervezet tagjai 

Beregszászban. A Doctorandus-est néven megrendezésre került rendezvénynek a Fedák-központ adott otthont, amelyre meghívást 

kaptak a felsőoktatásban tanulókat összefogó magyar diákszervezetek is. A résztvevőket a szervezet elnöke, Fazekas Andrea 

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

Természetismereti vetélkedő Nagydobronyban 

Környezet- és természetismereti versenyt rendezett a PAPILIO – Természet- és Környezetvédelmi Egyesület június 5-én. Az immár 

második alkalommal megrendezésre került vetélkedőnek idén is a Nagydobronyi Magyar Ház adott otthont. A megmérettetésen 

összesen 12 tanuló vett részt…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > 

A 2020/2021-es tanévben is kiosztásra került az Ady Endre ösztöndíj 

A Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter és Nemzeti Tehetség Program támogatásával meghirdetett Ady 

Endre-ösztöndíj pályázat célja pénzügyi segítségnyújtás a határon túli magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, kiemelkedően 

tehetséges 6–11. osztályos, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára. A pályázatot a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban 

résztvevő, magyar nemzetiségű, közép- vagy általános iskolákban tanuló gyerekek adhatták be. […] Ez idő alatt összesen 51 diák 

élt a lehetőséggel Kárpátalja alábbi 17 oktatási intézményéből…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > 

 

Fogyó népesség, égető gondok 

2020-ban Romániában 178,6 ezer élve született gyermeket anyakönyveztek, 90 éve, 1930 óta a legkevesebbet – derül ki az Országos 

Statisztikai Hivatal adataiból. 2021. január 1-jén a romániai lakóhellyel rendelkező kiskorúak száma 3,895 millió volt, 37 900 fővel 

kevesebb, mint az előző évben. […] A 2020/2021-es tanév kezdetén mintegy 3,495 millió tanulót írattak iskolába. Az iskoláskorúak 

beiskolázási aránya 2021. január 1-jén 71,9 százalék volt. A legmagasabb születési arányt 2020-ban Bukarest-Ilfov térségében (9,1 

https://karpataljalap.net/2021/06/08/magyar-tannyelvu-iskolak-vezetoivel-talalkoztak-az-oktatasi-miniszterium-kepviseloi
https://kiszo.net/2021/05/29/karpataljai-kutatok-molekularis-utkozesek-a-csillagok-kozotti-terben/
https://kiszo.net/2021/05/02/demes-sandor-a-precizseg-az-egyik-vesszoparipam/
https://karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/kerekasztal-beszelgetes-a-beregi-sik-termeszeti-ertekeirol/
https://karpataljalap.net/2021/06/07/momentum-doctorandus-kvizest-fedak-sari-kulturalis-kozpontban
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/nem-minden-rovar-bogar-termeszetismereti-vetelkedo-nagydobronyban/
https://karpatinfo.net/2021/6/9/20202021-es-tanevben-kiosztasra-kerult-az-ady-endre-osztondij-9688


élve születés ezer lakosra), valamint az északnyugati (8,8) és középső (8,7) régiókban jegyezték, míg a legalacsonyabb születési 

arányszámokat a délkeleti térségekben (7,2 élve születés ezer lakosra) és Délnyugat-Olténiában (7)…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk 

> 

Tiltakoznak az egyetemek a nyugdíjtörvény tervezett módosítása ellen 

Kiverte a biztosítékot akadémiai körökben az új nyugdíjtörvény tervezete, amit a napokban fogadott el a kormány. A törvénytervezet 

értelmében az egyetemek vezetőségének nem lenne beleszólása abba, hogy dolgozhat-e egy oktató 70 éves koráig. Az öt legnagyobb 

presztízsű hazai felsőoktatási intézmény közös nyilatkozatot adott ki, melyben az egyetemi autonómia durva megsértésével vádolják 

a Cîțu-kabinetet. […] A Babeș–Bolyai Tudományegyetem, a Bukaresti Egyetem, a Közgazdaságtudományi Akadémia, a Nyugati 

Egyetem és az Alexandru Ioan Cuza Egyetem rektorai által aláírt dokumentum emlékeztet rá, hogy az egyetemi autonómiát az 

alkotmány garantálja, az megkérdőjelezhetetlen és nem képezheti alku tárgyát. Ebből fakadóan az egyetemek autonóm módon 

gazdálkodhatnak a humán erőforrásaikkal. […] Ha akarnak, akár hetven éves korukig is dolgozhatnak a közalkalmazottak, 

amennyiben életbe lép a Cîțu-kormány által szerdán elfogadott törvénytervezet. Ugyanez a jogszabálytervezet tiltja a fizetés és a 

nyugdíj halmozását…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Akár havi 3500 lejre is jogosultak a kommunizmus áldozatainak leszármazottai 

Csupán Hargita megyében naponta több mint százan nyújtják be igénylésüket a kommunizmus áldozatai gyermekeinek járó állami 

juttatásért. Az akár havi 3500 lejt is elérő összeget azok a leszármazottak igényelhetik, akiknek elhunyt apjuk szovjet hadifogságban 

volt, vagy valamelyik már meghalt szülőjüket kitelepítették, kényszerkezelésnek vetették alá, esetleg kötelező házi őrizetben 

tartották a kommunista elnyomás idején. […] Hargita megyében eddig több mint 8500 személy igényelte azt a havonta járó állami 

juttatást, amelyre a törvény szerint a kommunizmus áldozatainak gyermekei jogosultak – tájékoztatta a Maszolt Lukács Erzsébet, a 

Hargita megyei kifizetési ügynökség (AJPIS) igazgatója. […] Az Erdélyből szovjet hadifogságba jutott magyarok (katonák és 

civilek) számát egyes források 20–25 ezerre, más források 40 ezerre teszik Benkő Levente szerint. A történész nem tud olyan 

összeírásról, amiből megtudható a pontos szám…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Riport: 70-75 éves háborús bűnös ítéletekkel kavarják a 30 éve megoldatlan visszaszolgáltatást 

A jogbiztonság nemcsak a kommunista diktatúrában volt hiánycikk: a harminc éve lezáratlan ingatlan-visszaszolgáltatási 

folyamatban keltenek újabb hullámokat háborús bűnökért 70-75 éve kiszabott ítéletek. Tíz-tizenöt éve lezárt visszaszolgáltatási 

pereket nyit újra a román állam függetlenül attól, hogy van-e esélye megnyerni azokat. Örökösök rehabilitációs pereket 

kezdeményeznek vagy vesznek fontolóra, szintén függetlenül attól, hogy van-e esélyük megnyerni.A magyar kisebbséghez tartozó 

örökösök ügyvédei visszaállamosítást és intézményi nacionalizmust látnak a lezárt visszaszolgáltatások felülvizsgálatában, de 

hasonló történik a Regátban is, ahol nem magyarok az elítélt örökhagyók és a visszaigénylők. […] Románia nem döntötte el, hogyan 

nézzen szembe a múltjával: mind a három hatalmi ág nagyon hezitálva érvényesíti az állampolgároknak a múltból származtatható 

egyik jogát, a második világháború után államosított ingatlanok visszaszolgáltatását. […] Az ingatlanok lassú visszaszolgáltatása 

az USA 2020-as ország jelentésében is külön fejezetet kapott, 30 évvel a rendszerváltás után. A késlekedés különösen a nemzeti és 

vallási kisebbségi közösségeket sújtja…” Forrás: Atlatszo.ro: teljes cikk > 

Nem tartja jogosnak a magyar nyelv hiányát érintő panaszokat a nagyváradi filharmónia új igazgatója 

Nem szerette volna kommentálni az őt ért vádakat, azonban a Transindex érdeklődésére a nagyváradi filharmónia élére kinevezett 

román igazgató elmondta: nem ért véget a Nagyváradi Állami Filharmónia kétnyelvű kommunikációja (csupán átalakult). […] 

Ebben rámutatott, a közösségi médiás felületük nem egy újonnan létrehozott oldal, hanem ez a Nagyváradi Állami Filharmónia 

hivatalos oldala, amit szükséges volt létrehozni, tekintve, hogy a többi online terjesztett oldal - szerinte - csak a korábbi 

alkalmazottak személyes oldala volt. Leszögezte ugyanakkor azt is, hogy a kétnyelvű kommunikáció nem ért véget az oldalon, a 

filharmónia ugyanis figyelembe vette az ezzel kapcsolatos panaszokat. […] Ami egyébként igaz is, azonban már előző cikkünkben 

is jeleztük, hogy a filharmónia a felháborodást látva a borítóképét cserélte négy nyelvűre, nem pedig a filharmónia közönsége által 

kért bejegyzések szövegét, ez pedig azóta se változott…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Nincs már romániai a világ legjobb ezer egyeteme közt 

Nincs már romániai egyetem a legjobb ezerben - legalábbis az egyik legrangosabbnak számító QS World University Ranking lista 

szerint, amelyben a Massachusettsi Technológiai Intézet vezet immár tíz éve folyamatosan. A román egyetemek évről évre egyre 

lennebb csúsznak a világranglistán, amelyet a brit Quacquarelli Symonds cég felmérései alapján állítanak össze. Tavaly még a 

Babeș-Bolyai Tudományegyetem és a Bukaresti Egyetem is a legjobb ezerben volt, idén mindkettő az 1001-1200 kategóriába került, 

ahol a temesvári Nyugati Egyetemet is találjuk…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 
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Podcast: Még ma is harcol az egykori politikai rendőrség, a Szekuritáté jelenéről beszélgettünk 

Meddig nyúlnak a Szekuritáté árnyai? Egyáltalán lehet-e az egykori jelzővel illetni az önkényuralmi rendszer politikai rendőrségét, 

vagy még ma is befolyásolja a közéletet a hálózat? A műsor vendége Csendes László történész, a Szekuritáté Levéltárát Átvizsgáló 

Bizottság (CNSAS) tagja, egykori elnöke volt. […] 1989 decemberét követően a mintegy 400 ezer besúgó és tartótisztjeik többsége 

„puhára estek”, csak nagyon kevesüket érte utol az igazságszolgáltatás. Még két évvel ezelőtt is született felmentő ítélet olyan 

szekusok ügyében, akik jól bizonyíthatóan megkínozták és megölték fogvatartottjukat. Mindezt valószínűleg annak következtében, 

hogy a korábbi szekusok beszivárogtak az állam különböző intézményeibe és a sajtóba, és mai napig azon dolgoznak, hogy 

elkerüljék a felelősségre vonást, sőt: történelemhamisítás révén még az önkényuralmi rendszerben és 1989 decemberében ellátott 

szerepüket is kozmetizálják és tisztára mossák. Hogy megúszta-e a Szeku a felelősségre vonást? Erre a kérdésre nem válaszolhatunk 

mást, mint hogy igen, megúszta – szögezte le Csendes László…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Úton a vándorszínház, halad a szórványkaraván  

Arad, Temes és Hunyad megyei szórványtelepülésekre viszi „házhoz” a színházi élményt az Aradi Kamaraszínház ezen a héten. A 

turné során a Szegedi Pinceszínház és az aradi teátrum két legújabb koprodukcióját láthatja a közönség összesen hét településen a 

magyar kormány támogatásával. Tapasztó Ernő, a kamaraszínház vezetője beszélt a vándorszínházról a Krónikának…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Podcast: Hunyadi Attila Gábor kolozsvári történésszel Trianonról 

A 101 éve aláírt Trianoni békeszerződést, illetve annak előzményeit kutató dr. Hunyadi Attila Gábor kolozsvári történésszel, az 

MTA külső köztestületének tagjával kevésbé ismert részletekről beszélgettünk a Hangadó e heti műsorában. […] Az 1920-as nyári 

olimpiát Budapestnek kellett volna megszerveznie. A Trianoni békeszerződést az országra rákényszerítő nagyhatalmak azonban 

még jobban meg akarták alázni az Osztrák–Magyar Monarchia utódállamát, Magyarországot, ezért az évekkel korábban odaítélt 

olimpiarendezés jogát átadták a belgiumi Antwerpennek. […] A beszélgetésből kiderül, miért sántít a török–magyar párhuzam az 

ország területeinek megvédéséről, illetve miért bizonyult esélytelennek a Trianoni békeszerződés kisebbségvédelmi záradékának 

alkalmazása az utódállamokban…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Riport: Ismét csatát nyertek a varjak Szatmárnémetiben 

Sok éve folytat ádáz harcot a szatmárnémeti önkormányzat a városban élő vetési varjak ellen, úgy tűnik: hiába. […] A város 

legnagyobb zöldövezete és az itteni kolónia kb. 660 fészket számlál. Az elmúlt években a polgármesteri hivatal (a vezetők 

pártállásától függetlenül) több módszerrel is próbálkozott a varjak elűzésére. Lövették őket a vadászokkal, helyeztek ki 

ragadozóhanggal riasztó készülékeket, vízsugárral lökdösték le a fészkeiket, az István-téren pedig a hatalmas japánakácokat is 

brutálisan megcsonkolták, hogy a varjak ne tudjanak itt fészket rakni. Mindhiába, az intelligens madarak maradtak. Idén pedig új 

módszert vetett be az önkormányzat: olyan készülékeket szereltetett fel a Kossuth-kertben, melyek az ember által hallható 

tartományba tartozó hanggal, ultrahanggal és fénycsóvákkal riogatják az állatokat. […] Az Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) helyi 

szervezete […] feljelentést tett a környezetvédelmi őrszolgálatnál, a hatóság pedig megtiltotta a „rikoltozó berendezés” 

használatát…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Négy ország épületlakó denevéreit mérik fel a BAT4MAN projektben 

A denevérek védelme kiemelkedően fontos, hiszen rovarfogyasztásukon keresztül kulcsszerepet játszanak az ökológiai rendszerek 

egészséges működésében. Ez hívta életre a BAT4MAN projektet, amelyben Magyarország, Szlovákia, Románia és Ukrajna közösen 

vesz részt. A projekt keretében a kutatók a határ menti területen lévő épületekben élő denevéreket tanulmányozták, és közös 

adatbázist hoztak létre ezekről a védett állatokról. A szakértők több száz épületet vizsgáltak meg a négy ország településein, és 

feljegyezték az ezekben az épületekben tanyázó denevérkolóniák főbb jellemzőit, valamint az őket veszélyeztető tényezőket. 

További terveik között szerepel, hogy megvizsgálják, hogyan hatnak a denevérekre a klimatikus tényezők és az olyan antropogén 

hatások, mint például az épületek díszvilágítása. A nemzetközi együttműködésnek köszönhetően egy modern és interaktív 

munkafüzet is készült, amely négy nyelven (ukrán, román, szlovák, magyar) segít a gyerekeknek közelebb kerülni a denevérekhez, 

miközben játékos módon ismerkedhetnek ezekkel a rendkívüli élőlényekkel…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Népszerű az ifjúsági elsősegély-karaván 

A hazai lakosság mindössze 5 százaléka ismeri és tudja is helyesen alkalmazni az elsősegély nyújtási módszereket – derül ki egy 

2015-ös felmérésből. Ezt az arányt kívánja javítani a sepsiszentgyörgyi Salvatore Egyesület, amely március óta a Háromszéki 

Ifjúsági Szervezettel (HÁRIT) partnerségben fiatalok körében szervez célirányos elméleti és gyakorlati felkészítőt. Eddig több mint 

háromszázan kapcsolódtak be a hiánypótló előadásokba. […] Buna Hunor Attila, a Salvatore Egyesület elnöke elmondta: azt 

tapasztalták, sokan nem ismerik az elsősegélynyújtás alapjait…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 
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SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

Kötet: Körülírt rajzok, felülírt határok 

Hogy egy ilyen könyv, mint a Gúnyhatár – Léphaft-karikatúrák körülírva egyáltalán megszülethetett, az már önmagában 

fegyvertény egy olyan korban, amely hajlamos temetni az olyan avítt, idejét múlta dolgokat, mint a hagyományos újságírás, a 

könyvek, a világ alakulásáról gondolkodni merészelő értelmiségi attitűd, a sajtóban megjelenő karikatúrák, az írott betű. […] A 

kiadás helye a kötet szerint Sepsillyefalva, az ötletgazda Galbács Pál lakóhelye. Ha pedig mindehhez azt is hozzávesszük, hogy e 

kiadványban 52, a világ különböző tájain – Erdélyben, Kárpátalján, a Vajdaságban, Felvidéken, Magyarországon vagy éppen 

Kanadában, Ausztráliában, Ausztriában – élő magyar újságíró írta körül Léphaft Pál karikatúráit egy olyan időszakban…” Forrás: 

3szek.ro: teljes cikk > 

Erdély etnikumait és konfliktusait bemutató múzeum nyílna Szászfenesen  

Szászfenesen építene új épületet a kolozsvári Erdélyi Történeti Múzeum. Az Erdélyi Identitások és Konfliktusok Múzeuma 15 millió 

eurós támogatást kapna az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében, és nem lesz benne semmi nacionalista a kezdeményezők 

szerint. Az intézmény céljaként az identitás megőrzést és -fejlesztést, illetve a közös történelem megismerését fogalmazták meg a 

tervben. Mint kiderül, a szászfenesi önkormányzat 12 ezer négyzetméternyi területet bocsátott a múzeum rendelkezésére, ebből 3 

ezer négyzetmétert foglalna el a három szintes, összesen 8 ezer négyzetméter felülettel rendelkező épület. Az épület mellett parkolót 

és zöldövezetet alakítanának ki. Az építés költségét 15 millió euróra becsülik, ÁFA nélkül. […] „A konfliktusok nagyon fontosak a 

történelem alakulásában és meghatározóak a különböző etnikumok fejlődésében” – magyarázta Felix Marcu, hozzátéve, hogy az 

általa vezetett múzeum nem csak románokkal és magyarokkal foglalkozik, hanem 2000 éves konfliktusokkal is, például azokkal, 

amelyek a Római Birodalom határain zajlottak. […] Az országos helyreállítási tervet még jóvá kell hagynia az Európai Bizottságnak, 

ami néhány hónapba telhet, a támogatott projekteket azonban 2026-ig meg kellene valósítani…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Magyar állami kitüntetést vett át Egyed Emese, Essig Kacsó Klára és Székely Annamária 

Essig Kacsó Klára képzőművész és Egyed Emese irodalomtörténész, az MTA külső köztestületének tagja, egyetemi tanár kedden 

vette át az Áder János köztársasági elnök által odaítélt állami kitüntetést Magyarország kolozsvári főkonzulátusának 

rendezvénytermében. Az ünnepségen Szabó Attila muzeológus és Dr. Tar Gabriella-Nóra színház- és irodalomtörténész, az MTA 

külső köztestületének tagja méltatta a díjazottakat. […] Magyar állami kitüntetést kapott Dr. Székely Annamária és a diakóniai 

szolgálat munkája pedig messze mutatóan példaértékű – foglalhatnánk össze a főkonzul köszöntőjét…” Forrás: Kronikaonline.ro: 

teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

Egyre súlyosabb a tanárhiány a nyugati régiókban 

Egyre nagyobb a tanárhiány, egyre több álláshirdetést adnak fel az iskolák, májusban 680 ilyen hirdetést tettek közzé, június első 

hat napján pedig további 181-et az Edujobs.sk oldalon. Ez majdnem 300-zal több, mint tavaly ilyenkor. Áprilisban, májusban, 

júniusban van a legtöbb ilyen hirdetés, majd augusztusban ismét megugrik a számuk – összegezte a profesia.sk álláskereső oldal. 

Ráadásul a helyzet tovább romlik majd, ugyanis egy friss felmérés szerint a pedagógusok fele komolyan fontolgatja, hogy elhagyja 

a pályát. A hirdetések 65 százalékát alapiskolák teszik közzé, országos szinten a felső tagozaton van a legnagyobb tanerőhiány, 

főleg fizika-, matematika- és informatikatanárokra lenne szükség, elsősorban Pozsonyban (a hirdetések felét pozsonyi iskolák tették 

közzé, a második Nagyszombat és környéke 12 százalékkal). […]Felröppent egy ötlet a miniszterelnöktől, miszerint a 

pedagógusbérek között a jövőben különbség lenne aszerint, hol tanít az illető tanár. Az indoklása az ötletnek az országon belüli 

megélhetési különbségekből adódik. Rengeteg kérdés merül fel ezzel kapcsolatban. Diszkriminálja a pedagógusokat aszerint, hogy 

hol élnek…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Tavaly közel 8 millió euróból támogatott kisebbségi kulturális projekteket a KKA 

Összesen 7 950 311 euró támogatást osztott szét tavaly a Kisebbségi Kulturális Alap (KKA). 1509 projekt kapott támogatást. 161 

pályázat a COVID-19 járvány okozta válsághelyzet kezelésére irányult, ezek egy rendkívüli felhívás keretében összesen 448 812 

euró támogatást kaptak - derül ki a nemzeti kisebbségek jogairól szóló, a 2019-2020-as időszakra vonatkozó jelentésből, amelyet 

szerdán hagyott jóvá a kormány. „Nyitra megyébe ment a legtöbb támogatás, ezt követte Nagyszombat és Pozsony megye. A 

dokumentum a kisebbségi oktatásra vonatkozó adatokat is tartalmazza…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Hőseinknek állítottak emléket Kriványban 

Június 8-án, néhány nappal Trianon gyászos évfordulója után a Zólyom melletti Krivány községben egy rendkívüli emlékmű 

avatására került sor. A barti székhelyű Memoriae Patrum Honismereti Társulás és Krivány község közös szervezésében a magyar 

I. vasútépítő hadosztály katonáinak állítottak emlékművet. Azoknak a magyar katonáknak, akik szovjet parancsnokság alatt, 
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hadifogolyként a Krivány–Losonc vasútvonal, valamint a berobbantott kriványi vasúti alagút helyreállításán dolgoztak 1945-ben. 

A bánásmód embertelen és durva volt, élelmük darált árpa, takarmányrépa só nélkül. A vonalon 1945. május 19-ig összesen 46 

magyar katona áldozta életét, Kriványban 25 magyar katonát temettek el. […] Az emlékmű avatása a himnuszok elhangzásával 

kezdődött, majd Krivány község polgármestere, Imrich Paľko köszöntötte a jelenlévőket…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Továbbképzés a néphagyományokról az Endrődy János Alapiskolában 

Június 3-án az Endrődy János Alapiskola pedagógusai egy rendhagyó továbbképzésen vehettek részt az SZMPSZ által kiírt Szakmai 

képzés szervezése pedagógusoknak című pályázat jóvoltából. A képzést a sokoldalú gyakorló pedagógus, a magyarlakta vidékek 

népi kultúrájának kutatója és szakembere, Varga Lia tartotta A néphagyományok beépítése az iskolai nevelői-oktatói munkába 

témájában. […] Varga Lia „régi-új módszerrel” tanítja a diákjait. Ötvözi a Kodály-módszer elemeit, s a tanítás minden 

mozzanatában, még a matematikaórákon is jelen vannak a néphagyományok – a néptánc, népzene, népmesék és népszokások –, 

mindazok az értékek, amelyeket az őseink hagytak ránk…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő – országos döntő, Dunaszerdahely 

A Katedra-versenyeket, köztük a Pénzes István nevével fémjelezett anyanyelvi vetélkedőt is izgalmas döntővel zárhattuk a 2020/21-

es tanévben. Az immár nyolcadik alkalommal megszervezett vetélkedőre 14 háromtagú csapat fogadta el a meghívást. A 

dunaszerdahelyi Szabó Gyula Szakközépiskola tornatermében lebonyolított döntő reggel 9 órakor vette kezdetét, ahol a verseny 

szakmai szervezője, Tóth Katalin fogadta a felkészült diákokat és a kísérő pedagógusokat. A megnyitót követően a versenyzők a  

két forduló alatt összesen hét feladatot dolgoztak ki…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Kiállítás: Kincsek a múzeumi raktárból 

„Új kincsek a múzeumban” címmel nyílt kiállítás Komáromban. Több olyan tárgyat bocsátottak közszemlére, amiket eddig csak a 

Duna Menti Múzeum (DMM) szakemberei láthattak. Színes litográfiák, képeslapok, festmények látszódnak jobbról, ahogy a 

látogató belép a kiállítótérbe, majd a terem közepén Feszty Béla és a felesége mellszobra látható, amelyek az ógyallai Feszty-

kriptából ajándék gyanánt kerültek a DMM-hoz. Csütörtöky József igazgató ezt követően a nappali és éjjeli lepkékből álló ízelítőre 

irányítja a figyelmünket, amelyek egy 10 ezer lepkéből álló gyűjteményből valóak…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Németh László-díjban részesült Holczhei Árpád, a Selye János Gimnázium tanára 

Pedagógiai és közösségi munkásságának eredményei és a felvidéki magyar oktatás színvonalának növelése érdekében kifejtett több 

évtizedes tevékenysége alapján Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója javasolta a Németh László-díjra, az SZMPSZ 

felhívása alapján. […] Holczhei Árpád a komáromi magyar gimnáziumban folyó tehetséggondozás egyik legaktívabb vezetője: 

1986-tól a biológiai olimpia A és B kategóriáiban készíti fel a tanulmányi versenyek résztvevőit. Az elmúlt 35 év alatt közel 100 

eredményes tanulója volt a verseny kerületi fordulóiban, 29 alkalommal pedig országos döntősökként mérhették fel tudásukat 

diákjai. Három diákja lett tagja az országos válogatottnak, mely a Nemzetközi Biológiai Diákolimpián képviselte az országot. […] 

Szabó Edit felvidéki neves óvodapedagógus átvehette az EMMI által megítélt rangos szakmai elismerést: a Brunszvik Teréz-díjat 

2021. június 7-én Budapesten…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Videó: A Genersich alapítvány adománya a Szepességbe 

A 100 éve a Szepességet elhagyó hungarus tudatú cipszerek, azaz németek és magyarok leszármazottjai még a mai napig tartják a 

kapcsolatot az ottani térséggel. Ennek ékes példája a Budapesten bejegyzett Genersich Antal Alapítvány, amelynek küldöttsége 

Késmárkon adta át a Genersich díjakat…” Forrás: Hirek.sk: teljes cikk > 

Felhívás: Magyarok szlovákul – konferencia a kétnyelvűségről 

Magyarok szlovákul címmel szervezi meg július 5-én, hétfőn a Nagyölvedi Önnkormányzat a kétnyelvűségről szóló konferenciát.  

A szakmai találkozó központi témája a nyelvhasználat, mint a kiközösítés vagy a befogadás eszköze. A konferencia előadói: dr. 

Szarka László történész, dr. Szabómihály Gizella nyelvész, az MTA külső köztestületnek tagja, dr. Földes Petra pedagógus, 

terapeuta, Peer Krisztina pszichológus, L. Ritók Nóra művész, pedagógus. A konferenciára az alábbi linken lehet regisztrálni…” 

Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     
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