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Elfogadta a 2021-2026-os hivatalos nyelv-és íráshasználati stratégiáját a Magyar Nemzeti Tanács 

A Magyar Nemzeti Tanács hivatalos nyelv- és íráshasználati 2021 és 2026 közötti időszakra kiterjedő stratégiája is szerepelt 

napirenden a Magyar Nemzeti Tanács pénteki rendes ülésén. A dokumentum közvitát követően került elfogadásra, a közvita során 

pedig nagyon sok építő jellegű hozzászólás és javaslat érkezett, amelyeket beépítettek a stratégiába, hangsúlyozta Hajnal Jenő, az 

MNT elnöke. A stratégia fontosságához méltóan, sok hozzászóló volt a napirendi ponthoz. […]Pénteki ülésén fogadta el a Magyar 

Nemzeti Tanács a nyelv- és íráshasználati stratégiát, amelyet a közvita idején több szakember is véleményezett és javaslataikat be 

is építették a végleges javaslatba. Az egyik véleményező és javaslattevő volt Beretka Katinka jogász is, az MTA külső 

köztestületének tagja, aki a Szabad Magyar Szónak elmondta, egy nagyon tág, széleskörű és minden szempontból dicséretre méltó 

stratégia született. […] Tehát az egyik dimenzióban tudatosítani, a másik dimenzióban pedig oktatni kell, és nem mindig pénzkérdés 

ez, hanem paradigmaváltásra van szükség. S hogy eljussunk oda, hogy természetes jelenségként kezeljék, hogy magyarul is 

megszólalunk, ne pedig problémaként – véli a szakember…” Forrás: Szabadmagyarszo.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Van ahol nő, van ahol csökken a magyar elsősök száma 

Összesen 1328 gyermek iratkozott magyar nyelvű első osztályba a 2020/2021-es tanévben. Arról pontos számadat még nincs, hogy 

ebben az évben hány magyar elsős kezdi meg az általános iskolát, de a Magyar Nemzeti Tanács abban reménykedik, hogy a 

tavalyihoz hasonló számadatok várhatóak az idén is, nyilatkozta a Szabad Magyar Szónak Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács 

Végrehajtó Bizottságának elnöke, akivel a számadatokon kívül az MNT Vackor-programjának sikerességéről, ösztöndíjakról is 

beszélgettünk. […] 2011-ben, a Vackor program indulásakor a sajtóban megjelent adatok alapján látszik, hogy a 2010/2011-es 

évben 2030 elsős járt magyar osztályba, a 2011/2012-es tanévben pedig 1820 körül alakult az iratkozók száma…” Forrás: 

Szabadmagyarszo.rs: teljes cikk > 

Az Újvidéki Egyetem tizennégy karán összesen 5000 államilag támogatott férőhelyet irányoztak elő 

A tartományi kormány döntése szerint az Újvidéki Egyetem 14 karán a 2021/2022-es akadémiai évben összesen 9294 szabad 

férőhely várja a jövendőbeli hallgatókat az alap és az integrált képzéseken. A jövendőbeli hallgatók 5460 államilag támogatott és 

3834 önköltséges férőhelyre iratkozhatnak be. Az alábbiakban ismertetjük a karok meghirdetett alapképzéseit, valamint az első 

évfolyamra való jelentkezés, a felvételi vizsga és az iratkozás időpontját egy-egy intézményre vonatkozóan. […] A Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Karon 55 férőhelyet hirdettek meg az állami költségvetés terhére. A jövendőbeli hallgatók az okleveles 

tanító, -óvodapedagógus, -kommunikátor és a nevelői szak közül választhatnak. Ez utóbbi három évig tart, a többi alapképzés pedig 

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

Beszélgetés: Dr. Mirko Kulić, a Gazdasági és Igazságügyi Jogi Kar dékánja 

A nagyobb, vagy akár a kisebb nyelvi akadályok okán számos vajdasági magyar fiatal számára az egyik legnagyobb siker 

szülőhazájában szerb nyelven diplomát szerezni. Mint arról lapunkban már több alkalommal olvashattak, a magyar jogászok hiánya 

Szerbiában hatalmas méreteket öltött, nélkülük viszont a közösség nem használhatja ki azokat a lehetőségeket, amelyeket a 

részarányos foglalkoztatás vonatkozásában az érvényes jogszabályok garantálnak számára, de nyelvhasználati jogait sem 

valósíthatja meg maradéktalanul. […] Dr. Mirko Kulić, a Gazdasági és Igazságügyi Jogi Kar dékánja, a szabadkai kihelyezett 

tagozat egyik tanára, a legnehezebbek között nyilvántartott két tantárgyból ad elő. Lapunknak nyilatkozva arról is beszélt, hogy 

tapasztalatai szerint mennyire nehéz – vagy éppen nem – a magyar ajkú hallgatóknak megbirkózniuk a tananyaggal és sikeresen 

vizsgázni. A jogtudomány és a nyelv közötti kapocs rendkívül erős. Ahhoz, hogy valaki megértse a jogi normát, jól kell ismernie a 

nyelvet, amelyen az íródott…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Előadás: Szecesszió Szabadkán innen és túl 

A Szabadkai Városi Múzeum nyolcadik alkalommal rendezi meg a szecesszió világnapjához kapcsolódó programjait. Szerdán 

Kucor Tamara művészettörténész, a szabadkai Kortárs Galéria munkatársa A historizmus és a szecesszió mezsgyéjén – Szecessziós 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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építészet Bácskossuthfalván, Pacséron és Bajmokon című előadásán vehettek részt az érdeklődők. Elsőként dr. Ninkov K. Olga, a 

Szabadkai Városi Múzeum művészettörténésze, az MTA külső köztesütetének tagja köszöntötte a megjelenteket. Mint elmondta, 

az intézmény 2013-ban szervezte meg először a szecesszió világnapjához kapcsolódó programját, és akkor két fiatal kutató 

mutatkozott be…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >  

Kötetbemutató: Farkas Bertalan űrhajós mobil inkubátort adományozott a Zentai Közkórháznak 

Interaktív előadás keretén belül mutatta be a róla szóló könyvet Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós Zentán. Nem tette ezt üres 

kézzel, ugyanis az esemény előtt jelképesen átnyújtotta a Zentai Közkórháznak szánt adományát. […] Farkas Bertalan 

dandártábornok, vadászpilóta és űrhajós 1980. május 26-án a Szojuz-36 nevű űrhajó fedélzetén első magyarként hódította meg a 

világűrt és ezzel Magyarország a nemzetek sorában hetedikként lépett ki a világűrbe…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >  

Podolszki-emléknap 

Június 15-én, kedden tartják meg a XXIV. Podolszki József Irodalmi Emléknapot. A program 15 órakor megemlékezéssel kezdődik 

a bácsfeketehegyi temetőben, Podolszki József, dr. Vajda Gábor, dr. Bányai János, Szilády János, Sárközi Ferenc és dr. Juhász Géza 

sírjánál. Ezt követi a Podolszki-emléktábla megkoszorúzása a Kultúrotthonban, majd 16 órakor a Kozma Lajos Fiókkönyvtárban 

kerül sor az emlékműsorra. Ennek keretében Végső Vivien kiállítását megnyitja Móric Lajos, majd bemutatásra kerül az Útravaló 

című kötet, amely a Közegellenállás riportpályázat írásaiból állt össze. A kötetet Tóth Lívia és Máriás Endre mutatják be. Ez követi 

a Podolszki József publicisztikai pályázat eredményhirdetés…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

 

Kutatás: Miért nyomorognak az ukrajnai nyugdíjasok? 

A CASE Ukrajna szakemberei által elvégzett kutatás során kiderült miért és kiknek a hibájából kárhoztattak nyomorgásra az ukrajnai 

nyugdíjasok, írja a hvylya.net. A szakértők több olyan okot is felsorolnak, amelyek előidézték az ukrajnai nyugdíjasok sanyarú 

helyzetét. Ezek sorában szerepel a szovjet bankbetéteken összegyűlt spórolt pénzek ellopása, a mindenkori ukrán hatalom rövidlátó 

politikája, a nyugdíjreform feladása, a gazdaság degradációja és a rendkívül rosszul alakuló demográfia. […]A hvylya.net írása 

szerint a parlament és a kormány folyamatosan azon fáradozik, hogy mérsékelje a szakadékot a minimális nyugdíj és az idősek 

számára megállapított létminimum között. Holott a valóságban a létminimummal azonos jövedelem is csak az éhhaláltól ment meg. 

A törvény kimondja, hogy a minimális nyugdíj nem lehet kevesebb a hivatalosan megállapított létminimumnál. Ám ennek ellenére 

624 hrivnya a kettő közötti különbség. A hivatalos létminimum 2393, a minimális nyugdíj pedig 1769 hrivnya…” Forrás: 

Karpathir.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Az ukrajnai magyarok őshonosként való elismerését kéri az ukrán elnöktől a KMKSZ 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) levélben fordult Volodimir Zelelenszkijhez, Ukrajna elnökéhez, az őshonos 

népekről szóló törvény miatt. A levelet változtatás nélkül közöljük…” Forrás: Karpathir.com: teljes cikk > 

Beszélgetés: Nyolcéves a Pulzus Rádió 

A Pulzus Rádió a napokban méltatta fennállásának nyolcadik évfordulóját. Ennek kapcsán beszélgettünk Barta Miklós igazgatóval. 

Szó esett a kezdetekről, jelenről, jövőbeni tervekről. […] 2011 februárjában egy húszéves korszak zárult le az életemben. Állami 

tisztviselőként tevékenykedtem, ami a hosszú évek alatt felőrölt, őszintén bevallom, belefáradtam. Viszont már sokkal korábban 

ismertem Taracközi Ferencet, a beregszászi református egyház vezető lelkészét, aki egy alkalommal arra kért, beszélgessünk. Az 

egész beszélgetésnek a lényege egy FM rádió beindítása volt Beregszászban, melynek az élére vezetőt keresnek. Viszont én már a 

tiszteletes úrral való beszélgetés során megemlítettem, nem lenne-e jó kis mértékben az ukránt is „belevinni” a műsorokba, hiszen 

valószínűleg ukrán nemzetiségűek is lesznek a hallgatóink között…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Videó: I. Rimay Nemzetközi Költészeti Fesztivál Beregszászban 

Magyarország Beregszászi Konzulátusa volt az egyik helyszíne a Rimay János Alapítvány által szervezett Nemzetközi Költészeti 

Fesztiválnak. A beregszászi külképviselet Munkácsy kiállítótermében az Irodalmi Kilátó programsorozat keretében szervezték meg 

az eseményt. A lírai művek felolvasását követően többek között az alkotások más nyelvekre való átültetésének problematikájáról, 

valamint a költészet mai létjogosultságáról beszélgettek a jelenlévők. […] A külmisszió Munkácsy Mihály Galériájában Beke 

https://www.magyarszo.rs/hu/4640/kultura/244305/Szecesszi%C3%B3-Szabadk%C3%A1n-innen-%C3%A9s-t%C3%BAl.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/farkas-bertalan-urhajos-mobil-inkubatort-adomanyozott-zentai-kozkorhaznak
https://www.magyarszo.rs/hu/4639/kultura/244249/Podolszki-eml%C3%A9knap-b%C3%A1csfeketehegy-Podolszki-eml%C3%A9knap.htm
https://karpathir.com/2021/06/13/kiderult-miert-nyomorognak-az-ukrajnai-nyugdijasok/
https://karpathir.com/2021/06/13/ukrajnaban-csak-az-ehhalaltol-ment-meg-a-letminimum/
https://karpathir.com/2021/06/10/a-kmksz-levelet-irt-az-ukran-elnoknek/
https://kiszo.net/2021/06/13/nyolceves-a-pulzus-radio-%e2%97%8f-karpati-igaz-szo/
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Mihály András első beosztott konzul köszöntötte a megjelenteket és a vendégeket: Papp Ferencet, a Rimay János Alapítvány 

kuratóriumának elnökét, Vári Fábián László Kossuth-díjas költőnket, Mihályi Molnár László felvidéki költőt, Marcsák Gergely 

fiatal kárpátaljai poétát, valamint Csordás László irodalomtörténészt, aki ezúttal a moderátor szerepét vállalta…” Forrás: Karpat.ua: 

teljes cikk > teljes cikk 2 > 

A Rákóczi-főiskola várja a jelentkezőket 

Hamarosan elkezdődik a felvételi időszak az ország felsőoktatási intézményeiben, ezért Sztojka Miroszlávot, a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola Felvételi Bizottságának titkárát arra kértük, foglalja össze a legfontosabb tudnivalókat az érdeklődők 

számára. Ezúttal a magiszteri szintű képzésekre, illetve a magyarországi intézményekkel közösen meghirdetett, Ukrajnában nem 

akkreditált képzésekre vonatkozó információkat foglaljuk össze. […] Idén matematika, történelem és régészet, magyar nyelv és 

irodalom, ukrán nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia, valamint tanítói szakokon várjuk a jelentkezőket magiszteri 

szintű képzéseinkre. […] Milyen magyarországi oktatási intézményekkel közösen meghirdetett, Ukrajnában nem akkreditált 

képzésekre lehet jelentkezni a Rákóczi-főiskolán?…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Tanévzáró ünnepség a Nagydobronyi Szakképzési Központban 

Június 11-én ünnepélyesen átvehették szakképesítést igazoló okirataikat az Egán Ede Szakképzési Centrum Nagydobronyi Képzési 

Központjának első, végzős hallgatói. Nyolcvanegy diák szerzett képesítést a következő szakokon: mezőgazdasági gépésztechnikus, 

autószerelő, hegesztő, villanyszerelő, fodrász, kozmetikus, szakács. Balogh János, a Nagydobronyi Képzési Központ igazgatója 

elmondta, bővíteni szeretnék a képzési kínálatukat, a jelenlegi szakok mellett a divatszabó, pincér, mezőgazdasági technikus, illetve 

a sportedző, sportszervező szakmákat hirdették meg, az utóbbit labdarúgás szakiránnyal…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

 

Az oktatási miniszter szerint a járvány miatt nőhetett az iskolaelhagyók aránya  

Az idén végző 12. és 13. osztályosok alig kétharmada (66 százalék) jelentkezett érettségire, ez az arány elmarad az előző években 

regisztráltaktól – jelentette be a hétvégén Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter. Mint részletezte, összesen 114 ezer végzős iratkozott 

be a vizsgákra, holott 173 ezer 12. és 13. osztályos diákot tartanak nyilván…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Vélemény: Százmilliárd eurót kell elköltenie Romániának, de nincs elég építkezési vállalkozó és szakmunkás 

Szakemberek szerint az országos helyreállítási tervre érkező több tízmilliárd eurós uniós alap jó része éppúgy felhasználatlan marad, 

mint a 2014–2020-as európai uniós költségvetési ciklus Romániának szánt pénzei. Míg az előző kormányok idején az eltúlzott 

bürokrácia és a hozzá nem értés fékezte a folyamatot, idéntől az építkezési cégek kis száma és a szakmunkáshiány jelenti a fő gondot 

a hamarosan nagy számban megjelenő licitek elnyeréséhez. A romániai építőipar az a gazdasági terület, ahol az alkalmazottak 

jelentős része előképzettség nélkül, a munkahelyen próbálja elsajátítani a szakmát. Székelyföldi vállalkozók szerint a 

szakmunkásképző szakiskolák és szakközépiskolák végzősei az elmúlt években 70-80 százalékban külföldre mentek dolgozni…” 

Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Szabadon bocsáthatják a terrorizmussal vádolt Bekééket, döntött alapfokon a Brassói Bíróság  

A terrorizmus vádjával elítélt székelyföldi Beke István és Szőcs Zoltán szabadon bocsátásáról döntött a Brassói Bíróság. A szerdán, 

illetve csütörtökön kimondott elsőfokú ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálján tették közzé. […] Beke István eddigi kéréseit 

rendre elutasították a bíróságok. Szőcs Zoltán szabadon bocsátását már két korábbi alkalommal is elrendelte a Brassói Bíróság, az 

ügyészség fellebbezése után azonban a Brassó Megyei Törvényszék megváltoztatta az ítéletet. A terrorizmus vádjával elítélt székely 

férfiaknak bő hét hónap múlva lejár a büntetésük…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Közel kétszáz sírra bukkantak a Házsongárd mellett 

Közel kétszáz sírt tártak fel a Házsongárdi temető bejárata mellett, a Petőfi utca 22–24. szám alatti parcellán zajló ásatáson. A telket, 

amelyen az államosításig a Reimann-féle neves kőfaragóműhely működött, a Református Egyház Nyugdíjintézete vásárolta meg. A 

parcellán többszintes, parkolóházzal is rendelkező ingatlant építtetnek. Az épülethez föld alatti szinteket is terveznek, és ezek kiásása 

előtt leletmentő ásatást kell végezni. Andrei Fărcaş régésszel, az Erdélyi Történeti Múzeum munkatársával a feltárásról, a felszínre 

bukkant leletekről beszélgettünk. Amint a szakember elmondta, a beépítésre szánt teleknek nagyjából a felét, a déli részét kutatták 

eddig; a parcella valószínűleg a Házsongárd régebbi része volt, amelynek a 19. században megszüntették a temetőfunkcióját. A 

régészek ugyanakkor egy 13 méter mély kutat is találtak, amelyet szintén 19. századinak vélnek. […] A Házsongárdi temetőt 

http://life.karpat.in.ua/?p=60148&lang=hu
https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/vilag-idealmodva-irodalmi-kilato-a-rimay-nemzetkozi-kolteszeti-fesztival-kereteben/
https://karpataljalap.net/2021/06/11/rakoczi-foiskola-varja-jelentkezoket-magiszteri-kepzesre
https://karpataljalap.net/2021/05/30/iden-varja-az-alapkepzesre-felvetelizoket-rakoczi-foiskola
https://karpataljalap.net/2021/06/12/karpataljan-elsokent-tanulhattak-szakmat-magyarul
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-vegzosok-alig-ketharmada-akar-erettsegizni-az-oktatasi-miniszter-szerint-a-jarvany-miatt-nohetett-az-iskolaelhagyok-aranya
https://kronikaonline.ro/velemeny/van-penz-de-nincs-szakmunkas
https://maszol.ro/gazdasag/Szazmilliard-eurot-kell-elkoltenie-Romanianak-de-nincs-eleg-epitkezesi-vallalkozo
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szabadon-bocsathatjak-a-terrorizmussal-vadolt-bekeeket-dontott-a-brassoi-birosag
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pestisjárvány idején a városi tanács 1585. május 11-i határozatával nyitották meg…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > teljes cikk 

2 > 

Kötet: A lélek visszhangjai 

Belső tájképeinket festi meg regényeiben a kézdivásárhelyi Székely Ildikó, írói álnevén Czernay Hajna. Ha fázik a lélek című első 

könyve után máris megszületett a Visszhang című második. Az írónővel a Marosvásárhelyen és Szászrégenben is kapható műről 

beszélgettünk. […] Szinte párhuzamosan az első regényemmel már írtam a másodikat. […] Rengeteg önéletrajzi elemet 

csempésztem a műbe. Több mint 24 évet töltöttem a banki világban, ahol sokat tanultam, fejlődtem, és amiért nagyon hálás vagyok 

a Teremtőnek. Az én életemben is így jött el a váltás ideje: kilépni a napi rutinból, a megfelelési kényszerek fogságából…” Forrás: 

E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Egyházművészeti múzeum nyílt a nagyváradi katolikus püspöki palotában 

Zártkörű megnyitót tartottak szombat délután a nagyváradi római katolikus püspöki palotában. Az ünnepi beszédek után 

lehetőségünk volt végig járni a nagyközönség számára is látogatható egyházművészeti gyűjteményt. Böcskei László nagyváradi 

római katolikus megyéspüspök a megnyitón felidézte: 2009. márciusában, amikor Tempfli József megyéspüspöktől megkapta a 

püspöki palota kulcsait, a rá jellemző nemes egyszerűséggel elődje azt mondta neki, „csináljátok tovább…” Forrás: Maszol.ro: teljes 

cikk > 

Riport: Hogyan működik a bántalmazó tanár-diák párkapcsolat és szexuális visszaélés az egyetemeken? 

A nemzetközi és hazai statisztikák szerint is az egyetemeken számos szexuális visszaélés történik, amelynek jelentős részét tanárok 

követik el diáklányokkal szemben. Saját értesüléseink is vannak arról, hogy ez a jelenség sajnos az erdélyi egyetemeken is jelen 

van, ezért megkerestük Winkler Zsuzsannát, a NANE Egyesület szakértőjét, hogy körüljárjuk a tanár-diák párkapcsolat és a 

szexuális visszaélések témakörét. A szakértővel folytatott hosszú beszélgetés összefoglalóját egy alapozó cikk formájában közöljük. 

[…] Egyes vélemények szerint egyetemi környezetben is lehetséges ilyen párkapcsolat tanárok és diákok között, hiszen két 

nagykorú, felnőtt emberről van szó, akik a törvény előtt egyelőek. Sokan érzik úgy, hogy az azért még sincs morálisan teljesen 

rendben, amikor középiskolában, egyetemen vagy munkahelyen kezdeményez viszonyt a több hatalommal rendelkező fél. Egy 

recens romániai felmérés szerint az egyetemen a válaszoló diákok 30 százaléka élt át valamilyen formájú szexuális vagy nemi 

jellegű zaklatást vagy visszaélést, és az elkövetők 90 százaléka férfi volt…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Nehéz álmodni ebben az időszakban – végzős színészhallgatókkal és tanárukkal beszélgettünk 

A múlt héten zajlott Csíkszeredában az első alkalommal megrendezett unscene - Művészeti Egyetemek Fesztiválja, amelyen négy 

romániai egyetem végzős színművészetis, illetve film és média szakos hallgatói mutatkozhatnak be. A hiánypótló esemény sok diák 

számára hosszú idő után az első lehetőség a közönséggel való találkozásra. Az elmúlt tanév nehézségeiről, tapasztalatairól Hatházi 

Andrással, a Babeș Bolyai Tudományegyetem Színház és Film Kar Magyar Színházi Intézet oktatójával és tanítványaival […] 

beszélgettünk. Hatházi András színészmesterséget és színpadi improvizációt oktat a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen. Ezen 

tárgyakhoz elengedhetetlen a személyes találkozás. Az oktató úgy fogalmazott, hogy az óráit ugyan megtartotta online formában, 

ám azoknak „gyakorlatilag semmi hasznuk nem volt…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Múzeumok éjszakája Marosvásárhelyen 

Mintegy hatezren látogattak el a Maros Megyei Múzeum és partnerintézményei által szombaton a 15. alkalommal megszervezett 

Múzeumok éjszakájára. A 15. múzeumi éjszaka sajátosságairól, illetve a szervezői munka kihívásairól Ötvös Koppány 

múzeumigazgatóval a néprajzi és népművészeti múzeumban – a múzeumi kínálat fénypontjának számító Maros mentiek a nagy 

háború lövészárkaiban című tárlat bejáratánál – beszélgettünk. […] A rendkívül szemléletes kiállítás négy tematikát jár körbe 

időrendben 1914-től 1922-ig. A földszinti részen a boldog békeidők hangulata érinti meg a látogatót, majd a katonák életébe 

nyerhetünk bepillantást a bevonulástól a kiképzés idején, valamint az 1. és 2. frontvonalban való részvételen át a 250 nap után járó 

szabadságig…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

 

Élelmiszert vagy inkább energiát állítsunk elő? 

Ma már egy Dunaszerdahely és Galánta járásnyi területen nem állítunk elő élelmiszert. A mezőgazdaság régiónk és vidékünk fontos 

tényezője. Mezőgazdászaink pedig egy nagyon bonyolult dilemma előtt állnak. El kell dönteniük, hogy élelmiszert vagy energiává 

alakítható alapanyagot termesztenek! Annyi tényként kezelhető, hogy a fogyasztó az energiáért jóval többet hajlandó fizetni, mint 

az élelmiszerért. Ezért nem lehet orrolni a gazdákra azért, mert alkalmazkodnak a piaci igényekhez, és ott értékesítik portékájukat, 

http://szabadsag.ro/-/kozel-ketszaz-sirra-bukkantak-a-hazsongard-mellett
http://szabadsag.ro/-/temetoi-szenzacio-sirok-vannak-benne
http://szabadsag.ro/-/temetoi-szenzacio-sirok-vannak-benne
https://www.e-nepujsag.ro/articles/a-lelek-visszhangjai
https://maszol.ro/kultura/Egyhazmuveszeti-muzeum-nyilt-a-nagyvaradi-katolikus-puspoki-palotaban
https://maszol.ro/kultura/Egyhazmuveszeti-muzeum-nyilt-a-nagyvaradi-katolikus-puspoki-palotaban
https://itthon.transindex.ro/?cikk=29080&hogyan_mukodik_a_bantalmazo_tanardiak_parkapcsolat_es_szexualis_visszaeles_az_egyetemeken?
https://maszol.ro/kultura/Nehez-almodni-ebben-az-idoszakban-vegzos-szineszhallgatokkal-es-tanarukkal-beszelgettunk
https://www.e-nepujsag.ro/articles/sikeres-volt-a-15-muzeumi-ejszaka
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ahol többet fizetnek nekik. Emlékeztetőül: az első Fico-kormány idején a legjövedelmezőbb ,,növény“ a napkollektor telepítése 

volt. […] Tehát ma 26 000 ha területen termesztett kukorica áram előállítását szolgálja. Holott az ésszerű az lenne,  ha a kukorica 

silót megetetnénk a szarvasmarhával, majd így tejet és húst produkálnánk, a trágyát pedig a biogáz üzemben hasznosítva tovább, 

feldolgoznánk…” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk > 

Történelmi előadássorozat kezdődött a Felvidéken 

A budapesti Széchenyi Társaság és a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) szervezésében került megrendezésre Komáromban a 

„Versailles 100 év távlatából” című előadássorozat nyitó előadása június 10-én a Csemadok komáromi székházában. A témát 

feldolgozó előadások több helyszínen kerülnek megrendezésre a közeljövőben: Komáromon kívül Martoson, Rimaszombatban, 

Párkányban, Nagymegyeren, Léván és reményeink szerint Gombaszögön is. A komáromi első előadás alkalmával Bencze Dávid és 

Ligeti Dávid történészek előadásait megelőzően az eseményen fellépett a komáromi Művészeti Alapiskola Consonantia zenekara. 

[…] Martoson, június 11-én, ennek második állomásán Anka László, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár történésze tartott 

előadást „A Trianonhoz vezető út” címmel, melyet Duray Miklós bevezető előadása előzött meg…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk 

> teljes cikk 2 > 

Interjú: Holczhei Árpád, a Selye János Gimnázium tanára 

Holczhei Árpád, a komáromi Selye János Gimnázium biológia–kémia szakos tanára Németh László-díjat kapott. A mindenkori 

magyarországi oktatási miniszterek által adott elismerést olyan pedagógusok kapják, akik pályájuk során sokat tettek a diákok 

harmonikus személyiségformálásáért. […] Van az ön számára valamilyen különös jelentősége a mostani elismerésnek? 

Mindenképpen az első helyek egyikére helyezném, ha nem az elsőre. Ha már szlovák részről megkaptam 2011-ben az oktatási 

minisztertől a Szent Gorazd-díjat, akkor most, a pályafutásom vége felé bekeretezéseként jólesett, hogy egy másik – hozzám nagyon 

közel álló – országtól is kaptam egy ilyen magas szintű elismerést…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Videó: A habánok nyomában 

A 16. században egy új felekezet, az anabaptisták, más néven habánok jelentek meg az egykori Felső-Magyarország térségében. A 

Felföldi tájoló mai részében Ószombatba és Nagylévárdra látogatunk, hogy megismerkedjünk a habán kultúrával. Ezúttal is Korpás 

Árpád, a komáromi Selye János Egyetem doktorandusza kalauzolja a nézőket…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Több mint 4,8 millió euróból újítják fel a szepesi várat 

Natália Milanová (OĽANO) kulturális miniszter és Branislav Panis, a Szlovák Nemzeti Múzeum vezérigazgatója csütörtökön 

jelentette be a szepesi vár felújításának kezdetét, amely elsősorban a román stílusú palota megmentésére összpontosít. A felújítás 

során a nyugati palotákat és a Szent Erzsébet-várkápolnát is rekonstruálni fogják. A Szlovák Nemzeti Múzeum az említett 

munkálatokra 4 810 000 eurót kapott az állami költségvetésből…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

A Verbunk Napjának első rendezvénye 

Június 12-én, szombaton délután élettel telt meg Komárom belvárosa. A budapesti székhelyű Hagyományok Háza első alkalommal 

rendezte meg a Verbunk Napját a Kárpát-medencében. Egyszerre öt helyszínen került sor táncbemutatókra, Magyarországon 

Kapuvárott, Budapesten, valamint Nyíregyházán, és az anyaország határain túl az erdélyi Székelyudvarhelyen, valamint a felvidéki 

Komáromban. A Verbunk Napjának hazai programjába összesen 13 táncegyüttes kapcsolódott be: A kültéren rendezett programot 

az előadás részeként Dobsa Tamás nyitotta meg, aki részletesen ismertette a verbunkos táncok történetiségét és annak célját…” 

Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

 

II. Nyugati-parti Diaszpóra Értekezlet és megemlékezések USA-szerte 

2021. június 5-6-án Los Angelesben a San Fernando Völgyi Magyar Református Egyháznál került megrendezésre a II. Nyugati-

parti Diaszpóra Értekezlet és tudománydiplomáciai program. „A világjárvány hatása a tudományra, a természetre és az emberi 

közösségekre” című tudományos tanácskozás során Doncsev András TéT szakdiplomata felvezetőjét követően öt előadás zajlott le. 

A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház által szervezett megemlékezésen felavatták a Pál Hunor, marosvásárhelyi 

származású fafaragómester által megálmodott Trianon-emlékművet. […] A Los Angeles-i Első Magyar Református Egyház 

gyülekezetének barátai által előadott, Egerben, Kácson és Mezőkövesden felvett verses-zenés összeállítással emlékezett meg a 

trianoni Magyarországot szétdaraboló egyezmény aláírásának 101-ik évfordulójáról. […] 2021. június 5.-én ünnepelte a San 

Francisco-i magyar református közösség a fennállásának 70. évfordulóját. A gyülekezet az eseményt emlékünnepséggel és 

https://parameter.sk/blog/repce-kukorica-buza-elelmiszert-vagy-inkabb-energiat-allitsunk-elo?fbclid=IwAR01Aa7hT_NuL_wbVHZmoviPGSIbpKhwzl-kEmnx_PnnCuibJW1L79JFRmI
https://felvidek.ma/2021/06/versailles-100-ev-tavlatabol-tortenelmi-eloadassorozat-kezdodott-a-felvideken/
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https://korkep.sk/cikkek/kultura/2021/06/14/dinamikus-erot-es-muveszi-kifinomultsagot-kepviselt-a-verbunk-napjanak-elso-rendezvenye-kepekkel/


díszvacsorával tette emlékezetessé. […] A Hősök Napja Dr. Szentkirályi Endre, az Egyesült Magyar Egyletek elnökének 

köszöntőjével kezdődött…” Forrás: Amhirlap.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 > 

Amerikai-magyar támogatással megjelent Szíki Károly könyve 

Amerikai-magyar támogatással megjelent Szíki Károly TRIANON-HALÁLBÉKE című könyve. […] TRIANON drámát nem lehet 

írni, mert az készen van. Annál jobbat, újabbat írni fölösleges, mert az tökéletes. Minden egyéb csak szánalmas kitaláció, kapituláció: 

rekonstrukció-kísérlet. Vannak fő és mellékszereplői, vannak hatalmas jelenetek, drámai összecsapások és van benne katarzis. 

Szánalmas ránk nézve, de van…” Forrás: Amhirlap.com: teljes cikk > 

Brazíliai sztorik bánsági magyar szereplőkkel: Keresztes Péter rendező dokumentumfilm-sorozatáról 

A magyarok Latin-Amerikába történő kivándorlása a történészek, társadalomkutatók egy viszonylag kedvelt témája, ám többnyire 

magyarországi szakértők foglalkoztak, foglalkoznak vele, így az Erdélyhez, Bánsághoz, Partiumhoz kötődő történetek a feledés 

homályába vesznek. Ebből a homályból próbálja Brazíliába emigrált bánsági magyarok izgalmas történeteit előbányászni Keresztes 

Péter rendező, vágó, operatőr, aki immár három dokumentumfilmet is elkészített a témában. A marosvásárhelyi születésű, 

Temesváron élő Keresztes Péter a Román Televízió temesvári magyar szerkesztőségének munkatársa, rendező…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Esterházy Jánosra emlékeztek a morvaországi Mírovban 

Esterházy Jánosnak, a felvidéki magyarság egykori vezető politikusának személyisége előtt hajtottak fejet szombaton a közép-

morvaországi Mírovban csehországi és szlovákiai magyarok, illetve a csehországi lengyelek képviselői…” Forrás: Felvidek.ma: 

teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     
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