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A Külső Tagok Fóruma az MTA 195. közgyűlésén 

A hagyományokhoz hűen a Magyar Tudományos Akadémia éves közgyűlésének második napján tartották a Külső Tagok Fórumát 

az MTA Székházban. Freund Tamás, az MTA elnöke köszöntőjében hangsúlyozta: a külső tagok minél intenzívebb bevonása az 

Akadémia életébe, a határon túli magyar kutatók munkájának elismerése és támogatása elnöki programjának kiemelt része. 

Nyitóbeszédében köszönetet mondott a külső tagok aktív szerepvállalásáért az Akadémia életében, többek között a Középiskolai 

MTA Alumni Programban való lelkes részvételükért, melynek keretében határon túli magyar tudósok is vállalták, hogy ellátogatnak 

alma matereikbe, hogy közel vigyék a Kárpát-medencében élő magyar fiatalokhoz a tudományokat és a tudományos kutatómunkát. 

A programba több határainkon túli magyar középiskola is bekapcsolódott, és anyaországi kutatók is nagy örömmel látogatnak el 

hozzájuk. […] Az elnöki köszöntőt az Arany János-díjak és az Arany János-érmek átadása követte…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk 

> teljes cikk 2 > 

A Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága elismerései 2022-ben 

Az Arany János-díjnak olyan külhoni magyar tudósok, kutatók elismerése a célja, akik jelentős munkásságot mutattak fel életük 

során (Életműdíj), akik kiemelkedő tudományos eredményt értek el (Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény Díj) vagy fiatal 

kutatóként nyújtottak jelentős teljesítményt (Fiatal Kutatói Díj). Az Arany János-érem olyan külhoni magyar tudósok, kutatók 

kitüntetésére szolgál, akik a külhoni magyar tudományosság és tudományos közélet ügyének előmozdításában szereztek kiemelkedő 

érdemeket. 2022-ben az Arany János-díj Életműdíját Bodor Miklós kapta. A Szatmárnémetiben született és az Amerikai Egyesült 

Államokban élő kémikus gyógyszerfejlesztési eredményei a legendás magyar gyógyszerkutató, Richter Gedeon eredményeihez 

mérhetők. […] A Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény díjat a Marosvásárhelyen született és jelenleg is Erdélyben élő Paizs 

Csabának, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem professzorának, az erdélyi magyar tudományos élet és felsőoktatás 

kiemelkedő alakjának adományozták…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Bemutatjuk a Magyar Tudományos Akadémia új tagjait 

Száztíz, a közös akadémiai jelöltlistára felkerült kutató közül választotta meg az Akadémikusok Gyűlése az MTA új rendes, 

levelező, külső és tiszteleti tagjait május 3-án, kedden. […] Az új akadémikusokat a választás után bemutatták a Magyar 

Tudományos Akadémia 195. közgyűlésén is…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

Barabási Albert-László rejtett mintázatokról szóló kiállítása érkezik a Csíki Székely Múzeumba 

Barabási Albert-László világhírű fizikus, hálózatkutató, az MTA külső tagjának Rejtett mintázatok című kiállítása nyílik meg május 

7-én, szombaton 17 órától a Csíki Székely Múzeumban. Ez a tárlat több tucat empirikus kutatásból kialakuló lenyűgöző képet és 

tárgyat ölel fel, egyfajta tudományból és művészetből szőtt mozaik, amelyben a két terület elemeinek kereszteződéséből új utódok 

és mintázatok alakulnak ki…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Könyvbemutató: Zsuzsa könyve. Tanulmányok Tapodi Zsuzsa születésnapjára 

Május 20-án 18 órától kerül sor a Zsuzsa könyve. Tanulmányok Tapodi Zsuzsa születésnapjára című kötet online bemutatójára, 

Zoom applikáción keresztül a Kolozsvári Akadémiai Bizottság szervezésében. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadónál megjelent 

kötetet a szerkesztők, Lajos Katalin és Pieldner Judit mutatják be…” Forrás: KAB.ro: teljes cikk >  

Artel Liberales előadássorozat: Sipos Emese előadása 

Az elmúlt évtizedek során a gyógyszer technológia számára egy igen fontos kihívás volt annak megvalósítása, hogy olyan 

gyógyszerhordozó rendszereket fejlesszen ki, amelyek képesek a különböző hatóanyagokat a célszervekhez, szövetekhez, valamint 

sejtekhez eljuttatni. A nemrég megjelent koronavírus elleni oltóanyag fejlesztésekor is egy ilyen lipid alapú nanorészecskét „hívtak 

segítségül” a vírus genetikai anyagának az emberi szervezetbe való bejuttatásához. Sipos Emese gyógyszerész, a Marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem előadótanára rövid áttekintést ad az oltóanyagok összetételében szereplő gyógyszerhordozó 

rendszerekről. Mindezekre 2022. június 1. 18.00 órakor, a zoom platformján kerül sor…” Forrás: KAB.ro: teljes cikk >  
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ROMÁNIA/ERDÉLY  

Románia a tengeri gázlelőhelyekhez vezető utolsó esélyét próbálja megragadni  

Évtizedekre elegendő földgázt rejt a Fekete-tenger, a romániai politikai szféra viszont a lehetőségek elherdálásának iskolapéldáját 

bemutatva évek hosszú során képtelen volt összerakni egy jó törvényt, ami a kitermelést szabályozná. Mi szerepel az offshore-

törvényben, és miért késett ennyit a módosítása? A részben állami tulajdonban levő Romgaz vezetői kedden aláírták a szerződést a 

fekete-tengeri Neptun Deep földgázmező 50%-os tulajdonrészének megvásárlásáról az amerikai ExxonMobil energetikai vállalat 

képviselőivel. A szerződéskötés jelentősége rendkívüli: a jelenlegi energetikai válságban egy legkevesebb 42 milliárd, de az sem 

kizárt, hogy akár a 84 milliárd köbmétert is elérő földgáztartalék kerülhetett romániai érdekeltségbe…” Forrás: Transtelex.ro: teljes 

cikk > 

Kártérítést fizet Románia a holokauszt túlélőinek 

Havonta mintegy 745 dollár (3480 RON) értékű kártérítést fizet Románia a holokauszt túlélőinek az izraeli és a román kormány 

között a napokban megkötendő egyezmény szerint, írta meg a Haaretz napilap. A becslések szerint mintegy 15 ezer személy 

részesülhet a kártérítésből. A több évi tárgyalás eredményeként megszületett egyezmény lényege, hogy Románia elismeri a 

Holokauszttúlélők Jogainak Hatósága nevű izraeli kormányhivatal által kibocsátott dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy egy 

túlélő Romániában volt a háború idején…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Külön tantárgyban tanulhatnak a középiskolások az 1989-es rendszerváltásról 

A romániai 1989-es forradalom és rendszerváltás történetéről külön tantárgyat terveznek bevezetni a 2023-2024-es tanévtől 

kezdődően a líceumi osztályoknak, erről döntött szerdán a képviselőház – írta meg a News.ro. A Temes megyei PNL alelnöke, 

Marilen Gabriel Pirtea képviselő közleményben kifejtette, hogy a tervezetet megvitatta a képviselőház, a végleges formájában 255 

képviselő szavazta meg, 17-en voksoltak ellene és 44-en tartózkodtak. A tervezet ezután a szenátus plénuma elé kerül…” Forrás: 

Transtelex.ro: teljes cikk > 

Felmérés: Hetes alatt a boldogságindex a hazai ifjúsági fővárosokban 

Idén február–márciusban Boldog város – fiatalok a pandémia után címmel ötezer fiatal bevonásával végeztek felmérést a hazai 

ifjúsági fővárosokban, a fiatalok életének egyes szempontjait „mérve”: mennyire érzik magukat boldognak, mennyire biztonságos, 

egységes és proaktív a városuk, és hogyan lehetne még jobbá tenni lakóhelyüket. A felmérést Kolozsváron, Temesváron, Bákóban, 

Nagybányán, Jászvásáron, Konstancán és Zsilvásárhelyen indították el februárban – e városok nyerték el eddig a Románia ifjúsági 

fővárosa címet –, az eredményeket a május 2-ai ifjúság napja alkalmából mutatta be több partnerszervezet, így a kolozsvári PONT 

Csoport is. […] Ugyancsak az ifjúság napján tették közzé a Fiatalok otthon című tanulmány eredményeit is, amely a fiatal generáció 

lakhatási problémáira, körülményeire kívánt rávilágítani, hiszen a saját lakás vásárlásának lehetősége közvetlen kapcsolatban áll a 

fiatalok elégedettségérzésével. Mint kiderült a fiatalok nemigen találnak megfizethető lakást, pedig a lakhatás az egyik legfontosabb 

tényezője a fontos döntéseiknek…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Politikum: Kisebbségi társadalomkutatók a Partizánon 

A Partizán szerdai műsorában Fosztó László erdélyi antropológus, az MTA külső köztestületének tagja, kisebbségkutató és Ravasz 

Ábel felvidéki szociológus beszélt a NER nemzetpolitikájáról, a határon túlra érkező pénzekről, befolyásról, valamint arról, hogy 

milyen lehetőségei lennének az ellenzéki pártoknak a szomszédos országokban. A műsor felvezetőjében is megjelent a „mennyit ér 

és miért annyi a 95%?”, felidézve azt a Magyarországon széles körben elterjedt tévhitet, hogy a határon túli magyarok ilyen arányban 

lennének a Fidesz hívei. „Nem beszélünk hatalmas számokról, az erdélyi magyarok egyharmada, de inkább egynegyede szavazott 

mindössze” – számolt Fosztó László. […] Gulyás Márton műsorvezető elmondta: „Volt egy kutatás, amelyet Bányai Barna 

politológus végzett el. Kiszámolta, hogy 2010 és 2018 között összesen 513 milliárd forint ment úgynevezett határon túli célokra a 

magyar költségvetésből…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Ismét jogbizonytalanság jellemzi a katolikus gimnázium működését 

Jogerős ítéletet hozott a Legfelsőbb Bíróság abban a perben, amelyet az Unirea Nemzeti Főgimnázium, az iskolába járó gyermekek 

szülői csoportja és két román nacionalista szervezet a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceumot 

létrehozó miniszteri rendeletek érvénytelenítéséért kezdeményezett. […] Tamási Zsolt, az iskola igazgatója az MTI-nek elmondta: 

az ügyvédek úgy értelmezik, hogy a korábbi jogfosztó ítélet lényegi részei érvényben maradtak. Az igazgató szerda délutáni 

Facebook-üzenetében úgy értékelte: az általa vezetett intézmény újra működési engedély nélkül maradt…” Forrás: E-nepujsag.ro: 

teljes cikk > 

https://transtelex.ro/penzcsinalok/2022/05/04/offshore-torveny-foldgaz-fekete-tenger-kitermeles-antal-lorant
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Nemzetközi díjjal ismerték el a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem magyar kutatóinak Covid-kutatását 

A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) magyar tagozatos közgazdász kutatói nyertek a nagy-britanniai Emerald 

Publishing tudományos kiadó Real Impact Awards 2021 elnevezésű nemzetközi versenyének egyik kategóriájában. A kiadó a 

koronavírus-járvány gazdasági hatásait vizsgáló kutatási projektnek a társadalomra gyakorolt széleskörű hatásait ismerte el. A brit, 

ausztrál és norvég szakértőkből álló zsűri külön kiemelte, hogy a kolozsvári kutatók által publikált elemzések eredményei igazolható 

hatást gyakoroltak a járvány alatt meghozott hivatalos döntésekre. […] Mint Szász Levente, a BBTE Közgazdaság- és 

Gazdálkodástudományi Karának dékán helyettese, az MTA külső köztestületének tagja, a kutatási projekt vezetője felidézte, a 

kibontakozó járvány miatti bizonytalan, válságos helyzetben indították a projektet…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Lapszemle: Korunk – május 

A lapszámban a Magyar Ifjúsági Központ YZ Intézete és az Országos Magyar Diákszövetség közös kutatásának eredményeit 

olvashatjuk. Az Egyetemisták jövőképkutatása címet viselő kutatás a romániai magyar egyetemi hallgatókat kérdezte jövőterveik 

alakulásáról a koronavírus-járvány tükrében. […] A tanulmányokban olyan kérdésekre kaphatunk választ, mint: Ki számít jó 

tanulónak az online oktatásban?; Mi befolyásolja leginkább a középiskolások egyetemválasztását?; Hogyan alakult a 

rendezvénylátogatási kedv?…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Online kisfilmekben keltették életre a Trianon előtti magyar világot 

Száz egyperces kisfilmben keltették életre a Trianon előtti magyar világot az Elrabolt Hungária című album készítői, a videókon 

több erdélyi helyszín is megelevenedik. […] Elrabolt Hungária címkötetben szereplő száz monarchia kori képeslap egy különleges 

videó technika segítségével kelt életre, így ma már akár nem látható épületeket, műemlékeket is meg lehet tekinteni mozgóképen. 

Az egyesület közleménye szerint a kisfilmek segítségével láthatóvá válnak a régi Magyarország hétköznapjai…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium két pedagógusát is díjazták 

A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium két pedagógusát is díjazták a Budapesten tartott Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért 

múlt heti gálán. Krecht Gyöngyvér Mária a kiváló tehetségsegítő kategóriában, Deák Éva a kiváló tehetséggondozó kategóriában 

kapott elismerést…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Az idei Szociológus Napokon a krízisen lesz a fókusz 

Május 11-13. között zajlanak a Szociológus Napok, amelyet a BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet, valamint a 

Max Weber Szakkollégium immár tizenkettedik alkalommal szervez meg. Az idei háromnapos rendezvényen a krízishelyzetekre 

fókuszálnak. A rendezvény előadásai főként az ukrajnai háborúra és a koronavírus-járvány hatásaira reflektálnak. Május 13-án, 

pénteken délután 3 órától műhelybeszélgetés is lesz: Társadalmi változás Aranyosszéken címmel, a 2021. évi szakmai gyakorlat 

tanulságait mutatják be a szakemberek. Szintén pénteken egy kerekasztal-beszélgetésre is sor kerül, a társadalomtudományok 

alkalmazhatósága a kistérségi vidékfejlesztésben témájában. Itt Csák László, Veres Valér – mindketten az MTA külső 

köztestületének tagjai – valamint Letenyei László, Kerekes Kinga, Pásztor Gyöngyi, Vákár István beszélgetnek, az eseményt Kiss 

Dénes moderálja…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Marosvásárhelyen, Kolozsváron és Csíkszeredában vendégeskedik az Irodalmi Karaván 

Második alkalommal indul útnak az Irodalmi Karaván Erdélybe, melynek során május 11-15. között öt napon keresztül három 

városban és egy kiemelt könyves rendezvényen mutatkoznak be az írók, alkotó vendégek – olvasható a Petőfi Kulturális Ügynökség 

közleményében. A szervezők ezúttal Marosvásárhely, Kolozsvár és Csíkszereda, a Csíkszeredai Könyvvásár közönségét 

megszólítva tematikus, rendhagyó irodalomórák, esti Szalon-beszélgetések és könyvvásári programok megrendezésével 

készülnek…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Könyvkereskedés és könyvnapok Sepsiszentgyörgyön 

SepsiBook elnevezéssel kerül sor a Sepsi Arénában 2022. május 26. és 29. között az első könyvvásárra és kortárs irodalmi fesztiválra 

magyar és román nyelvű programokkal. Városunk életében a múlt században voltak hasonló kezdeményezések, igaz, nem ilyen 

gazdag programmal (író-olvasó találkozók, kerekasztal-beszélgetések, gyerekfoglalkozások, koncertek stb.)…” Forrás: 3szek.ro: 

teljes cikk > 
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SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

Múltidéző: Laposnya, az eltűnt magyar többségű telep 

Kétszáz esztendő alatt Laposnya szinte oda jutott, ahol az 1800-as évek elején tartott: a természetet felfedezni vágyó túrázók és a 

módos vadászok lakatlan, vadregényes helyszínévé vált. A fél évszázaddal ezelőtti, több száz erdei munkásnak otthont adó épületek 

kiürültek, majd lepusztultak. Horthy vadászkastélya a Siguranţa áldozata és a lángok martalékává vált, a sínpárok az ócskavasban 

végezték. Bár magyar nevében is ott található a telep szó, a kommunizmus idején Laposnya majdnem igazi faluként működött…” 

Forrás: Erdelyinaplo.ro: teljes cikk > 

 

Politikum: Súlyos ukrán vádak Magyarország ellen 

Vlagyimir Putyin előre elárulta a magyar vezetésnek, hogy az oroszok lerohanják Ukrajnát, a magyar kormány területeket akar 

szerezni Ukrajnától – mondta a Hromadske ukrán lap beszámolója szerint Olekszij Danilov, az ukrán Biztonsági és Védelmi Tanács 

(BVT) titkára egy tévés interjúban…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

MAB akkreditációt kapott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

A megújult magyar felsőoktatás kiemelt figyelmet fordít a külhoni felsőoktatás fejlesztésére, versenyképességének megújítására, és 

ebben meghatározó, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola nemzetközi akkreditációt kapott – erről az Innovációs 

és Technológiai Minisztérium (ITM) felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár beszélt csütörtökön, Budapesten. A tudatos 

felsőoktatás-fejlesztésnek egyik lényegi eleme, hogy a magyar kormány az európai felsőoktatási minőségbiztosítási regiszternek 

2021 óta tagja, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság pedig az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szövetség teljes 

jogú tagja. Így nyílt lehetőség arra, hogy a MAB külhoni és más intézményeknél is európai akkreditációt végezzen – ismertette…” 

Forrás: Karpathir.com: teljes cikk > 

Lövészárokból tart online előadást az UNE professzora 

A konfliktus által érintett kelet-ukrajnai régióban két őrség között a lövészárokból tart előadást diákjainak Fegyir Sándor, az Ungvári 

Nemzeti Egyetem professzora idegenforgalmi alapismeretek tantárgyból. Az erről készült felvételt Viktor Scsadej osztotta meg 

közösségi oldalán. […] Fegyir Sándor a háború kitörését követően jelentkezett a területvédelmi zászlóaljhoz. Az egység jelenleg 

Kelet-Ukrajnában van…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Többszáz szakirodalmi könyv érhető el a Kárpátaljai Tudományos Adatbankban 

Folyamatosan bővül a Momentum Doctorandus (MD) által létrehozott Kárpátaljai Tudományos Adatbank, ahová továbbra is várják 

a kárpátaljai kutatók bemutatkozását. […] A honlapon több mint 500 Kárpátaljához kapcsolható könyv, 42 disszertáció, valamint 

közel 40 kutató bemutatkozása érhető el. Az adatbázisba továbbra is várják a bemutatkozókat az alábbi linkre kattintva:…” Forrás: 

Karpatalja.ma: teljes cikk > 

Tudományos vitadélutánt szerveznek a Rákóczi-főiskolán 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2022. május 12-én “Jövőt formáló 

tudomány” címmel tudományos vitadélutánt szervez a főiskola bázisán.  A tudományos vitadélután célja, hogy minél szélesebb 

ismeretekkel rendelkezzenek a kárpátaljai főiskolai és egyetemi hallgatók – azaz a kárpátaljai magyarság jövőjét jelentő 

értelmiségiek –, és rálátásuk legyen a világban zajló folyamatokra, problémákra, kihívásokra. A vitadélutánon négy elismert 

szakembertől hallgathatnak előadásokat az érdeklődők az alábbiak szerint: Prof. Erdődy Gábor, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 

Prof. Kocsis Károly, Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke, Prof. Kontra 

Miklós, Károli Gáspár Református Egyetem és Prof. Weiszburg Tamás, Országos Tudományos Diákköri Tanács…” Forrás: 

Karpatalja.ma: teljes cikk >      

 

A legjobb érettségizőknek szánt motivációs ösztöndíj, ha hazai felsőoktatási intézménybe iratkoznak be 

Elindult a regisztrálás a szlovákiai főiskolák hallgatói számára elérhető ösztöndíjra. Azoknak a legjobb érettségizőknek szánt 

motivációs ösztöndíjról van szó, akik hazai felsőoktatási intézményben folytatják a tanulmányaikat – közölte a Facebookon Ľudovít 

Paulis oktatásügyi államtitkár.Az ösztöndíj honlapján az áll, hogy a sikeres pályázó egy akadémiai évre 3 ezer eurós ösztöndíjra 

válik jogosulttá. Az ösztöndíjat havi 300 eurós részletekben fogják folyósítani 10 hónapon át. A program célja arra ösztönözni a 

tehetséges diákokat, hogy szlovákiai főiskolán folytassák a tanulmányaikat…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > 

https://erdelyinaplo.ro/extra/laposnya-az-eltunt-magyar-tobbsegu-telep-n-felszedett-sinek-tonkretett-ut-es-felperzselt-kastely-a-maros-megyei-telepulesen
https://www.vajma.info/cikk/magyarorszag/23341/Sulyos-ukran-vadak-Magyarorszag-ellen.html
https://karpathir.com/2022/05/05/nemzetkozi-akkreditaciot-kapott-a-ii-rakoczi-ferenc-karpataljai-magyar-foiskola/
https://kiszo.net/2022/05/05/loveszarokbol-tart-eloadast-diakoknak-az-une-professzora/
https://karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/tobbszaz-szakirodalmi-konyv-erheto-el-a-karpataljai-tudomanyos-adatbankban/
https://karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/tudomanyos-vitadelutant-szerveznek-a-rakoczi-foiskolan/
https://www.bumm.sk/belfold/2022/05/04/9-ezer-euro-osztondijat-kaphatnak-az-itthon-tovabbtanulo-idei-erettsegizok


A rendőrség előbb elfogadta a feljelentést, a NAKA azonban leállította a magyargyalázó újságíró elleni eljárást 

Mégsem történt nemzetiség elleni uszítás, így a NAKA nem indít eljárást Arpád Soltész újságíró ellen. [...] Amint az a döntés 

indoklásából kiderül, a NAKA szerint Soltész szavait nem lehet nemzetiség elleni uszításként értelmezni. Így bár maga a NAKA is 

problémásnak tartja a Soltész által leírtakat, miszerint “a putyini Magyarországot izolálni kell, különben a felvidéki Rozsnyó lesz 

az új Bucsa”, vagy hogy “a magyarok majd a szlovák nők és gyerekek vérével fognak tankolni és a csontjaikkal fűteni,” de ezeket 

a szavakat a nyomozó szerint “nem lehet izoláltan értelmezni, mint adott nemzet ellen szólókat, hanem azt a történelmi és a mai 

geopolitikai események összefüggéseiben kell értelmezni…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Iskolai beíratási mustra a Felvidékről 

Április végéig tart az iskolaköteles gyermekek beíratása az iskolák első osztályaiba, ám a Csallóközben már több településen 

megvannak a pontos adatok a szeptemberben induló új iskolai évre vonatkozóan.  […] Rendkívül sikeres volt a beíratás a losonci 

Kármán József Alapiskolában. […] Nagykürtösi járás – Szeptembertől több lesz az elsős. […]  Alapiskolai beíratás Ragyolcon és 

Nagydarócban. […] Nőtt a beíratottak száma Füleken. […] Harminc kiselsőse lesz a Duna utcai alapiskolának Pozsonyban. […] 

Beiratkozási körkép a párkányi régió magyar alapiskoláiból. […] Stagnál a beíratott elsősök száma a Mátyusföld nagyiskoláiban…” 

Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 > teljes cikk 5 > teljes cikk 6 > teljes cikk 7 > teljes cikk 8 

> 

Régió: Úgy tűnik, egyetlen magyar iskola viseli a roma gyerekek oktatásának nehézségeit 

A komáromi, 32. testületi ülés napirendi pontja volt a város által fenntartott óvodák és iskolák körzetesítésének szabályozása és a 

tanköteles gyermekek iskolai beiratkozási helyének és időpontjának meghatározása általános érvényű rendelettel. […] Nyilvánosan, 

az önkormányzati ülésen kért segítséget az egyik általános iskola igazgatója, aki szerint  – bár így nem mondta ki és következetesen 

hátrányos helyzetű gyerekekről beszélt – lassan, de visszafordíthatatlanul „elcigányosodik” a város egyik legpatinásabb, 

legszínvonalasabb oktatási intézménye. […] Andruskó Imre képviselő úgy vélekedett, „szét kell teríteni a problémát”. 

Hozzászólásában rámutatott, a városban három önkormányzati magyar nyelvű alapiskola van és egy egyházi fenntartású, ám a 

problémát közösen kell kezelni. […] Albert Sándor tanulmányaira hivatkozva elmondta, Pozsonytól Királyhelmecig 

általánosságban a magyar iskolák diákjai között 40 százalék a roma nemzetiségű…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

A magyar-magyar kapcsolatokat erősíti a három testvériskola 

A magyar-magyar kapcsolatok erősítése érdekében kötött egymással testvériskolai kapcsolatot még a 2000-es évek elején a 

komáromi Selye János Gimnázium, a budapesti Szent István Gimnázium és a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium. Az 

együttműködés azóta is több szinten működik. Legutóbb a selyések látták vendégül a többieket. [...] Andruskó Imre, a komáromi 

Selye János Gimnázium igazgatója portálunknak elmondta, véletlenek sorozatának köszönhető, hogy a három iskola között 

testvériskolai kapcsolat jött létre. [...] „Iskoláink között többszintű együttműködés van. Ez megmutatkozik igazgatói, pedagógusi, 

és ami a legfontosabb, a tanulók szintjén is. Részt veszünk egymás ünnepségein, jeles eseményein. Fontos, hogy a fiatalok lássák, 

hogy nem csupán Budapest jelenti Magyarországot” – vélekedett Lázár Tibor, a Szent István Gimnázium direktora…” Forrás: 

Bumm.sk: teljes cikk > 

Komáromi győzelem a Szép Magyar Beszéd országos fordulóján 

Kiváló eredményt ért el a komáromi Selye János Gimnázium két tanulója, Lénárt Dóra és Szalay Mátyás a múlt héten Kassán a 

Szép Magyar Beszéd országos fordulóján. Dóra első, Mátyás pedig harmadik helyezést ért el – tájékoztatta portálunkat Farkas 

Adrianna, Dóra felkészítő tanára. [...] Lénárt Dóra, a verseny országos győztese így ecsetelte kassai élményeit…” Forrás: Bumm.sk: 

teljes cikk > 

Videó beszélgetés: Bordás Sándor, pszichológus 

1977-ben szerezte meg klinikai pszichológis oklevelét, majd 1979-ben az ELTE-n doktorált. Nagy doktoriját a Pécsi 

Tudományegyetemen védte meg. Volt a New Yorki Columbia Egyetem ösztöndíjasa, fejlesztési projektjei kötötték Belgiumhoz és 

Hollandiához is.Egyetemi munkássága a komáromi Selye János Egyetemhez kötődik, jelenleg a székesfehérvári Kodolányi János 

Egyetem főiskolai tanára. Számos tudományos testület, köztük a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületének tagja. [...] 

A világ számos pontján aktív szakemberként miért tartotta fontosnak, hogy a Csallóközben maradjon? [...] Milyen történelmi 

traumák adnak magyarázatot a szlovák-magyar viszonyra? A rossz történelemtankönyvek is felelősek abban, hogy újratermelődik 

a szlovák-magyar konfliktus…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

https://korkep.sk/cikkek/belfold/2022/05/03/a-rendorseg-elobb-elfogadta-a-naka-azonban-leallitotta-a-magyargyalazo-soltesz-elleni-eljarast/
https://ma7.sk/tajaink/mennyi-a-magyar-elsos-beiratasi-mustra-a-csallokozbol
https://ma7.sk/tajaink/rendkivul-sikeres-volt-a-beiratas-a-losonci-karman-jozsef-alapiskolaban
https://ma7.sk/tajaink/nagykurtosi-jaras-szeptembertol-tobb-lesz-az-elsos
https://ma7.sk/tajaink/alapiskolai-beiratas-ragyolcon-es-nagydarocban
https://ma7.sk/tajaink/nott-a-beiratottak-szama-fuleken
https://ma7.sk/tajaink/harminc-kiselsose-lesz-a-duna-utcai-alapiskolanak-pozsonyban
https://felvidek.ma/2022/05/beiratkozasi-korkep-a-parkanyi-regio-magyar-alapiskolaibol/
https://ma7.sk/tajaink/stagnal-a-beiratott-elsosok-szama-a-matyusfold-nagyiskolaiban
https://ma7.sk/tajaink/stagnal-a-beiratott-elsosok-szama-a-matyusfold-nagyiskolaiban
https://felvidek.ma/2022/05/komarom-ugy-tunik-egyetlen-magyar-iskola-viseli-a-roma-gyerekek-oktatasanak-nehezsegeit/
https://www.bumm.sk/regio/2022/05/03/a-magyar-magyar-kapcsolatokat-erositi-a-harom-testveriskola
https://www.bumm.sk/regio/2022/05/03/komaromi-gyozelem-a-szep-magyar-beszed-orszagos-fordulojan
https://korkep.sk/cikkek/velemeny/2022/05/04/bordas-sandor-pszichologus-a-korkepnek-a-feldolgozatlan-traumak-meg-mindig-terhelik-a-szlovak-magyar-viszonyt-podcast/


SZERBIA/VAJDASÁG 

 

Majer István Szakmai Napokat tartanak Kürtön 

Különleges fotókból és szobrokból nyílik kiállítás a 12. Majer István Szakmai Napok keretében az érsekújvári járásbeli Kürtön. 

Majer István a magyar pedagógia úttörője volt, nevéhez fűződik a gyakorlati nevelőtevékenység – a mesterképző – megszervezése, 

az önálló tanítóképző intézetek hálózatának kiépítése. A jeles személyiség évek múltán is szeretettel emlékezett vissza Kürtre és 

könyveiben utalt a községre, 1870-ben alapítványt hozott létre a kürti Szent Vendel-szobor megépítésére, 1992-ben a helyi 

cserkészcsapat felvette Majer István nevét…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Konferencia: Hatékony pedagógiai kommunikáció 

A fenti címmel szervezi meg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége az szervezet égisze alatt működő Óvodapedagógusok 

Országos Társulásával karöltve az Országos Óvópedagógiai Konferenciát. A szakmai találkozónak május 12-én és 13-án Galánta 

ad otthont. A csütörtöki napon a szakmai előadások mellett az Óvodapedagógusok Országos Társulásának tisztújító közgyűlésére 

is sor került…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

  

Szerbia 200 millió eurós támogatástól eshet el, ha nem vezet be szankciókat Oroszország ellen 

Ha Szerbia nem vezet be szankciókat Oroszországgal szemben, az biztos, hogy hazánk nehezen jut majd hozzá az uniós forrásokhoz, 

amelyek révén az elmúlt hét évben 1,5 milliárd euró jutott Szerbiába. A német Bundestag ugyanis elfogadta a „Béke és szabadság 

védelme Európában – Ukrajna átfogó támogatása” elnevezésű záradékot, amely közvetve azt mondja, hogy Szerbiának választania 

kell, hiszen ha az nem támogatja az Oroszország elleni szankciókat, akkor elveszti az Európai Unió felől érkező nem csekély 

pénzügyi támogatást. Vlagyimir Međak, az Európai Mozgalom munkatársa a Nova című napilapnak elmondta, hogy Szerbia évente 

mintegy 200-250 millió eurót kap az előcsatlakozási alapokból, 2001 óta. „21 év alatt csaknem négymilliárd euró támogatást kapott 

Szerbia. […] Aleksandar Vučić szerb elnök szerdán Berlinben kijelentette, hogy Szerbia szilárdan elkötelezett az európai út mellett. 

Hozzátette, Szerbia megértette Németország és mindenki más üzenetét az Oroszországgal szembeni szankciók bevezetésével 

kapcsolatban…” Forrás: Szmsz.press: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Beszélgetés: Szeptembertől 2112 hely várja a magyar tannyelven tanulókat a középiskolákban 

Az Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztérium által hivatalosan is megjelentetett pályázatban szeptembertől 

2112 hely várja a magyar tannyelven tanulókat a középiskolákban. A tagozatokról, a szakirányokról és az egyéb tudnivalókról 

Vicsek Annamária oktatási államtitkár nyilatkozott lapunknak. Elegendő lesz a középiskolákban elérhető magyar tannyelvű helyek 

száma, összehasonlítva azt az általános iskola nyolcadik osztályos, végzős tanulói számával? — A helyek száma bőven meghaladja 

a szükségleteket, hiszen a vajdasági középiskolákban az idén 1252 nyolcadikos tanuló fejezi be az általános iskolát. Fontos volt, 

hogy a szakok lehető legszélesebb palettáját kínáljuk fel a diákoknak, hogy mindenki megtalálhassa az érdeklődésének, 

tehetségének, affinitásának megfelelőt, és ne legyen olyan irányzat, amely valahol a Vajdaságban ne lenne választható. […] A 

gyakorlat alapján azonban tudjuk, hogy sajnos mindig vannak olyanok is, akik szerb tannyelvű középiskolát választanak, vagy az 

anyaországban folytatják középiskolai tanulmányaikat…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

Az Újrahasznosított örökség elnevezésű pedagógus-továbbképzést tartottak Újvidéken 

Az Újrahasznosított örökség elnevezésű pedagógus-továbbképzést a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon tartották meg. A Gróf 

Széchenyi István Általános Iskola együttműködésének köszönhetően a Széchenyi-iskola tanítói vettek részt rajta. Az előadáson 

bemutatták, hogyan lehet a fenntarthatóság jegyében az oktatásba integrálni a térség kulturális örökségének gyakorlati tudását. A 

továbbképzés nyolc tanórát foglalt magában, melynek keretében a pedagógusok elméleti előadásokon és gyakorlati foglalkozásokon 

ismerkedhettek meg a Bácska kulturális örökségének újrahasznosítása című kutatás eredményével és praktikus ismereteivel. A 

továbbképzést az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának tanárai tartották, az MTA külső köztestületének 

tagjai: Raffai Judit, Vukov Raffai Éva…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

Arany János-éremmel tüntették ki Budapesten Kastori Rudolf újvidéki akadémikust 

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) éves közgyűlésének második napján, május 3-án tartották Budapesten a Külső Tagok 

Fórumát az MTA Székházban. Freund Tamás, az MTA elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy elnöki programjának egyik sarkpontja 

a külső (külföldi) tagok minél intenzívebb bevonása az Akadémia életébe, a határon túli magyar kutatók munkájának elismerése és 

támogatása. A külső tagok egyre aktívabb szerepvállalása érezhető, az együttműködés keretrendszere egyre kidolgozottabb. 

https://ujszo.com/regio/majer-istvan-szakmai-napokat-tartanak-kurton
https://felvidek.ma/2022/05/hatekony-pedagogiai-kommunikacio/
https://szmsz.press/2022/05/04/szerbia-200-millio-euros-tamogatastol-eshet-el-ha-nem-vezet-be-szankciokat-oroszorszag-ellen/
https://szmsz.press/2022/05/04/vucic-szerbia-megertette-nemetorszag-uzenetet/
https://www.hetnap.rs/cikk/2112-kozepiskolai-hely-39550.html
https://www.hetnap.rs/cikk/ujrahasznositott-orokseg-39560.html


DIASZPÓRA 

Vajdaságból Kastori Rudolf akadémikus Arany János-érmet vehetett át a Pannon régióban termesztett főbb szántóföldi növények 

ásványi táplálkozásának élettanát és agrokémiáját kutató munkájáért, közéleti szerepléséért, a vajdasági magyar nyelvű tudományos 

és szakmai ismeretterjesztésben való aktív részvételéért, tájékoztatta szerkesztőségünket a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács 

(VMAT) sajtószolgálata…” Forrás: Szmsz.press: teljes cikk > 

Herczeg Zsolt Dr. Bodrogvári Ferenc-díjat kapott 

Herczeg Zsolt rendező, a Pannon RTV munkatársa és Kucor Tamara művészettörténész, a Szabadkai Kortárs Galéria kurátora kapja 

a Dr. Bodrogvári Ferenc-díjat - döntöttek egyhangúlag Szabadka Város Képviselő-testületének ülésén. A képviselők hat napirendi 

pontot vitattak meg. Két fiatal tehetséget tüntetnek ki a Dr. Bodrogvári Ferenc-díjjal idén. Az elismerést azoknak a fiataloknak ítélik 

oda, akik alkotásaikkal és tetteikkel hozzájárultak Szabadka kulturális életének fejlődéséhez, illetve jeleskedtek a kultúra terén…” 

Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

 

Angol nyelvű tanulmánykötet jelent meg a Mindszenty-perről 

A Vatikán hivatalos kiadója, a Libreria Editrice Vaticana jóvoltából tavaly év végén angol nyelven megjelent tanulmánykötetet 

január végén mutatták be a római Collegium Hungaricumban. […] A kötet a Mindszenty-per 70. évfordulója alkalmából 

Budapesten, az Országházban 2019. február 13–14-én – nyolc ország képviselőinek részvételével – tartott nemzetközi konferencia 

anyagát tartalmazza. A könyvben Mindszenty József bíboros és több magyar – köztük határon túli – egyházi vezető sorsának 

bemutatása mellett cseh, szlovák, román, lengyel, ukrán és albán főpapok sorsáról is olvasható tanulmány…” Forrás: Felvidek.ma: 

teljes cikk > 

Podcast: Jubileumot ünnepelt a prágai Ady Endre Diákkör 

Megalakulásának 65. évfordulóját ünnepelte a hét végén Prágában a "csehszlovákiai" magyar diákszervezetek legöregebbike, a 

prágai Ady Endre Diákkör (AED). A négynapos rendezvény, az ötévente sorra kerülő úgynevezett nagytalálkozó az idén rendkívül 

gazdag programmal várta az egykori és a mai prágai diákokat, akik közül sokan családtagjaikkal együtt vettek részt az eseményen. 

[…] Az Ady Endre Diákkör 1957-ben alakult és a prágai magyar diákokat tömöríti. Fénykorában, a múlt század 70-80-as éveiben 

400-500 tagja is volt. Belák Dávid, az AED elnöke elmondja, milyen a diákélet a cseh fővárosban.” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk 

> teljes cikk 2 > 

     

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László  

https://szmsz.press/2022/05/05/arany-janos-eremmel-tuntettek-ki-kastori-rudolfot/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/herczeg-zsolt-dr-bodrogvari-ferenc-dijat-kapott
https://felvidek.ma/2022/05/angol-nyelvu-tanulmany-kotet-jelent-meg-a-mindszenty-perrol/
https://ujszo.com/kultura/jubileumot-unnepelt-a-pragai-ady-endre-diakkor
https://ujszo.com/kultura/jubileumot-unnepelt-a-pragai-ady-endre-diakkor
https://ma7.sk/podcast/adasido/a-magyar-egyetemistak-meg-most-egy-osszetarto-es-befogado-kozossegre-lelnek

