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Botrány az emelt szintű érettségik körül 

A június 15-én befejeződött független tudásfelmérés, más szóval emelt szintű érettségi botrányosan zárult, áll az ukranews.com 

hírében. Az történt ugyanis, hogy a szervezők spórolni próbáltak a vizsgáztatók számán. Ennél fogva az előírt két ellenőrzés helyett 

csupán egyszer nézték át az érettségizők munkáit. Az anyagiakon való takarékosságról és annak veszélyeiről Tarasz Tkacsuk 

akadémiai tanár számolt be. Szerinte az ilyen szabálytalanság erősen megkérdőjelezi a vizsga eredmények objektivitását. A második 

ellenőrzés leginkább az írásbeli nyelvtan vizsgákon lett volna indokolt. […] A tudásfelmérő központ állítása szerint kényszerből 

kellett kettő helyett egy ellenőrzést végezni. Arra ugyanis a tanári béremelés és a koronavírus miatt nem volt megfelelő anyagi 

fedezet…” Forrás: Karpathir.com: teljes cikk > 

Az ukrán nyelvőr szerint katasztrofális a helyzet az ukrajnai sugárzott médiában 

Az ukrán nyelvőr szerint katasztrofális a helyzet az ukrajnai sugárzott médiában a filmsorozatok nyelvezete terén. Tarasz Kreminy 

nyelvi ombudsman arra panaszkodik, hogy a vezető ukrajnai tévécsatornákon a filmsorozatok kétharmadát orosz nyelven 

sugározzák. Hivatala egy héten keresztül elemezte az 1+1, az Inter, az Ukrajna, az STB és az ICTV csatorna műsorát […] „… 

Minden lehetséges eszközzel meg kell védenünk állampolgáraink tízmillióinak azon jogát, hogy az ukrán televízióban államnyelven 

nézhessék a filmeket…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Politikum: Nagy a felháborodás a Bátyúi kistérség falvaiban az oktatási hálózat átalakítása miatt 

Nagy a felháborodás a Bátyúi kistérség falvaiban az oktatási hálózat tervezett átalakítása miatt. Optimalizáció címén tervezik 

összevonni a bátyúi kistérség falvaiban az iskolákat. […] A legnagyobb visszhangot a botrányi és a haranglábi iskola összevonása 

keltette…” Forrás: Tv21ungvar.tv: teljes cikk > 

Konferencia: Határokon átnyúló összefogással a tiszta Tiszáért 

Határokon átnyúló összefogással a tiszta Tiszáért címmel szervezett nagyszabású online konferenciát Bocskor Andrea európai 

parlamenti képviselő június 16-án. A tanácskozás elsődleges célja a tiszai szennyeződés magas fokú problémájának nemzetközi és 

európai uniós szinten való ismertetése, a környezetvédelem fókuszba helyezése szakemberek, hivatalok, civil szervezetek és 

aktivisták bevonásával, valamint a jelenlegi tarthatatlan helyzetre hatékony megoldások keresése. […] Dr. Kolozsvári István, a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Fodor István Kutatóközpontjának vezetője A Tisza felső szakaszának élőhelyi 

sokszínűségét veszélyeztető hatások lehetséges következményei és az értékmegőrzés lehetőségei címmel tartott előadást. […] 

Olekszandr Bilak, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal Euroregionális Együttműködési Osztályának vezetője 

előadásában bemutatta, milyen regionális szintű környezeti monitoring, valamint hulladékgazdálkodási stratégia valósul meg 

Kárpátalján. […] Mykhailo Dankanych, a Kárpátalja Regionális Fejlesztési és Határon Átnyúló Együttműködési Ügynökség 

vezetője ismertette a Tid(y) Up projektet, a Dunába ömlő folyók mikro- és makro- műanyagszennyezés problémájának elemzését 

kárpátaljai szemszögből…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Videó: TudoMánia sorozat az Ungvártvn 

A TudoMánia mai adásában felkeressük a beregszászi főiskola Szikura József botanikus kertjét, ezután, ugyanott megtudhatjuk, 

miért van szükség a rovarhotelekre. Majd ellátogatunk a XV. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciára. A műsor befejező 

részében pedig a Mammográfiáról, a gyógyászatban használt radiológiai vizsgálati eszközről, annak fontosságáról lesz szó…” 

Forrás: Tv21ungvar.tv: teljes cikk > 

Utolsó képzési hétvége a III. Kárpátaljai Közéleti Vezetőképzőn 

A Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző III. évfolyama elérkezett utolsó képzési hétvégéjéhez. A negyedik szakmai hétvége az online 

térben május 28–30. között került megrendezésre. A képzés a hagyományos kötetlen „Kérdezz! – Én felelek” programmal indult. 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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ROMÁNIA/ERDÉLY 

A diákok Barta Józsefnek, a KMKSZ alelnökének tehették fel kérdéseiket. […] Második nap Talpas Botond, az MCC erdélyi 

tevékenységekért felelős igazgatója Dobsa Istvánnal, a KMKSZ ISZ elnökével beszélgetett az erdélyi és kárpátaljai magyar 

közösségek közti párhuzamokról, a közösségépítés fontosságáról, és ezen belül az MCC értékteremtő tevékenységéről. […] A 

szombat legizgalmasabb része a projektmunkák bemutatása volt. A nap pódiumbeszélgetéssel zárult…” Forrás: Karpataljalap.net: 

teljes cikk > 

Soós Kálmán emlékére 

Soós Kálmán születésének évfordulója és távozásának 10. éve alkalmából ideje van az emlékezésnek. Gondoljunk egy olyan Ember 

életére, aki a kárpátaljai magyarság példaképévé vált, és akiben közösségünk fáradhatatlan harcosát tisztelhettük. […] Az ungvári 

Hungarológiai Központ helyettes igazgatójaként, egyetemi tanárként, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

prorektoraként és rektoraként példaértékű életpályát mondhatott magáénak, egyúttal mércét állított mindannyiunk elé, amely szinte 

felülmúlhatatlan. […] Rektori elfoglaltságai idején többször elmondta, hogy bár több ideje lehetne a kutatásra, s hogy szeretne erre 

több időt fordítani. Ennek ellenére a magyar közösség érdekeit tartotta fontosabbnak, a Főiskola szervezésével, a hallgatók 

nevelésével foglalkozott…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > 

Videó: Katonatemető vigyázók Kárpátalján 

A huszti Kárpátalja legnagyobb magyar katonai temetője, ahol közel 500-an nyugszanak. Itt a vigyázók 2016-ban kezdték kivágni 

a hantokat benőtt fákat, bokrokat. Aztán kiszedték az összes keresztet. […] Valamennyi felújítva kerül vissza a helyére az első 

világháborús parcellában. Most a temető oldalfalának megerősítését végzik…” Forrás: Tv21ungvar.tv: teljes cikk > 

 

Kifizetik a diákok ingázását az oktatási intézményekbe 

Elfogadta tegnap a kormány a tanulók ingázási költségeinek elszámolásáról szóló sürgősségi rendeletet – jelentette be Sorin 

Cîmpeanu oktatási miniszter. 100 millió lejes a keret, a tárca átlagban 770 lejjel számol fejenként egy tanévre, így várhatóan mintegy 

130 ezer kedvezményezettje lesz az intézkedésnek. A jogszabály három új elemet tartalmaz: az egyik az, hogy az első három 

kilométerre nem 10, hanem 30 lejt juttatnak az ingázónak, a másik, hogy az iskolától 50 kilométernél távolabb lakó tanulók ingázási 

költségeit is megtérítik…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Tovább mélyítette a válság az erdélyi megyék közötti bérszakadékot 

Hatalmas különbségek vannak a tágabb értelemben vett Erdély különböző régiói között, ha az átlagbért vesszük górcső alá. Mint az 

Erdélystat friss adatsoraiból megtudhatjuk, miközben az összeg Közép-Erdélyben eléri a 3941 lejt, Székelyföldön 2672 lej, 

Partiumban pedig 2831 lej. […] Erdélyben az alkalmazottak 56,9 százaléka a szolgáltatási ágazatokban, 40,7 százaléka az iparban 

és építőiparban, 2,4 százaléka a mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban volt foglalkoztatva a márciusi adatok szerint. …” Forrás: 

E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Felmérés: A munkanélküliség a fiatalok legnagyobb problémája 

Több mint 2200 háromszéki fiatal kapcsolódott be a Kovászna Megye Tanácsa által április derekán indított ifjúsági konzultációba 

és töltötte ki az online kérdőívet. A felmérés eredményeit tegnap délelőtt ismertette Jakab István Barna, a megyei önkormányzat 

alelnöke. […] Elmondta, hogy nem csak a virtuális térben gyűjtötték a válaszokat, húsz háromszéki településre személyesen 

látogattak el kollégáival, s több mint háromszáz, különböző korosztályba tartozó fiatallal beszélgettek. A 24 kérdésből álló felmérést 

2224-en töltötték ki, a magyar nyelvű válaszadók aránya 83 százalék, a románoké 16 százalék volt. Korosztály szerint legnépesebb 

a 23–35 év közötti válaszadóké (32 százalék)… […] Jakab István ismertette, a válaszadók jelentős hányada, 80 százaléka itthon 

képzeli el jövőjét, a maradék húsz százalékot pedig meg kell győzni arról, hogy itthon jó, s hogy visszatérhessenek, azok számára 

is megoldásokat kell kínálni, akik már elmentek – szögezte le. A legnagyobb társadalmi problémának a munkanélküliséget tartják 

a konzultációban résztvevők, ezt a szegénység, az alkoholizmus és a családon belüli erőszak követi a legtöbb pontszámmal. …” 

Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Az egyetemválasztásban segítség az Operation 1-E-tem projekt 

Két Maros megyei fiatal úgy döntött, hogy segít az erdélyi magyaroknak a felsőoktatási intézmények kiválasztásában, Operation 1-

E-tem néven pedig videó sorozatot indított a marosvásárhelyi egyetemek bemutatásával. Három felsőoktatási szervezet huszonkét 

szakjával ismerkedhetnek meg az érdeklődők a felvételeken – nem is akárhogyan, hiszen maguk a végzős tanulók mesélik el azt, 

hogy mire kell számítani az egyes tagozatokon. A projekt egyik ötletgazdája, Szövérfi Péter portálunk megkeresésére elmondta, 

https://karpataljalap.net/2021/06/15/utolso-kepzesi-hetvege-iii-karpataljai-kozeleti-vezetokepzon
https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/soos-kalman-emlekere/
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https://www.e-nepujsag.ro/articles/erdelyben-nott-a-kereseti-kueloenbseg-a-regiok-koezoett
https://www.3szek.ro/load/cikk/142146/a-munkanelkuliseg-a-fiatalok-legnagyobb-problemaja


hogy a videók a következő kérdést próbálják megválaszolni: tanulsz, de mit? […] A partnerem, Zsolt most végezte el a második 

egyetemét, és még sincs feltétlenül megelégedve azzal, amit vagy ahogy tanult, mert nem látja ezekben a jövőjét. Én is ugyanúgy 

két egyetemnek fogtam neki, költöttem a szüleim pénzét és töltöttem az időmet hiába…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Videó: Cserei Gyöngyvér romántanár szerint nehezek a képességvizsga tételek 

Cserei Gyöngyvér román szakos tanárnővel arra vállalkoztunk, hogy a június 22-én esedékes román képességfelmérő vizsga előtt, 

átbeszéljük a vizsga követelményeit és bemutassuk a mintatételek buktatóit és pontszerzési lehetőséget, amelyek az új tanterv 

bevezetése ellenére továbbra is óriási kihívást jelenthetnek a kisebbségi magyar oktatásban résztvevő nyolcadikos diákok számára. 

Az új tanterv szerinti oktatás első országos felmérőjéhez ért, azonban pár nappal a képességfelmérő vizsga előtt úgy tűnik, a négy 

év tananyagát felmérő tesztek továbbra is csalódást jelentenek a székelyföldi romántanárok számára. Ugyanis, ha a mintatételekhez 

hasonló tesztet kapnak a kisebbségi magyar oktatásban résztvevő diákok, akkor a magyar diákoknak nehéz dolguk lesz – véli Cserei 

Gyöngyvér, a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum romántanára. […] Az új tanterv szerint nem anyanyelvi szintet kell 

elvárjanak a magyar diákoktól, így a magyar diákok tételei minimálisan különböznek a román anyanyelvűek feladatlapjától…” 

Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Közéleti műhely: Nőnek való vidék? 

Egy jól működő társadalom alapja és sikere a nők és férfiak közötti egyenjogú szerepelosztáson áll vagy bukik, hiszen a két nem 

együttes erővel képes teljeset alkotni – fogalmazódott meg végkövetkeztetésként a székelyföldi nők közéleti műhelyének június 10-

i kiadásán. A beszélgetés során dr. Gergely Orsolya szociológus, az MTA külső köztestületének tagja, egyetemi oktató (Sapientia 

EMTE) és Ájgel Ágnes, az RMDSZ háromszéki nőszervezetének elnöke vázolta fel, hogy miként alkalmazzák a gyakorlatban a női 

kvótát a Székelyföldön. […] Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője és dr. Kondor Ágota egyetemi tanár által 

vezetett online műhely a nők közéleti szerepvállalására, az RMDSZ nőszervezete által elfogadott és promovált kvóta eredményeire 

hívta fel a figyelmet…” Forrás: Enepujsag.ro: teljes cikk > 

Podcast: Mit kezdhet a kastélyával egy arisztokrata örökös? 

Nincsenek könnyű helyzetben a kastélyfelújítások tekintetében a kommunista rendszerben vagyonuktól megfosztott, javaik egy 

részét többéves pereskedés után visszaszerző magyar arisztokrata családok. A román állam pénzhiányra hivatkozva nem segíti a 

magánkézben lévő műemlékek fenntartását, restaurálását, az európai uniós pályázatok pedig lehetetlenné teszik a későbbi 

profitorientált tevékenységet. Kire támaszkodhat az őseitől örökölt kastélyhoz ragaszkodó arisztokrata? Milyen egy óriási, de 

mindenféle komfortot nélkülöző épületben élni? A Belgiumban élő Teleki-örökösöknek hosszú bírósági pereskedés után sikerült 

visszakapniuk 2011-ben a gernyeszegi kastélyt, amelynek kertjében nyaranta európai színvonalú fesztivált szerveztek a koronavírus-

járvány kitöréséig. Az e heti Hangadóban Gróf Teleki Kálmánnal beszélgetünk…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Gyászhír: Bodó Anna, tankönyvszerző 

Bodó Ancsával olyan pedagógus távozott közülünk, akinek személye és szellemisége több évtizeden át meghatározta nemcsak a 

Székely Mikó Kollégiumban, hanem a Sepsiszentgyörgyön folyó magyar oktatást. Iskolájában a magyar katedra irányítója és a 

Kovászna Megyei Tanfelügyelőség módszertanosa volt évekig. De ismerték őt országosan is, hiszen szöveggyűjteményeket 

szerkesztett, munkafüzetek, középiskolai tankönyvek társszerzője volt. Olimpikonokat nevelt, akik díjakkal tértek haza a 

tantárgyversenyek megyei és országos szakaszáról, országos értékelő és tételkészítő bizottságok tagjaként tevékenykedett. Évekig 

volt a kommandói nyári és a sepsiszentgyörgyi téli magyar táborok vezetője…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Befejezték a kolozsvári evangélikus templom felújítási munkálatait 

Kívül-belül felújították a kincses város szívében található evangélikus templomot, a több mint két évig tartó munkálatok véget értek, 

így az elmúlt hét végén már az istenházában gyűlhettek össze a hívek. A felújításról, a kolozsvári evangélikus gyülekezeti életről 

Fehér Attila főtanácsos-esperes, a felújítási projekt egyházi koordinátora beszélt a Krónikának. […] „A munkálatok összesen 6,7 

millió lejes beruházásból készültek el: a templomot Európai Uniós, 5,1 millió lejes támogatásból és 1,6 millió lejes önrészből sikerült 

restaurálni. Azt is elmondta, felkerült a toronyra az óraszerkezet, az oltár, a szószék elemeit is felújították, akárcsak az oltárfestményt 

és a keresztelőmedencét. A Johann Gentiluomo bécsi akadémiai festő által készített oltárképet Marosvásárhelyen, Kiss Loránd 

műhelyében restaurálták, az 1721-es, kagylódíszes kupájú kő keresztelőmedencét Nagy Benjámin kőrestaurátor műhelyében. […] 

„Egy álom valósult meg azzal, hogy az első világháborúban rekvirált harangok helyére új harangok – a Miatyánk és az Összetartozás 

– kerülhettek vissza…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 
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SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

EMKE-díjazás a Vártemplomban 

Mivel idén a járványügyi helyzet miatt nem kerülhetett sor Marosvásárhelyen az erdélyi magyar közművelődés napjának a 

megünneplésére, az EMKE országos elnöksége okleveleinek az átadására a Vártemplom nyújtott otthont. Dr. Ábrám Zoltán, az 

EMKE területi alelnöke […] elismerő oklevelet nyújtott át Henter György lelkipásztornak „a marosvásárhelyi Vártemplom 

felújítása, valamint a gyülekezet által közvetített közművelődési élet támogatása érdekében kifejtett tevékenysége iránti 

elismerésül”. Mecénás, támogatói elismerésben részesült dr. Magyary Előd fogorvos…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Felhívás: 21. századi társadalmi kérdésekkel foglalkozó könyvek kiadására hirdet pályázatot a Scientia Kiadó 

Az egyetem huszadik jubileumi évének keretében Erdély aktuális és jövőbeni kihívásaival foglalkozó bölcsészet- és 

társadalomtudományi könyvek megjelentetésére hirdet nyílt pályázatot a Sapientia EMTE Scientia Kiadója. Pályázni 200–250 

oldalas kéziratokkal lehet 2021. december 15-éig elektronikus formában. […] Pályázni magyar nyelvű, tudományos igénnyel 

megírt, kész kézirattal lehet – a tudományos igény a tartalomra, szerkezetre, szakmai szempontból megfelelő dokumentáltságra 

vonatkozik, stílusa lehet szabadabb, esszéisztikus vagy más, a bölcsészet- és társadalomtudományi művekben alkalmazott szerzői 

stílus. […] A pályázók köre nem korlátozódik erdélyi szerzőkre: bárki benyújthat pályázatot, aki a vázolt kérdésekkel tudományos 

szinten foglalkozik…” Forrás: Kab.ro: teljes cikk > 

 

Fenntarthatatlan nyugdíjrendszer 

A nyugdíjasok szavazataiért folytatott harc meghozta az „eredményét”: a szlovák nyugdíjrendszer a legkevésbé fenntartható az 

egész Európai Unióban. Ha semmi sem változik, tizenöt éven belül az állam kénytelen lesz befagyasztani a nyugdíjemeléseket, 

szélsőséges esetben pedig akár csökkenhetnek is a nyugdíjak. A fent jelzett sötét jövőképen semmit sem változtat a jelenlegi 

kormány által belengetett nyugdíjreform sem, ami hatalmas meglepetésnek számít, hiszen a tervezett változtatások között a 

munkaügyi tárca a nyugdíjkorhatár fokozatos növelésével is számol. A legnagyobb felfordulást a szülői bónusz bevezetése okozza 

majd, vagyis az a lehetőség, hogy a munkaképes személyek a nyugdíjjárulékuk egy részéből hozzájárulhatnak a szüleik 

nyugdíjához…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Politikum: A magyar kormány stratégiai partnerként fog tekinteni a Szövetségre 

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a pozsonyi magyar nagykövetségen találkozott a Szövetségbe tömörülő pártok vezetőivel: 

Forró Krisztiánnal (MKP), Sólymos Lászlóval (Híd) és Mózes Szabolccsal (Összefogás). A miniszter elmondta, hogy magyar 

kormány olyan stratégiai partnereket választott a határon túli pártok közül, amelyek etnikai alapon szerveződnek. „Ha jól értem, ez 

a párt, amelynek létrehozására az urak most törekednek, ezt a szempontot ki fogja elégíteni“ – jegyezte meg Szijjártó az alakuló 

Szövetség kapcsán és hozzátette, szerinte itt az ideje, hogy ahogy a felvidéki magyar pártok elnökei is megpróbáljanak előre nézni, 

amiben a magyar kormány is segíteni fogja őket…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > 

Arányi Lajos Napok a pandémia árnyékában 

A Komáromban június második hétvégéjén megrendezett VII. Arányi Lajos Napok a Kárpát-medencei magyarság talán első olyan 

orvos-szakmai  tudományos konferenciája volt, amely a koronavírus pandémiával kapcsolatos ismereteket és tapasztalatokat foglalta 

össze. A tanácskozást a Szlovákiai Magyar Egészségügyi Társaság (SZMET) rendezte, […] Dr. Hollósy Tamás főszervező érdeme, 

hogy ezzel az egész emberiséget érintő járvánnyal foglalkozott valamennyi előadás. Az elhangzott előadások témái…” Forrás: 

Ma7.sk: teljes cikk > 

Kötet: Pompeji magyar hamuja – Sáros megyei leletmentő 

A Rákóczi-szabadságharc fészke, Dessewffy Arisztid aradi vértanú végső nyughelye, Szinyei Merse Pál és Csontváry Kosztka 

Tivadar festőművészek, Hamvas Béla filozófus, Maléter Pál 56-os mártír szülőföldje, Eperjes polgári múltját, Bártfafürdő 

monarchiás hangulatát őrző épületei, vagyis a történelmi Sáros üzenete szólítja meg az olvasót a most megjelent könyvben.  Nem 

az első magyar vidék, amelyről lefújja a feledés porát Domonkos László író, újságíró, televíziós szerkesztő. […] A Pompeji magyar 

hamuja címmel kapcsolatban azt mondta el az Uránia Nemzeti Filmszínházban tartott sajtóbemutatón, hogy csak az ókori romváros 

lakóinak arcára fagyott rémületéhez hasonlítható az a döbbenet, amellyel fogadta Eperjes, ahol 1926-ig működhetett az evangélikus 

gimnázium, az impériumváltozást…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

A szlovákiai magyar könyvtárosok idei rendezvényei 

A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöksége tavasszal tisztújító közgyűlést tartott, pályázatokat írt és előkészítette 

a 2021-es év tevékenységét. […] Márciusban zajlott az egész hetes rendezvénysorozat, a Könyvtári Roadshow március 15. és 19. 

https://www.e-nepujsag.ro/articles/emke-dijazas-a-vartemplomban
https://kab.ro/hirek/hir/megjelent-a-scientia-kiado-legujabb-konyvkiadasi-palyazata-1274
https://ujszo.com/kozelet/fenntarthatatlan-nyugdijrendszer-meg-soha-nem-volt-ennyire-rossz-a-helyzet
https://www.bumm.sk/belfold/2021/06/16/szijjarto-a-magyar-kormany-strategiai-partnerkent-fog-tekinteni-a-szovetsegre
https://ma7.sk/tajaink/aranyi-lajos-napok-a-pandemia-arnyekaban
https://felvidek.ma/2021/06/pompeji-magyar-hamuja-saros-megyei-leletmento/
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között a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete szervezésében. […] Április 26-

án a Szerzői jog a gyakorlatban című képzésen vehettek részt az érdeklődő könyvtári szakemberek. Az online előadáson 

huszonhárman vettek részt. […]  Május 18-án három nehéz, összetett témával foglalkoztunk. A délelőtt folyamán a nyíregyházi 

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Médiatár vezetője, Márföldi István tartott előadást az álhírekről. […]  A délután 

folyamán Zsigri Mária, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár gyerek könyvtárosa tartott előadást két olyan témában, amelyek 

szintén a 21. századi gyereknevelés meghatározó elemei: webbiztonság és internetes zaklatás…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Az iskolák figyelmébe ajánlják a Csaplár Trianont bemutató kiállítását 

Átfogó, a „trianoni eseményeket”, az államfordulat felvidéki történéseit kordokumentumok és újságcikkek segítségével bemutató 

kiállítás nyílt meg tegnap a Fórum Kisebbségkutató Intézet, Dunaszerdahely Város Önkormányzata és a Csaplár Benedek Városi 

Művelődési Központ közös szervezésében. A Trianon 1918–1920 – Az államfordulat eseményei a mai Dél-Szlovákia térségében 

címmel rendezett kiállítást Simon Attila történész, a Fórum Kisebbségkutató Intézet vezetője, az MTA külső tagja nyitotta meg. 

[…] Ez a kiállítás éppen ezért nem a nagypolitikát tárja elénk, hanem azt, hogy a mai Dél-Szlovákia akkori magyar lakossága hogyan 

élte meg ezeket az eseményeket” – fogalmazott Simon Attila…” Forrás: Dunaszerdahelyi.sk: teljes cikk > 

Nagycsalomján is fontos a történelmi értékeken alapuló turizmusfejlesztés 

A Nagykürtösi járásban található Nagycsalomján fontosnak tartják a helyi kulturális, szakrális és történelmi értékek megőrzését, 

valamint az épített örökség megmentését. Ennek a szemléletnek az értelmében újították fel a falu területén lévő, 1938-ban épített 

bunkert, amely az idén nyártól már a helyi turizmus népszerűsítését szolgálja. A megyei forrásokból felújított bunkerban a második 

világháború eseményeinek állítanak emléket. […] Korhű katonai használati tárgyakat helyeztek el az építményben. A bunker 

környezetében lévő filagória alatt kétnyelvű – magyar és szlovák – információs paneleken elolvasható a bunker története és a 

második világháború utáni sorsa…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Újjáélesztenék a trianoni zarándoklatot a Máriavölgyben 

A Csehszlovák Köztársaság idején hagyománnyá vált, hogy a magyarok kétnapos trianoni emlékzarándoklaton vesznek részt a 

máriavölgyi Mária-kegyhelyen, melyen 1940. június 4-én közel hatvanezer magyar hívő vett részt. […] „A rendőrség csak úgy 

engedélyezte a pozsonyi magyarság minden rétegét, felekezeti csoportját is felvonultató zarándokok bevonulását visszafelé a 

városba, ha a résztvevők nem viselnek politikai jelvényeket, nem hangzik el több megnevezett egyházi ének, köztük nyilván a 

magyar himnusz sem, egyedül a magyar nemzetiszín zászló séta közben történő néma lengetésére volt lehetőség. – írja Molnár Imre. 

[…] Úgy döntöttünk, hogy az Esterházy Akadémia növendékeivel minden június első vasárnapján felkeressük a völgyet, hogy a 

mindennapok forgatagába tisztaságot hozó lelkigyakorlattal eddzük magunkat az előttünk és közösségünk előtt álló kihívásokra“ – 

nyilatkozta portálunknak Gubík László, az Esterházy Akadémia igazgatója…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Múltidéző: 56 éve szakított a Duna Kulcsod és Csicsó között 

Ezen a napon tört magának utat ugyanis a Duna Kulcsod és Csicsó között és árasztotta el Alsó-Csallóköz nagy részét. Ez a tragédia 

kétségtelenül egyike volt a települések életét leginkább meghatározó eseményeknek. 1965 tavaszán a Duna veszedelmesen áradt, a 

gabona töve vízben állt, folyton esett az eső, mely most nem ért aranyat, sokkal inkább valami nagyon rossz előszele volt. Már 

március közepétől elöntötte a víz a Baka, Süly, Bős és Nagymegyer menti erdőségeket, az ártéri erdőkben pedig a víz sok helyen a 

2-2,5 méteres magasságot is elérte. Ebben az időszakban a Dunán több árhullám vonult le, a legmagasabb 1965. június 16-án, 917 

centiméteres vízállással tetőzött Pozsonynál…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

 

Törvényhozási vita a nyelvhasználatról 

A népcsoporti nyelvek mindennapos használatáról és ennek támogatásáról is szó esett a Burgenlandi Tartományi Parlament június 

10-i ülésén. A tartomány fennállásának 100. évfordulója kapcsán a Zöldek képviselői tettek javaslatot a nyelvhasználat 

kiterjesztésére. Regina Petrik és Wolfgang Spitzmüller határozati javaslata, amelyet négynyelvű főcímmel terjesztettek be, arra 

utasította a tartományi kormányt, hogy tegye lehetővé a hivatali papírok kétnyelvű kiállítását. Azt is kérte a javaslat, hogy bővítsék 

a kétnyelvű közlekedési táblák körét… […] A csütörtöki vitában a Szabadságpárt magyar származású képviselője, Ilse Benkö saját 

példáját is említve azt mondta: egyre kevesebben beszélik a népcsoporti nyelveket a mindennapi kommunikáció szintjén, és az 

elérhető oktatással is kevesen élnek. […] A horvát kisebbséghez tartozó Patrik Fazekas a Néppárt részéről arról beszélt, hogy a 

vegyesházasságok és az elvándorlás révén is visszaszorul a nyelvhasználat, ráadásul szakképzett tanerőből is hiány van…” Forrás: 

Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

https://felvidek.ma/2021/06/elenk-tavasz-buzgo-nyar-ez-jellemzi-a-szlovakiai-magyar-konyvtarosok-idei-evet/
https://dunaszerdahelyi.sk/az-iskolak-figyelmebe-ajanljak-csaplar-trianont-bemutato-kiallitasat
https://felvidek.ma/2021/06/nagycsalomjan-is-fontos-a-tortenelmi-ertekeken-alapulo-turizmusfejlesztes/
https://felvidek.ma/2021/06/ujjaelesztenek-a-trianoni-zarandoklatot-a-mariavolgyben/
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2021/06/17/56-eve-szakitott-a-duna-kulcsod-es-csicso-kozott-videokkal/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3107970/
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Oktatási kampusz épül Felsőőrben 

Az Európai Középiskola körüli területen, 2022-ben kezdődő építkezés során egy többgenerációs oktatási és kulturális negyed épül, 

ami számos intézmény és szervezet otthona lesz. A projekt első fázisában megvalósuló épület a népiskolát, a zeneiskolát és a városi 

zeneegyletet fogadja majd be. A második fázisban pedig egy óvoda épül 10 csoportszobával, és ekkor készülnek el a központ körüli 

szabadtéri létesítmények is. Ezeken kívül egy kétszintes könyvtár is létesül a központban, amelynek tetejét növények borítják 

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

Podcast: Összefogás a madárvilágért 

Átfogó élőhely védelmi program indult Burgenlandban a réti, mezei madárfajok megóvására. A tartomány és az EU által is 

támogatott akció során a szakemberek azonosítják a még meglévő madármenedékeket, és életterük növelésére is születnek majd 

javaslatok. […] Wichmann Gábor, a Birdlife Österreich ügyvezetője az akció hátteréről…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Kiállítás: Három nemzet kultúrtörténete könyvekben 

Egészen október 17-ig látható a németújvári ferences kolostorban a „Fellapoz/Aufblättern“ című kétnyelvű kiállítás, amely a 

kolostor 4.866 kötetes történeti könyvtárának ritkaságait mutatja be. Az egyedülálló gyűjteményről és magyar kötődéseiről ünnepi 

kötet is készült Burgenland 100. évfordulójára. A kiállítást megelőző hosszú kutatómunka eredménye a „Három nemzet megőrzött 

lelkisége és kulturális öröksége“ című, magyarul és németül is megjelent díszalbum, amelyben három tanulmány is a gyűjtemény 

történetével foglalkozik. P. Anton Bruck szerzetes a ferences lelkiséget, annak németújvári jelenlétét mutatja be. […] Monok István, 

az MTA könyvtárának főigazgatója a könyvtár protestáns korszakáról értekezik, rámutatva arra a tényre, hogy az iskola oktatási 

programjában és ennek megfelelően a könyvanyag beszerzésében híven őrizte a humanista és a középkori (többnyire ferences) 

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

Podcast: Egyházi énekeket archivál az Alsóőri Énekkar 

Az Alsóőri Énekkar, amely 1919 őszén, Dalárda néven, hagyományos férfikarként alakult, jelenleg egy új projekten dolgozik: a 

helyi római katolikus egyházközség magyar nyelvű énekeit szeretnék archiválni. […] Az Alsóőri Egyházi Énekek nevű kiadványt 

a második világháború háború után adták ki először, később pedig dr. Galambos Ferenc Iréneusz, egykori alsóőri plébános 

vezetésével frissítették fel a magyar nyelvű énekek szövegét…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

A Lendva Községi MNÖK Tanácsa 18.000 euróval támogatja négy társalapított intézetét 

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) Tanácsa a világhálón megtartott keddi ülésén a 

pályázati bizottság javaslatát megerősítve a 18 ezer eurós keretet négy jelentkező intézmény között osztotta szét. A többi intézmény 

nem élt a pályázás lehetőségével. […] Az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola esetében a tanács teljes egészében támogatta 

a Szakmai nap programját a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központban Eszéken, valamint a kopácsi Tangazdaság 

és Ifjúsági Központban Teljes támogatást ítéltek meg a Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskolának is, így az Utazás a mesék 

világába, illetve Az advent fényei programok megvalósításához 1.800 eurót folyósítanak az intézménynek…” Forrás: Nepujsag.net: 

teljes cikk > 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának ülése 

Hétfőn online térben tartotta meg 14. rendszeres ülését a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa. A 

közösség által alapított Magyar Nemzeti Tájékoztatási Intézet 2021-es évi költségvetésére és a 2020-as zárszámadására, a Magyar 

Nemzetiségi Művelődési Intézet és a Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet 2020-as zárszámadására mondtak igent a 

tanácstagok. A 2021-2024-es időszakra vonatkozó, a magyar nemzeti közösség gazdasági alapjának serkentési programja első 

intézkedése keretében megjelent, a 2021-es évre szóló pályázati felhívásra beérkezett kérelmek értékelése is az ülés napirendjén 

szerepelt…” Forrás: Rtv.slo: teljes cikk > 

Emléktábla avatás, horvát központ átadása Lupino-tárlat megnyitása Lendván 

A Polgári Olvasó Egylet alapításának 150. évfordulója emlékére a lendvai Városházán leleplezték az emléktáblát, majd a Zrínyi 

Horvát Kulturális Központ átadása következett. A lendvai várgalériában pedig Stephan Lupino fotó- és szobor-kiállításának 

megnyitója volt. […] Dr. Zágorec-Csuka Judit, az MTA külső köztestületének tagja alkalmi beszédet mondott a lendvai könyvtári 

tevékenységéről, mely 1871-re nyúlik vissza…” Forrás: Rtv.slo: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3108660/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3108414/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3107810/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3108107/
https://nepujsag.net/nemzetiseg/10654-18-ezer-eur%C3%B3-a-t%C3%A1rsalap%C3%ADtott-int%C3%A9zeteknek.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/koeltsegvetes-zarszamadasok-es-palyazatok-ertekelese/584297
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/emlektabla-avatas-horvat-koezpont-atadasa-lupino-tarlat-megnyitasa/583959
https://nepujsag.net/muravidek/10656-eml%C3%A9kt%C3%A1bla,-zr%C3%ADnyi-k%C3%B6zpont,-lupino-t%C3%A1rlat.html
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Videó: Kötet a Zrínyi-kultuszról 

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) videó megosztó csatornáján június 10-én mutatták be Zágorec-Csuka Judit, az 

MTA külső köztestületének tagjának „A Zrínyi-kultusz napjainkban a magyar, horvát és szlovén határsávban” című ismeretterjesztő 

monográfiáját. A szerzővel Kepéné Bihar Mária néprajzkutató és történész beszélgetett. A kötet, amely Zrínyi Miklós költő és 

hadvezér születésének 400. évfordulója tiszteletére jött létre, a Zrínyi család kutatójának újabb, ezúttal a kultusz mai vonatkozásaira 

és tudománytörténeti jelentőségére fókuszáló, áttekintő jellegű munkája. …” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Lendvai Labdarúgó Akadémia építése elkezdődött 

A többéves előkészítő tervek és engedélyeztetési munka után végre kívülről is látható fázisához érkezett a Lendvai Labdarúgó 

Akadémia projekt. A Lipa szálló szomszédságában található kéthektáros területen néhány napja a munkagépeké a főszerep, hiszen 

a földmunkákkal – melyet a gyertyánosi Horvat Tibor magánvállalkozó végez – elkezdődött a beruházás…” Forrás: Rtv.slo: teljes 

cikk > 

 

Ülésezett az Eszék-Baranya megyei magyar kisebbségi önkormányzat 

Múlt kedden került sor az Eszék-Baranya megyei magyar kisebbségi önkormányzat soros ülésére. A tanácskozáson a közösséget 

érintő aktualitásokról volt szó. A megyei magyar kisebbségi önkormányzatok közül az Eszék-Baranya megyei testület bír a 

legnagyobb súllyal, hiszen itt él a horvátországi magyarság túlnyomó többsége. […] Az ülés a napirendi pontok meghatározása után 

elnöki beszámolóval folytatódott, melynek során Matijević Olivér többek között beszámolt azokról a tanácskozásokról, amelyeken 

a kisebbségi önkormányzat vezetőjeként vett részt, illetve azon megkeresésekről és fejlesztésekről melyek az önkormányzathoz 

érkeztek…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

 

A nemzeti kisebbségek helyzetéről tájékozódik az EBESZ 

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, azaz az EBESZ nemzeti kisebbségi főbiztosát fogadta ma a Tartományi 

Képviselőház elnöke, Pásztor István. Kairat Abdrakhmanov szerbiai körútja folyamán találkozik a kormányhivatalnokokkal, 

valamint a Nemzeti Tanácsok képviselőivel. A látogatások célja, hogy betekintést nyerjen a nemzeti kisebbségek helyzetébe, 

megismerje az őket érintő törvényeket, jogszabályokat…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >  

Negyven millió dinár a szerb hagyományok védelmére Vajdaságban 

Igor Mirović tartományi kormányfő csütörtökön délelőtt Újvidéken 136 szerződést osztott ki több mint 40 millió dináros 

összértékben olyan projektumokra, amelyek célja a szerb kulturális értékek megőrzése Vajdaság területén. Ezek a projektek a 

hagyományos népművészet ápolásával, bemutatásával és népszerűsítésével, azok kutatásával, az ingó és ingatlan kulturális örökség 

védelmével és megőrzésével, valamint annak digitális bemutatásával foglalkoznak. […] Ezen a vidéken nem volt mindig könnyű 

szerbként élni. Emiatt is mindenkinek köszönettel tartozunk, aki ápolja és ezzel együtt őrzi a szerb nép ősi kultúráját…” Forrás: 

Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Közvélemény kutatás: Rossz a vajdasági magyarok közérzete 

Családi Kört és a Szabad Magyar Szót kiadó Sajtószabadság Alapítvány megbízásából végzett közvélemény kutatást a zentai 

Identitás Kisebbségkutató Műhely. […] A kutatás első részben azt vizsgáljuk meg, hogy az emberek hogyan érzékelik az országban 

zajló folyamatokat – tágabb értelemben tehát azt, hogy hogy érzik magukat a vajdasági magyarok jelenleg Szerbiában. A 

megkérdezettek 12,6 százaléka szerint jó irányba haladnak a dolgok Szerbiában, 62,5 százaléka szerint viszont rossz irányba. 24,9 

százalék nem tudta eldönteni, hogy az ország dolgai jó, vagy rossz irányba haladnak. Vagyis, a vajdasági magyarok általános 

közérzete rossz, a jövőképük pedig meglehetősen negatív, állapítható meg, hisz majdnem az ötszöröse azoknak az aránya, akik 

szerint nem jó irányba haladnak a dolgok, azokéhoz képest, akik szerint jó irányba haladnak. […] A következő kérdés, hogy hogyan 

élik meg az emberek a saját háztartásuk pénzügyi helyzetét. A 2010-hez képest viszonyító kérdésre a megkérdezettek 45,7 százaléka 

válaszolta, hogy sokkal, vagy kicsit jobb lett a pénzügyi helyzete. Közel 20 százalék szerint nem változott, míg 7 százalék „nem 

tudom”-mal válaszolt. […] A kutatás véletlen kvótás, 35 véletlenül kiválasztott Vajdasági településen 300 fő részvételével 

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

 

https://nepujsag.net/kultura/10661-a-zr%C3%ADnyi-kultusz-felt%C3%A9rk%C3%A9pez%C3%A9se.html
https://4d.rtvslo.si/arhiv/mostovi-hidak/174783984
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/a-munkagepeke-a-foszerep/584153
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/a-munkagepeke-a-foszerep/584153
https://kepesujsag.com/ulesezett-az-eszek-baranya-megyei-magyar-kisebbsegi-onkormanyzat-2/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/nemzeti-kisebbsegek-helyzeterol-tajekozodik-az-ebesz
https://www.magyarszo.rs/hu/4634/gazdasag/243876/Negyven-milli%C3%B3-din%C3%A1r-a-szerb-hagyom%C3%A1nyok-v%C3%A9delm%C3%A9re-Vajdas%C3%A1gban.htm
https://szabadmagyarszo.com/2021/04/02/rossz-a-vajdasagi-magyarok-kozerzete/


Közvélemény kutatás: Egyre kevesebben olvasnak nyomtatott újságot 

[…] A kutatás második részében elsősorban a vajdasági magyarok médiafogyasztási szokásait vette górcső alá (ilyen jellegű kutatás 

legutóbb épp 10 évvel ezelőtt, 2011 szeptemberében készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából), […] de más témákra, így 

például a lakosság közérzetére is kitért. A megkérdezettek 54,7 százaléka nem olvas semmilyen napilapot. 25 százalékuk inkább 

magyarul olvas, 2,7 százalék inkább szerbül, míg 17,7 százalék egyformán mindkét nyelven. Minél idősebb korosztályhoz tartozik 

valaki, annál inkább olvas napilapot: a 18-25 közötti korosztály 76 százaléka nem olvas napilapot, míg a 65 évnél idősebbeknél ez 

az arány 40 százalék…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

Hat vajdasági nemzeti kisebbség kiemelkedő női pályafutását ismertették a közösségek sikeres női tagjai 

Százévente talán egyszer születik olyan tünemény, amilyen Romhányi Ibi volt – emelte ki a közösségünk egyik legmeghatározóbb 

női alakjának pályafutását Erdődi Edvina, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke tegnap a tartományi jogvédő díszülésén, amelyen a 

vajdasági nemzeti kisebbségek kiemelkedő női tagjainak életútjait ismerhették meg az érdeklődők. Lapunk igazgatóhelyettese 

mellett az eseményen felszólaltak a bunyevác, a roma, a román, a ruszin és a szlovák közösségek sikeres női tagjai is, bemutatva a 

nemzeti tanácsok által kiválasztott, kisebbségben érvényesülő nőket. A díszülés másik szervezője a tartományi ombudsman nemzeti 

kisebbségek jogainak megvalósításával megbízott helyettese, Orosz János volt, aki a találkozó egyik legfontosabb hozadékának a 

nemzeti tanácsokkal megvalósított együttműködést emelte ki…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >  

Ülésezett a Kiss Lajos Néprajzi Társaság elnöksége 

A Kiss Lajos Néprajzi Társaság kedden tartotta meg az idei első elnökségi ülését. Ezen, mint azt dr. Szőke Anna elnök asszonytól, 

az MTA külső köztestületének tagjától megtudtuk, többek között a következő fél évre vonatkozó tervekről volt szó. […] Az Idő, 

idő, tavaszidő elnevezésű konferenciára szeptember 11-én kerül majd sor, ám ennek helyszínéről még nem döntöttek. – Ötven évvel 

ezelőtt jelent meg az Idő, idő, tavaszidő – A jugoszláviai magyarság népköltészetéből című könyv a Forum Könyvkiadó 

gondozásában, amelyet dr. Bori Imre szerkesztett. A konferencia helyszínével kapcsolatban két település merült fel, az egyik 

Temerin, a másik Zombor. Ha az utóbbi mellett döntünk, azért lesz, mert szeretnénk átmenni Horvátországba, Baranyába, hogy 

megkoszorúzzuk dr. Bosnyák István sírját, mondta Szőke Anna. Hozzátette, október 25-én megemlékezést tartanak dr. Penavin 

Olga sírjánál. A néprajz- és nyelvjáráskutató húsz évvel ezelőtt hunyt el. […] Ezenkívül az aktuális pályázatokról is szó volt. A Kiss 

Lajos Néprajzi Társaság tervei között szerepel, hogy felújíttatják Leiningen Westerburg Ármin Titelen található sírját és obeliszkjét. 

– Ő az aradi vértanú, Leiningen Westerburg Károly fia, aki ármentesítette a Tisza mentét. Továbbá szó volt egy megkezdett néprajzi 

kutatásról, amelyben a többi között a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tanárai és hallgatói is részt vesznek…” Forrás: 

Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Beszélgetés: A középkorról, a hagyományokról a VM4K-ban 

Csütörtökön 19 órai kezdettel a VM4K Csütörtök esték – másképp elnevezésű rendezvénysorozatának következő vendége Nagy 

Abonyi Szabolcs, a Szent Longinus Középkori Hagyományőrző Egyesület elnöke lesz, akivel Baráth Gábor Gergely történész 

beszélget a középkorral kapcsolatos sztereotípiákról, a hagyományok jelentőségéről – ezen belül a hagyományőrzés tágabb körben 

való megismertetéséről –, illetve az egyesület színes történelmi-pedagógiai tevékenységéről…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     
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