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Tudománnyal a világ körül videósorozat: Moravcsik Edit, nyelvész (Milwaukee) 

Tudománnyal a világ körül - Magyar tudósok az Egyesült Államokban címmel készített videó sorozatot Novák Tamás és Oláh 

Olívia. A "Magyar Tudósok - USA" Youtube csatornán megosztott videók közül a következő: Milwaukee-ban él Moravcsik Edit 

nyelvész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. Főként a tipológiáról, a szintaxisról és a magyar nyelvről 

jelentek meg művei. A nyelvek iránti szeretettel, családja évtizedekre visszatekintő történetének dokumentálásával, rendkívüli 

aktivitással éli nyugdíjas napjait is Moravcsik Edit…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

Kötet: Kisebbségi kérdések a magyar–román diplomáciai kapcsolatokban (1920–1931) 

Társadalomtudományi Kutatóközpont társkiadásában megjelent Marchut Réka, a Kisebbségkutató Intézet tudományos 

munkatársának: Kisebbségi kérdések a magyar–román diplomáciai kapcsolatokban (1920–1931) című kötete. […] A magyar–román 

diplomáciai kapcsolatokban nem két egyenrangú állam képviselői tárgyaltak egymással, hanem egy a status quót elfogadni nem 

akaró és tudó vesztes kisállam, valamint egy a status quo fenntartásában érdekelt győztes középállam diplomáciai küzdelmeiről volt 

szó. Ilyen helyzetben a megegyezésre, a kompromisszumkeresésre vajmi kevés esély lehetett. […] Jelen kötet diplomáciatörténeti 

munka, melynek célja, hogy politikatörténeti aspektusból mutassa be Magyarország és Románia diplomáciai kapcsolatait és abban 

a kisebbségi kérdés megjelenését 1920 és 1931 között…” Forrás: ELKH.hu: teljes cikk > 

Kiadvány: A Zathureczkyek családi levelezése 1850-1884 

Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének kutatási programjának támogatásával jelent meg 

Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum kiadványaként Maradok holtig hív testvéred... A Zathureczkyek családi levelezése 

1850-1884 című kötet, amelyet Szőcsné Gazda Enikő rendezett sajtó alá és a bevezető tanulmányt is ő írta. Rajta kívül a jegyzeteket 

Ravasz István és Rátfai Emese Judit készítette. A kötet egy Felföldről Erdélybe telepedett, és előbb Erdővidéket, majd az egész 

Erdélyt, Partiumot behálózó nagycsalád belső levélváltását közli. A levelek nem hivatalos szövegek, nem formulás könyvek 

ismétlései, hanem a mindennapi kommunikációt felidéző és helyettesítő iratok voltak…” Forrás: ELKH.hu: teljes cikk > 

Artes Liberales előadássorozat: Zamfir Korinna előadása 

Az újszövetségi írások elemzése mellett az ókori önkéntes/magán egyesületek kutatása az egyik legígéretesebb megközelítés, amely 

megvilágíthatja a krisztuskövetők korai közösségeinek szerveződését és működését. Ezt egészíti ki a vallási, szakmai, családi 

kapcsolatok hálózatainak vizsgálata, amely rámutat a kereszténység korai terjedésének módjaira és fényt vet a krisztuskövetők 

összetett identitására. Zamfir Korinna katolikus teológus, biblikus, a BBTE Római Katolikus Teológia Karának oktatójának 

előadása az Egyesületek, hálózatok, kora keresztény identitások címet viseli. Az eseményre 2022. június 9-én 18.00 órától kerül sor 

online, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság YouTube csatornáján és Zoom alkalmazásban…” Forrás: KAB.ro: teljes cikk >  

 

A háború miatt módosítják néhány tantárgy tantervét 

Szerhij Babak, a parlament oktatási és tudományos bizottságának elnöke kijelentette, a háború miatt módosítják egyes tantárgyak 

tantervét. „Változtatásokat eszközölünk, amelyek kidolgozása másfél hónapja tart” – fejtette ki Babak az Ukrajna médiaközpontban 

tartott sajtótájékoztatón. A bizottság elnöke elmondta, már a háború előtt terveztek módosításokat, az orosz invázió pedig ráerősített 

ennek szükségességére. „Ezért bizonyos módon felülvizsgáljuk az orosz irodalom, a világirodalom és a történelem tárgyak 

tanterveit” – mondta… ” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >  

Módosult a Rákóczi-főiskola 2022-es évi felvételi szabályzata 

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma 2022. május 2-án hagyta jóvá a 2022-es felvételi eljárás rendjét, amelynek 

megfelelően elkészült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) módosított felvételi szabályzata. A 

szabályzatról részletesen Tóth Attila, a főiskola felvételi bizottságának felelős titkára számolt be hetilapunknak. […] A módosított 

eljárás sajátosságai közé tartozik, hogy a nem állami finanszírozási intézmények jóval nagyobb szabadságot kaptak a felvételi 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/videosorozat-tudomannyal-a-vilag-korul-112160
https://kisebbsegkutato.tk.hu/hirek/2022/05/megjelent-marchut-reka-kisebbsegi-kerdesek
https://kisebbsegkutato.tk.hu/hirek/2022/05/maradok-holtig-hiv-testvered-megjelenes
https://kab.ro/hirek/hir/zamfir-korinna-eloadasa-1377
https://kiszo.net/2022/05/25/a-haboru-miatt-modositjak-nehany-tantargy-tantervet/
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követelmények meghatározása során. […] Egyes szakoknál a szabályozás 2022-ben lehetővé teszi azt, hogy a felvételi eljárás során 

kizárólag az intézménybe benyújtott motivációs levelek értékelését vegyék figyelembe… ” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

 

Visszatért a klasszikus szóbeli érettségi 

Bár az idei végzősök a koronavírus-járvány miatt hónapokig távoktatásban részesültek, a középiskolai tanulmányaik lezárására 

hagyományos módon kerül sor – kezdetét vette a szóbeli érettségi. Andruskó Imre, a komáromi Selye János Gimnázium igazgatója 

elárulta, a többség örült neki, hogy le tudják zárni az elmúlt négy, illetve nyolc évet. [...] Fájó pont, hogy több mint 40 ezer 

érettségizőből kevesebb mint 1600 a magyarul érettségizők száma” – figyelmeztet a kevesebb mint 4%-os magyar arányra az 

igazgató. Rámutatott, bár a beíratások során általában eléri a 6,2%-ot ez az arány, mire az érettségire kerül a sor, addigra 4%-ra 

zuhan. Andruskó szerint ez nem feltétlenül a magyar nyelvű oktatási intézmények hiányának tudható be, a fő probléma az, hogy 

nem tudjuk a roma diákokat megfelelően integrálni – a roma diákok sok esetben az alapiskolát sem fejezik be. „A gyerekek 

körülbelül harmada eltűnik útközben” – hívja fel a figyelmet…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Nem jut pénz a déli kórházak felújítására? 

Az Európai Unió helyreállítási alapja lehet a szlovák egészségügy egyik legnagyobb reformjának garanciája. Az állam összesen 

1,533 milliárd eurót költhet el az egészségügyi fejlesztésekre, melyeket három fő kategóriába sorolnak. [...] A reform ütemtervében 

a kórházak felújítását és kiépítését 2025 negyedik negyedévéig kell teljesíteni, viszont arról már most is komoly vita zajlik, hogy 

mely kórházaknak jusson pénz. [...] A Szlovák Kórházszövetség (ANS) nemrégiben arra figyelmeztetett, hogy az anyagi források 

csak bizonyos intézmények számára lesznek elérhetőek. Az ANS elsősorban a magánkézben lévő, kisebb vidéki városokban 

található intézményeket képviseli. Jelenleg 80 ilyen kórházról van szó, amelyek között több, magyarlakta régióban működő 

intézmény is található, például a dunaszerdahelyi, a galántai, a komáromi, a lévai vagy a tőketerebesi kórház. [...] Keszegh Béla, az 

ÚMS alelnöke és Komárom polgármestere lapunknak elmondta, az említett tárgyaláson konkrétan Igor Matovič (OĽaNO) jelentette 

ki, hogy az állami kórházakat részesítik előnyben…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Kihirdette támogatási összegeit a Kisebbségi Kulturális Alap 

A felvidéki magyar kultúra támogatására szolgáló Kisebbségi Kulturális Alap közétette idei, tehát a 2022-es évre vonatkozó 

támogatási összegeit. A könyvkiadásra, rendezvényszervezésre, média támogatására, fesztiválokra, fejlesztésekre pályázó nyertes 

és nem nyertes projektek listája, illetve a bizottsági tagok pontszámai ellenőrizhetők − azaz, hogy ki, melyik pályázatra hány 

pontszámot adott − az alábbi linkeken…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Kiadják Márai feleségének naplóit 

Az idei Ünnepi Könyvhét egyik szenzációja lehet Márai Sándor író feleségének naplója, amelyet egy kassai történész rendezett sajtó 

alá. Márai Sándor 1986-ban jegyzi le naplójába, hogy elhunyt feleségétől, Lolától álmában kapott egy üzenetet: „Te másoknak írtad 

a naplót, én neked.” Ekkor keresi meg a hajóládában az asszony 1948-tól írott naplóit, füzeteit, és elkezdi olvasni ezeket. Az író újra 

átéli az együtt töltött napokat, heteket, hónapokat, éveket. Olyan, mintha naponta kapna egy levelet Lolától. [...] Sajtó alá rendezte 

és az utószót írta Ötvös Anna kassai történész, aki közösen dolgozta fel a 296 füzetnyi kéziratot Mészáros Tiborral, a Petőfi Irodalmi 

Múzeum munkatársával…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Könyvbemutató: Hét esztendő, hét szempillantás 

A budapesti Hagyományok Háza után a Füleki Városi Könyvtárban tartott könyvbemutatót Klitsie-Szabad Boglárka és a füleki 

folklórkutató, Varga Norbert. A „Hét esztendő, hét szempillantás“ című kötet 2022-ben látott napvilágot. A Barkóság, a Palócföld 

és a Kárpát-medence egyik utolsó kiemelkedő mesemondó egyéniségét, Csipkés Vilmos, arlói mesemondót mutatja be. [...] A 

mesemondó családi szájhagyományból táplálkozó meserepertoárja és választékos előadásmódja igazi folklórkincs. Vili bácsi tíz 

éves korától figyelte, hogyan mesélnek a szülei. A felnőttek legtöbbször kukoricafosztáskor vagy a fonóban szórakoztatták egymást, 

de a mesék virrasztáskor is előkerültek…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Az érsekújvári magyar katolikus közösség is kapcsolódik a világszintű szinódushoz 

Miként Európa-szerte, a Felvidéken is számos közösség, egyházi és világi szervezetek kapcsolódtak a Ferenc pápa által elindított 

szinodális folyamathoz. A szinódus szó a görög szünodoszból (gyűlés, összejövetel) ered, összetevői: szün- (együtt, össze) és hodosz 

https://karpataljalap.net/2022/05/25/modosult-rakoczi-foiskola-2022-es-evi-felveteli-szabalyzata
https://ujszo.com/kozelet/visszatert-a-klasszikus-szobeli-erettsegi
https://ujszo.com/kozelet/nem-jut-penz-a-deli-korhazak-felujitasara
https://korkep.sk/cikkek/friss-hirek/2022/05/25/kihirdette-tamogatasi-osszegeit-a-kisebbsegi-kulturalis-alap-lista/
https://ujszo.com/kultura/kiadjak-marai-felesegenek-naploit
https://ma7.sk/tajaink/het-esztendo-het-szempillantas-konyvbemutato-fuleken
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(menés, út). Az érsekújvári Szent Kereszt felmagasztalása plébániatemplom mellett működő Marianum közösségi teremben, 

valamint a ferences templom kolostorában rendszeresen találkoznak az érsekújvári magyar közösségek képviselői, köztük a Czuczor 

Gergely Cserkészcsapat, a Széchenyi György nevét viselő Baráti Kör és az Öregcserkészklub, a fiatal családokat képviselő Szentek 

Közössége, a Fatimai és az Eucharisztikus Imacsoport, az Ignis Polgári Társulás, valamint a Felvidéki Mária-út érsekújvári 

munkatársai…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Kezdetét vette a zselízi Szent Jakab-templom középkori faragott kőelemeinek restaurálása 

Kiszorult a misézés a zselízi Szent Jakab-plébániatemplom szentélyéből, a helyet ugyanis az egész teret betöltő állványzat vette át. 

Az 1380 körül épült templom hihetetlen gazdag értékekkel rendelkezik. Számos eredeti, építéskorabeli freskót tartalmaz, amiből 

vélhetőleg több is volt, de a 16. századi reformáció idején eltüntették azokat. A ma ismert falfestmények nagy részét 1884-ben 

fedezték fel, közülük egy a világháború idején megsemmisült. [...] A freskók szakszerű restaurálását a rozsnyói Koreň Péter, míg a 

kőelemekét a zselízi Mézes Árpád végezte, ahogy a jelenleg folyó munkálatokat is…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Múltidéző: A Kassa-oderbergi Vasútvonal százötven éve 

Hétfőn, május 23-án kora délután a kassai pályaudvaron gyülekeztünk abból az alkalomból, hogy 150 éve, 1872-ben épült meg a 

Kassa-oderbergi Vasútvonal (KsOd), mely ma Szlovákia egyik fő vasúti ütőere. Kassát Miskolccal 1860. július 5. óta kötötte össze 

vaspálya. Végül a trzynietzi (ma: Třinec) vasgyár számára volt fontos, hogy a Szepességben és Gömörben kitermelt vasérc 

gyorsabban és hatékonyabban érkezzen hozzájuk, másrészt a sziléziai szén eljusson Magyarország északi és keleti részébe. Ebből 

az alkalomból adott ki a Szlovák Posta alkalmi bélyeget, melynek avatására ezen a napon került sor. [...] Korotnoky Lajos röviden 

ismertette a Kassa-oderbergi Vasútvonal történetét. Ezt hiányosnak tartottuk, mert állandóan Szlovákia vasúthálózatáról beszélt, 

holott akkor ez még semmilyen módon sem kerülhetett szóba…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

  

Vučić: Szerbia az európai úton halad, de azt kéri, értsék meg az álláspontját 

Aleksandar Vučić szerdán Davosban kijelentette, hogy Szerbia önálló és független politikát folytat, és egyelőre nincs lehetőség 

szankciókat bevezetni Oroszország ellen. Az államfő hozzátette, azt azonban nem tudja, hogy mit hoz a holnap. […] Minden nap 

kapjuk az üzeneteket, hogy ismerjük el Koszovó függetlenségét, vagy vezessünk be szankciókat. Most Ukrajna területi 

sérthetetlenségéről beszélnek, de nem így beszéltek 23 évvel ezelőtt. […] Szerbia polgárai úgy döntöttek, jövőjük Nyugaton van, 

nem pedig valamilyen meghatározatlan Keleten, jelentette ki Christopher Hill, az Egyesült Államok belgrádi nagykövete…” Forrás: 

Szmsz.press: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Videó: Szabadkán az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Akadémiai Napok rendezvénysorozata 

Mintegy tíz országból érkeztek a résztvevők, akiknek eszmecserére, kapcsolatépítésre és esetleges vitákra is van lehetőségük május 

23-a és 28-a között Szabadkán az Akadémiai Napok elnevezésű rendezvénysorozaton. […] Gaál Enikő, az Európai Protestáns 

Magyar Szabadegyetem alelnöke: "Minden évben, 1969-től, megtartotta konferenciáját a szabadegyetem, de 2019-ben, éppen az 

50.-et, Felsőőrön tartotta, most a covid után, a vége felé Magyarországon és Magyarország után mindig egy határon túli terület 

következik. Délvidékre azért esett a választás, mert majdnem 20 éve, hogy utoljára itt volt a konferencia." […] Folytatódott a 

konferencia: A könyvkiadásnak rendkívül nagy szerepe van az együtt élő kultúrák kölcsönhatásában, különösen a magyar-szerb 

vonalon. Bevezető előadást Bordás Győző újvidéki író és szerkesztő tartott. […] Ugyanakkor a szerb olvasóközönségnél Zilahy 

Lajos könyvei a legolvasottabbak közé tartoznak, eddig mintegy 70 kiadást értek meg. […] Lovas Ildikó, József Attila-díjas író a 

délvidéki kerekasztalon arról is beszélt, hogyan alakult át a kulturális együttélés fogalma a rendszerváltás óta, a középgeneráció 

szemszögéből…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Akadémiai Napok: Kárpát-medencei magyar felsősoktatás 

A május 25-ei szerdai nap egyik témája Tapasztalatok a Kárpát-medencében címmel a magyar felsőoktatás helyzete volt. A 

konferencia résztvevői Josip Ivanović dékán vezetésével megtekintették a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar épületét, 

melynek a felújítása a végéhez közeledik. A kerekasztal-beszélgetésen online vett részt Darcsi Karolina, a kárpátaljai, beregszászi 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára, illetve jelen volt Somogyi Alfréd, a felvidéki, komáromi Selye János 

Egyetem Református Teológiai Karának dékánja, Tonk Márton, a kolozsvári Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora, 

továbbá Tolnay István, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem képviseletében, és Josip Ivanović, a szabadkai Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Kar dékánja. A moderátor Tóth Lívia, a Hét Nap főszerkesztője volt…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

https://felvidek.ma/2022/05/az-ersekujvari-magyar-katolikus-kozosseg-is-kapcsolodik-a-vilagszintu-szinodushoz/
https://felvidek.ma/2022/05/kezdetet-vette-a-zselizi-szent-jakab-templom-kozepkori-faragott-koelemeinek-restauralasa/
https://felvidek.ma/2022/05/a-kassa-oderbergi-vasutvonal-szazotven-eve/
https://szmsz.press/2022/05/25/vucic-egyelore-nem-vezetunk-be-szankciokat-oroszorszag-ellen/
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/31463/Amerikai-nagykovet-Szerbia-szamara-egyetlen-ut-van-a-Nyugat-es-az-EU.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/szabadka-ad-otthont-az-akademiai-napoknak
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/folytatodott-az-europai-protestans-magyar-szabadegyetem-konferenciaja
https://www.hetnap.rs/cikk/Karpat-medencei-magyar-felsosoktatas-39790.html
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Bemutatták az Örökségünk - Magyarkanizsai képeskönyv bővített kiadását 

A kötet a magyarkanizsai épített örökséget dolgozza fel, mindezt képekkel és az adott épület rövid történetével kiegészítve. A 

könyvben helyet kaptak mások mellett a helyi épületek, szobrok és keresztek, valamint a temetők is. A mostani kötetben zömében 

régi képeslapokon keresztül láthatjuk viszont a település fontos tereit, épületeit. Klamár Zoltán, a kötet szerzője: „A terek 

megjelölésére is külön fókuszáltam, ez egy plusz fejezete a könyvnek, ami az előzőben nincs benne, és amióta a kutatások zajlanak, 

sok minden új dolog is került elő…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

„Képzelt riport” egy szabadkai íróról 

A Középiskolások Művészeti Vetélkedője nemrég ért véget, ezért, ahogy már megszokhatták, az óbecsei döntő publicisztika 

kategóriájának írásait közöljük. E számban Pálfi Jázmin szövegét olvashatják. […] Ebbe az iskolába járok két éve. Svetozáros 

vagyok. Szvetkós, így nevezzük egymás között, mert így kedvesebb, közvetlenebb. El is határoztam, hogy riportot készítek azzal a 

személlyel, aki az iskola, az épület legfontosabb alakja. Nem, nem az igazgató, nem is az osztályfőnök, nem is Svetozar Marković, 

az iskola névadója. Náluk, nálam is fontosabb. Kosztolányi Dezső…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

Helyzetkép: Lukácsfalva - falu az eltűnés határán 

A Nagybecskerektől 14 km-re fekvő Lukácsfalva a vidék egyik legrégibb települése. A legnagyobb népesedését Lukácsfalva a 

századfordulón élte, amikor több mint ezren laktak benne. A szavazati joggal rendelkezők listáján 399 név szerepel, de legfeljebb 

kétszázan élnek a faluban. […] A falut Lukács Lázár örmény nagykereskedő telepítette 1781-ben. Éltek benne katolikus bolgárok, 

magyarok, újabban számottevő a szerb lakosság is. […] Lukácsfalva persze csak osztozik a sok-sok szerbiai kistelepülés sorsán…” 

Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Újabb MTTK siker Budapesten 

A tavalyi különdíj után idén ismét díjazták Dudás Norbert, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar okleveles kommunikátor szakos 

hallgatójának munkáját a Kárpát-medencei szintű Tehetségkutató Diákmédia pályázaton. Ezúttal Az Év diák-videóújságírója 

kategóriában harmadik helyezett lett. Az eseményen Az Év mentora díját is kiosztották, melyet Zakinszky Toma Viktória, a kar 

tanársegédje érdemelt…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

A Kiss Lajos Néprajzi Társaság Csókán tartja következő összejövetelét 

Kónya Sándor 70. születésnapja alkalmából a Kiss Lajos Néprajzi Társaság a Zenélő ember címmel május 28-án Csókán szervez 

ünnepi programot a csókai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület társszervezésével és annak székházában. A néprajzi társaság 

nevében Silling István köszönti az ünnepeltet. A műsor folytatásában az MTA köztestületének külső tagjainak tudományos előadásai 

is elhangzanak: Silling István, Szőke Anna, Silling Léda, Tóth-Glemba Klára, Németh Ferenc, és mások: Klamár Zoltán, Csorba 

Béla, Fehér Viktor és Nagy Abonyi Ágnes…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

 

Statisztika: A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányát tekintve Románia áll a legrosszabbul uniós szinten  

Tavaly az Európai Unió 25 és 34 év közötti lakosságának 41 százaléka rendelkezett felsőfokú végzettséggel; e tekintetben Románia 

az utolsó helyen áll – derül ki az EU statisztikai hivatalának (Eurostat) kedden közzétett adataiból. Romániában tavaly a 23 

százalékát tette ki a lakosságnak az ilyen szintű végzettséggel rendelkezők aránya. Alacsony volt még az arány Olaszországban 

(28%) és Magyarországon (33%). Az adatokból az is kiderül, hogy a nők jelentősebb arányban tanulnak tovább…” Forrás: 

Transtelex.ro: teljes cikk > 

Megszavazta a szenátus a 33%-os minimális képviseleti kvótát a nők (és férfiak) számára a pártok jelöltlistáin  

A szenátus által első megkeresett házként hétfőn elfogadott jogszabálytervezet értelmében a politikai pártok által javasolt 

jelöltlistáknak biztosítaniuk kell a nők és férfiak kiegyensúlyozott képviseletét a parlament két kamarájában, emiatt a nemek 

megoszlása terén a minimális képviseleti kvótát a jelöltek teljes számának legalább 33%-ában állapítják meg – írja az Agerpres. Az 

előírás minden olyan jelöltlistára érvényes, amelyen háromnál több személy szerepel. […] A tervezet vitáján Alina Gorghiu liberális 

szenátor, a kezdeményezők egyike, felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi törvényhozói mandátumban a 466 parlamenti képviselő 
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közül csupán 17 százalék nő, 2 százalékkal kevesebb, mint az előző mandátumban. […] Az ügyben a képviselőház lesz a döntő 

fórum…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Növelték a tantárgyversenyek díjazottjainak pénzjutalmát 

Mai ülésén a kormány jóváhagyta az országos tantárgyversenyek díjazottjainak járó pénzjutalom összegének emeléséről szóló 

sürgősségi rendeletet − jelentette be a kabinet ülését követően az oktatási miniszter. Sorin Cîmpeanu elmondta: a jogszabály szerint 

a tantárgyversenyek országos szakaszán első helyezést elérő tanulók 1000 lejes, a második helyezettek 700 lejes, a harmadik 

helyezettek 500 lejes pénzdíjban részesülnek, a dicséretért pedig 300 lej jár majd. Eddig „nevetséges” összeget kaptak a díjazott 

tanulók, az országos első helyezésért mindössze 150 lejes pénzdíj járt − hangsúlyozta a tárcavezető…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes 

cikk > 

Politikum: Feszültség a Vasvári Pál-díj körül 

Vasvári Pál-díjjal tüntették ki Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt. Az esemény Dan Tanasă blogger, AUR-os képviselő figyelmét is 

felkeltette, a parlamentben interpellált, az RMDSZ elhatárolódását kérte az esettől, továbbá azt, hogy zárják ki a szövetségből Fejér 

László Ödön szenátort és Kulcsár-Terza József képviselőt, akik jelen voltak a díj átadásán. Dan Tanasă interpellációjában kifejtette: 

kollégái román állampolgárok, így vélhetően érdekli őket, hogy terrorizmus vádjával elítélt két román állampolgárságú, magyar  

nemzetiségű személyt – akik börtönben is voltak emiatt – egy magyarországi civil szervezet kitüntetett, az eseményre a román állam 

egyik intézményében, a kézdivásárhelyi művelődési házban került sor…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Lecserélik a csíkszeredai utcanévtáblákat, felülre kerülnek a román nevek 

A jelenlegi városvezetés úgy döntött, eleget tesznek a Bukaresti Törvényszék rendeletének és kicserélik Csíkszeredában az 

utcanévtáblákat, melyeket még Ráduly Róbert idejében illesztettek ki – közölte kedden az Agerpres. A történet előzménye, hogy 

Dan Tanasă AUR-os képviselő a Méltóságért Európáért Polgári Egyesületén keresztül indított eljárást, mivel a városi 

utcanévtáblákon felül szerepeltek a magyar nevek, alól pedig a román megnevezések. A pert végül 2020-ben vesztette el az 

önkormányzat Tanasă egyesülete ellen, így bírósági határozat született arról, hogy a kisebbségi megnevezés a hivatalos utcanév alá 

kell kerüljön. […] A volt polgármester akkor azzal próbálta kijátszani a rendszert, hogy a táblákat kettévágták, ezeket cserélik most 

le…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Felmérés vizsgálta, miként hatott a fiatalok jövőképére a pandémia 

A Kárpát-medencében élő magyar, így az erdélyi fiatalok körében is végeztek felmérést arról, hogy miként változtatta meg a 

koronavírus-világjárvány a fiatal generáció jövőképét, mivel elégedettek, és mi jelent számukra kihívást. A kutatás eredményeit 

Székely Levente magyarországi szociológus ismertette kedden este a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kolozsvári központjában. 

[…] Egy következő világjárvány, az országukat érintő rossz politikai kormányzás, valamint egy esetleges klímakatasztrófa aggasztja 

a leginkább az erdélyi és magyarországi ifjú nemzedéket, amelynek tagjai ennek ellenére nagyrészt derűlátóak a jövőt illetően – 

derül ki a felmérésből, amelyet nyolcezer magyar fiatal (15-29) bevonásával végeztek. […] „Nagyrészt demokrata nézeteket 

vallanak a magyar fiatalok…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Kiemelten támogatja a határon túli kultúrát a frissen létrejött Méhes György Alapítvány 

A határon túli magyar kultúra, különösen az irodalom kiemelt támogatása a célja a frissen létrehozott Méhes György Alapítványnak, 

amelyről hétfő délelőtt számoltak be az alapítvány létrehozói Kolozsváron. A Kossuth-díjas erdélyi író szellemiségének megőrzése, 

a kortárs irodalom támogatása jegyében létrejött alapítvány küldetését Méhes György örököse, Nagy Elek vállalkozó ismertette a 

Bulgakov kávézóban tartott sajtótájékoztatón. Kiemelte, nagy öröm Méhes György családja számára, hogy az író szellemiségét 

továbbvivő alapítvány születhetett. Az induló tőke 300 ezer euró, amit cégcsoportunk jóvoltából szánunk az irodalom 

támogatására…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Gyászhír: Közleményben búcsúzik oktatójától a Sapientia EMTE 

„A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem mély sajnálatát fejezi ki Molnár Beáta elvesztése miatt, egyetemünk egyik kiváló 

volt hallgatójától, óraadó oktatójától búcsúzunk. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló család, barátok 

irányába” – áll az egyetem csütörtöki közleményében. Ugyanakkor leszögezik: a Sapientia EMTE elhatárolódik és elítél minden 

agressziót…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 
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Erdélyi magyar szociális szolgáltatók fóruma 

Első alkalommal szervezték meg a szociális szolgáltatásokat nyújtó magyar civil szervezetek erdélyi fórumát pénteken 

Marosvásárhelyen, a Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégiumban. Célja a tapasztalatcsere, egymás 

megismerése és nem utolsósorban egy, az érintettek munkáját segítő információs hálózat kiépítése volt. A Csép Éva Andrea 

parlamenti képviselő által kezdeményezett eseményen zömében a három székelyföldi megyéből mintegy 60 szociális szolgáltató 

vett részt. […] A szociális szolgáltatásokat nyújtó magánszféra nehézkes és csekély finanszírozását nehezményezte a fórumon részt 

vevő civil szervezetek többsége. Sajnos Romániában a magán szociális szolgáltatók jóval kevesebb állami támogatásban 

részesülnek, mint az ugyanazt a munkát végző állami intézmények, holott az esetek nagy részében a magánszféra által nyújtott 

szolgáltatások színvonala messze magasabb…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Súlyos témákat dobott be a közbeszédbe Mungiu új filmje 

A május 17. és 28. között zajló cannes-i filmfesztiválon láthatta először a közönség a neves román rendező, Cristian Mungiu 

legújabb alkotását, az R.M.N.-t, amelyet egy olyan közelmúltbeli erdélyi esemény ihletett, amely már annak idején is hatalmas 

hullámokat vert nemcsak az erdélyi magyar, de a teljes romániai társadalomban. A helybéliek által „elüldözött” Srí Lanka-i 

vendégmunkások esete hónapokig lázban tartotta a romániai közvéleményt. […] „Az R.M.N. a xenofób, gyűlöletre trenírozott 

társadalmunk ijesztő körképe – és a társadalom alatt most épp úgy érthetjük a romániait és a magyarországit is. Mungiu az egyszeri, 

helyi érdekű történetet felmutatva ostorozza azt a politikai retorikát, amely ezt termeli ki magából − írja róla kritikájában a Filmtett 

szerzője…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

DeepDive: Erdélyi kulturális-tudományos-közéleti fesztivál 

Május 20–21-én szervezte meg az Érted egyesület a DeepDive fesztivál első kiadását Marosvásárhelyen, a Studium Hubban. Az 

eseményen 26 előadáson és számos kulturális, illetve szórakoztató programon vehettek részt az érdeklődők. Vaida Cynthia, a 

DeepDive kommunikációs koordinátora a Népújság kérésére elmondta, hogy a szervezést már 2020-ban elkezdték, és egy külön 

csapat foglalkozott a névválasztással. Vaida Cynthia arról is beszámolt, hogy körülbelül 200 személy vett részt a fesztiválon. […] 

Vass Levente, a Studium Prospero Alapítvány ügyvezető elnöke elmondta, a gyors léptékben fejlődő digitalizáció új munkaköri 

elvárásokat fog szülni. Ez pedig a következő 10 évben a középkorú emberek 50%-át funkcionális analfabétává fogja tenni…” Forrás: 

E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

SepsiBook: Kezdődik az első sepsiszentgyörgyi könyvvásár 

Május 26-án kezdődik és vasárnapig, május 29-ig várja változatos programokkal az érdeklődőket az első alkalommal megszervezett 

sepsiszentgyörgyi könyvvásár és kortárs irodalmi fesztivál, a SepsiBook. A Sepsi Arénában zajló rendezvényen negyven erdélyi és 

magyarországi kiadó kínálatából válogathatnak a könyvkedvelők. […] Az esemény hétfői sajtótájékoztatóján Szonda Szabolcs, az 

MTA köztestületének külső tagja, programigazgató „kulturális svédasztalnak, szeretetvendégségnek” nevezte a könyvvásár 

kínálatát. […] Az erdélyi kultúra témakörében jelentősek a helyismeret, művelődés- és társadalomtörténet, valamint a pedagógia 

területén született kötetek, például az MTA köztestületének külső tagjainak: Dimény-Haszmann Orsolyának múzeumtörténeti 

munkája, Egyed Emese Drámatékája, Király István Király Károlyról szóló könyve, illetve mások, például Tulit Ilona pedagógusi 

létről szóló kötete, Márk Attila orgona- és egyháztörténeti munkája is…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Mesekedvelők és mesemondók konferenciája Kolozsváron: Szóperencia határok nélkül 

Szóperencia határok nélkül címmel konferenciát tart a Tekergő Meseösvény Egyesület Kolozsváron. A május 26–28. között zajló 

esemény erdélyi és magyarországi szakemberek közreműködésével változatos programok keretében eleveníti fel a mesemondás 

hagyományát. A rendezvénynek első alkalommal ad otthont Kolozsvár, a csütörtöktől szombat délutánig tartó eseményen erdélyi 

és magyarországi szakemberek előadásai, beszélgetések, műhelyek és szórakoztató mesés tevékenységek várják a meseszerető 

közönséget. […] A rendezvény keretében Keszeg Vilmos, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia 

Intézetének egyetemi tanára, az MTA köztestületének külső tagja, a népmesemondás hagyományos kontextusairól tart előadást, 

Gregus László mesemondó pedig a revival mesemondásról, a népmesék mai életéről értekezik. Zakariás Erzsébet meseszakértő, az 

MTA köztestületének külső tagja a moldvai csángó mesék nyelvi világába kalauzolja el az érdeklődőket…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Nagyváradon olyan iskola épül, ahol öt nyelven zajlik majd az oktatás 

Hatalmas beruházás megépítésére bólintott rá a Bihar Megyei Tanács hétfőn: a tervek szerint olyan iskola épülne a városban, ahol 

óvodától egészen középiskoláig romániai és külföldi oktatási rendszerek szerint tanulhatnak a diákok, román és más idegen 

nyelveken: angolul, németül, olaszul illetve spanyolul. […] A közlemény szerint az iskola és kampusz összesen 4,5 millió euró 
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DIASZPÓRA 

értékű magánberuházás, az épületek megépítése mellett zöldövezeteket, játszóteret, sportpályát és parkolókat is kialakítanak a bérbe 

adott 8700 négyzetméteres területen, a Nagyváradi Egyetemhez közel…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

 

Beszámoló: I. Hungarian Summit 

Május 12-14. között zajlott Floridában az az első magyar-amerikai csúcstalálkozó és konferencia, amely kiemelten foglalkozott 

üzleti, kulturális, oktatási és közösségi kapcsolataink erősítésével. A Hungarian Summit egyik fő célja volt, hogy a hagyományos 

kulturális értéken túl bemutasson egy mai, modern Magyarországot az amerikai társadalomnak.  Pazaurek Piros, a HungarianHub 

elnöke, egyben a Hungarian Summit főszervezője elmondta, hogy már az első napon olyan pozitív visszajelzések érkeztek a 

résztvevőktől, ami megerősítette őt abban, hogy érdemes volt minden fáradozás. […]Magyarország New York-i Főkonzulátusának 

tudományos és technológiai ügykekért felelős attaséja, Novák Tamás a felsőoktatási szekció munkájáról nyilatkozott…” Forrás: 

Bocskairadio.org: teljes cikk > 

Előadás: Privát hobbiból nemzeti emlékezet 

Évadzáró programként egy különleges előadást hallgathatunk meg 2022. június 12., vasárnap 19.00-től a Goethe Intézet Amsterdam, 

(Herengracht 470, 1017 CA Amsterdam) székhelyén. […] A Fortepan egy szabad felhasználású közösségi fotóarchívum, ahol több 

mint százezer régi fényképet lehet böngészni és letölteni. A honlap 2010-ben indult ötezer, jórészt lomtalanításokon talált fotóval. 

Azóta több száz család, amatőr és hivatásos fotós, illetve közgyűjtemény bővítette a Fortepant. A honlapon megjelenő képeket a 

szerkesztőség válogatja ki, leírásukat önkéntesek végzik. Ezek csodálatos áttekintést adnak Magyarország életéről 1900 és 1994 

között. […] A honlap menedzsere és egyik alapítója Török András (1954-) művelődéstörténész, kulturális menedzser, akit a régi 

szalonlátogatók ismerhetnek 2010-ben tartott előadásáról, amikor Budapest ismerőjeként és rajongójaként beszélt szülővárosáról...” 

Forrás: Magyarszalon.nl: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
            Összeállította: Bóna László  

https://transtelex.ro/kozelet/2022/05/23/bihar-megye-4-5-millios-euro-beruhazas-kampusz
https://www.bocskairadio.org/hungarian-summit-2022/
https://magyarszalon.nl/

