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Bíró A. Zoltán külső tag akadémiai székfoglaló előadása 

Bíró A. Zoltán akadémiai székfoglaló előadására kerül sor 2023. március 24-én pénteken 11.00 órakor Budapesten (MTA Székház, 

Nagyterem; Budapest, Széchenyi István tér 9.). A székfoglaló előadás címe: Lokális társadalom vidéki térségben. […] Az előadás 

a székelyföldi térség rurális településein folytatott kutatások eredményeire alapozva tárgyalja a lokalitás, a helyi társadalom 

működésének modelljét, illetve azokat a változásokat, amelyek az 1989-es romániai társadalmi-politikai fordulatot követően a térség 

helyi társadalmainak működésében kimutathatók voltak. A téma elemzése azokhoz a szélesebb körű vidékkutatási, 

vidékszociológiai megközelítésekhez kapcsolódik, amelyek a vidéki helyek mindennapi életének elemzését szorgalmazzák…” 

Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

Tudománnyal a világ körül videó sorozat: Márka Zsuzsa, asztrofizikus (New York) 

A Novák Tamás és Oláh Olívia munkája nyomán, a New York-i főkonzulátusunk kezdeményezésére készült videó sorozatot, a 

„Magyar Tudósok - USA" youtube csatornán tették közzé 2022-ben, és most további tudósportrékat készítettek. A következő 

videó… […] New Yorkban a Columbia egyetem Pupin Laboratóriumában végzi sokoldalú kutatásait a Márka-házaspár. Márka 

Szabolcsnak és Márka Zsuzsának meghatározó szerepe volt abban, hogy 2015-ban a LIGO- projekt detektorainak elsőként sikerült 

megfigyelniük és megmérniük a gravitációs hullámokat. Márka Zsuzsa a Columbia egyetem Asztrofizikai Laboratóriumának 

kutatója. Kémikusból lett kísérleti fizikus, négy gyereket nevel férjével. Az ő irányításával készültek el a LIGO detektorok időzítő 

rendszere. Ennek egyik prototípusa mellett, a Pupin Laboratóriumban mesélt széleskörű kutatásairól és oktatói munkájáról…” 

Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

Beszélgetés: K. Lengyel Zsolt - Haza és szülőföld. Tanulmányok a transzilvanizmus történetéhez (1867–1945) 

TK Kisebbségkutató Intézet kutatási és kiadói programjában jelent meg K. Lengyel Zsolt, az MTA külső köztestületi tagjának: Haza 

és szülőföld. Tanulmányok a transzilvanizmus történetéhez (1867-1945) c. kötet a Kriterion kiadó 20. század könyvsorozatában. A 

könyv tartalomjegyzéke elérhető. […] Az osztrák–magyar dualizmusban kialakult transzilvanizmust sem 1920 előtt, sem azután 

nem támogatta az Erdély fölötti politikai hatalom. Társtalan volt és maradt. […] K. Lengyel Zsolt a napokban szülővárosába, 

Kolozsvárra látogatott, hogy bemutassa legújabb kötetét. Lapunk az esemény után faggatta K. Lengyel Zsoltot kivándorlásról, 

külföldi érvényesülésről, a tevékenysége nyomán tapasztalt szakmai és kevésbé szakmai reakciókról, illetve a transzilvanizmus mai 

tanulságairól…” Forrás: ELKH.hu: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

Lesz-e lehetőség magyarul tenni a multiteszteket? 

 
Az elmúlt években az ukrán oktatási törvényeknek megfelelően minden nemzeti kisebbség számára lehetséges volt , hogy a külső 

független teszteket vagyis ukrán mozaikszóval élve a ZNO-kat anyanyelvükön írják meg, így biztosítva számukra az 

esélyegyenlőséget. A 2021/2022-es tanévben a háború és a bizonytalan helyzet miatt az oktatási és tudományos minisztérium úgy 

döntött, hogy egyes szakoknál elegendő egy motivációs levél beadása, míg másoknál úgynevezett multi tesztet kell adniuk az 

felvételizni szándékozó diákoknak. A multi teszteket idén a tervek szerint csak ukránul fogják kiállítani, ami felveti az egyenlő 

esélyek megsértésének tényét is. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség a tesztek illetve azok magyarra történő fordításával 

kapcsolatban, levélben fordult az oktatási minisztériumhoz, ahonnan azonban mindedig nem kaptak pozitív választ…” Forrás: 

Tvungvar21.tv: teljes cikk > 

 

A Momentum Doctorandus új kötete 

 
Megjelent a Momentum Doctorandus kárpátaljai magyar doktoranduszok szervezetének legújabb kötete. […] A Magyar 

Tudományos Akadémia határon túli kutatóműhelyei közé tartozó szervezet a Domus konferencia- és kiadvány támogatási 

programjának segítségével készítette el 2021-ben a Terítéken a tudomány. Természettudományt mindenkinek! című kötetet, 2023-

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://mta.hu/esemenynaptar/2023-03-24-biro-a-zoltan-lokalis-tarsadalom-videki-tersegben-szekfoglalo-eloadas-4796
https://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/videosorozat-tudomannyal-a-vilag-korul_2023-112796
https://kisebbsegkutato.tk.hu/
https://kronikaonline.ro/kultura/a-transzilvanizmusbol-ma-is-tanulhatunk-n-interju-k-lengyel-zsolt-nemetorszagban-elo-tortenesszel
https://tv21ungvar.tv/hirmusorok/hirek/lesz-e-lehetoseg-magyarul-tenni-a-multiteszteket.html
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ban pedig a Terítéken a tudomány. Társadalomtudományt mindenkinek! Kötetet. […] A kötet szabadon letölthető…” Forrás: 

Kiszo.net: teljes cikk > 

 

Beszélgetés: Ember Éva, a Mezőkaszonyi Arany János Líceum igazgatóhelyettese 

 
Ember Éva 2003-tól, e tanévtől igazgatóhelyettesként, dolgozik az intézményben. Emellett ukrán nyelv és irodalom órákat tart az 

alsósoknak és a felsősöknek. Már 30 éve szolgál pedagógusként. […] Amikor kirobbant a háború, először az apukák mentek el, 

aztán fokozatosan az anyukák is elszivárogtak a gyerekekkel. Sokáig vártak, hogy jobbra fordul a helyzet, de főleg a téli, 

áramszünettel tarkított időszakban akadtak néhányan, akik úgy döntöttek, inkább áttelepülnek. Viszont a többség azt tervezi, hogy 

amint javul a helyzet, visszajön. Sőt, már sokan vissza is jöttek. […] Egy friss ukrán felmérés szerint majdnem minden ötödik 

édesanya a gyermeke tanulmányi eredményének jelentős romlásáról számolt be és az oktatási folyamat minőségének csökkenését 

tapasztalja. A gyerekeknél tényleg megfigyelhető némi lemaradás, amit nehéz lesz behozni. Meglátszik ez a helyesíráson is…” 

Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

 

Videó: Megtartották a Kazinczy szépkiejtési verseny megyei döntőjét 

 
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség szervezésében került megrendezésre a Kazinczy szépkiejtési verseny megyei döntője. 

A rendezvénynek a Nagydobronyi Líceum adott otthon. A megmérettetésen a járási középdöntők legjobbjai vehettek részt 7–9. és 

10–11. osztályos korcsoportban. Az iskolások produkcióit értékelő szakmai zsűri tagjai kiemelték, a Kazinczy szép kiejtési verseny 

anyanyelvünk ünnepe, annak megőrzésének fontos része, hogyan szólalunk meg. […] A Kazinczy szép kiejtési verseny megyei 

döntőjének nyertesei képviselik a jövőben Kárpátalját Győrben, az anyaországi döntőn…” Forrás: Tv21ungvar.tv: teljes cikk > 

 

Tomislav Žigmanov kisebbségi miniszter március 15. alkalmából gratulált a szerbiai magyarságnak 

Žigmanov emlékeztetett arra, hogy több mint 250 ezer magyar él Szerbiában, így ez az ország legnagyobb nemzeti kisebbségi 

közössége. Mint mondta, a vajdasági magyarok több mint 11 évszázada őrzik nemzeti örökségüket, és ebben Szerbia készségesen 

segíti őket…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Több mint 300 résztvevővel zajlik a Topolyai Zenei Napok rendezvénysorozata 

Tizenötödik alkalommal rendezték meg a helyi zeneiskola szervezésében a Topolyai Zenei Napok rendezvénysorozatát. Az évek 

során a zenei verseny híre egész Szerbiába és a határon túlra is eljutott, így az idén már 309 hazai és magyarországi, zenei 

tanulmányokat folytató fiatal vesz részt a március 15-e és 21-e között megrendezésre kerülő eseményen. Az idén is vonósok, 

fúvósok, gitár, zongora szakos diákok, kamarazenekarok, és jazz tanszakosok számára nyílt lehetőség a megmérettetésre…” Forrás: 

Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

A szabadkai Városháza Dísztermében jogászkonferenciát tartottak 

Trócsányi László magyar jogtudósnak, európai parlamenti képviselőnek és a Károli Gáspár Református Egyetem rektorának 

előadására invitálták szombaton a Magyar Nemzeti Tanács jogászösztöndíjának kedvezményezettjeit, valamint a jogtudomány iránt 

érdeklődőket. [...] A találkozón a jogászösztöndíj-programról is értekeztek…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Videó: Bogdán József Még utoljára című könyvét mutatták be Magyarkanizsán 

Még utoljára a címe Bogdán József papköltő tavaly megjelent verseskötetének. A cím mintha búcsúzás lenne. Az érdeklődők 

csütörtök délután színültig megtöltötték a magyarkanizsai József Attila Könyvtár Koncz István-termét, ahol a kötetet bemutatták, s 

ahol a szerzővel Molnár Rózsa beszélgetett. Bogdán József az író-olvasó találkozó előtt rövid interjút adott a sajtó munkatársainak, 

s az első kérdés persze arra vonatkozott, hogy miért választotta pont ezt a könyvcímet. [...] Most úgy érzem 60-on felüli emberként, 

hogy most már itt az ideje, hogy őszintén beszéljek magamról, a világról, a világlátásomról, hogy ne kerülgessem a témát, mint 

macska a forró kását.…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

A Bácsország élőújságját tartották meg Kishegyesen 

Baráth Gábor Gergely, a Bácsország főszerkesztője Kishegyesen csütörtökön este a tűzoltóotthon nagytermében mutatta be a 

kiadványt. Elhangzott a bemutatón, hogy a Bácsország címet viselő vajdasági honismereti szemle 1995-től 1998-ig a Hét Nap című 

https://kiszo.net/2023/03/14/tarsadalomtudomanyt-mindenkinek-a-momentum-doctorandus-uj-kotete/
https://kiszo.net/2023/03/19/a-gyermekekert-mindent-minden-korulmenyek-kozott-%e2%94%82kiszo-interju/
https://tv21ungvar.tv/hirmusorok/hirek/megtartottak-a-kazinczy-szepkiejtesi-verseny-megyei-dontojet.html
https://rtv.rs/hu/t%C3%A1rsadalom/tomislav-zigmanov-kisebbs%C3%A9gi-miniszter-m%C3%A1rcius-15.-alkalm%C3%A1b%C3%B3l-gratul%C3%A1lt-a-szerbiai-magyars%C3%A1gnak_1426695.html
https://www.vajma.info/cikk/kultura/15689/Tobb-mint-300-resztvevovel-zajlik-a-Topolyai-Zenei-Napok-rendezvenysorozata.html
https://rtv.rs/hu/kult%C3%BAra/15.-topolyai-zenei-napok_1427205.html
https://www.magyarszo.rs/hu/5189/kozelet/282888/Az-EU-egykor-%C3%A9s-ma-Dr-P%C3%A1sztor-B%C3%A1lint-MNT-%C3%B6szt%C3%B6nd%C3%ADjprogram-jog%C3%A1szkonferencia.htm
https://www.vajma.info/cikk/kultura/15682/Maszk-nelkuli-vallomas-Bogdan-Jozseftol.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/vallomas-egy-konyvbemutaton
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lap mellékletként látott napvilágot, 1998-tól pedig önálló folyóiratként jelenik meg. Nevét a Szabadkán 1904 és 1906 között dr. 

Csillag Károly szerkesztésében megjelent lapról kapta. Az újság terjedelme és az évente megjelenő lapok száma többször változott. 

Jelenleg évente négyszer adják ki, többször tematikus számokkal. [...] A bemutatón Csőke Márk történész is előadott, aki az 

1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc délvidéki eseményeiről értekezett…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Gyászhír: Elhunyt Bánszky Mária, etnológus 

Elhunyt Bánszky Mária etnológus, a Vajdasági Múzeum nyugalmazott munkatársa. Törökkanizsán született és a Belgrádi Egyetem 

Bölcsészettudományi Karának Néprajz Tanszékén szerzett oklevelet 1971-ben. [...] A hetvenes években a Jugoszláviai Néprajzi 

Atlasz készítése során a magyarlakta falvakban ő végezte az anyaggyűjtést. A múzeumban eltöltött négy évtized során több ezer 

érdekes, régi tárgyat gyűjtött be. Sokat foglalkozott az ún. komáromi ládákkal is. Szerbia összes múzeumába ellátogatott, 

azonosította ezeket a ládákat, és kiderítette, hogy e bútordarabok a Duna mentén terjedtek el…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Megtartották a Podolszki József publicisztikai pályázat díjkiosztóját 

Megtartották a XXVI. Podolszki József publicisztikai pályázat díjkiosztóját szombaton este Bácsfeketehegyen. A kultúrotthonban 

megkoszorúzták Podolszki emléktábláját valamint gazdag, egész délutánt és estet betöltő művelődési program kísérte a díjátadót…” 

Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

 

Románia üdvözli a román nyelvre vonatkozó moldáv döntést 

A román pártok vezetői történelmi jelentőségű döntésnek, a történelmi igazság helyreállításának tartják a moldovai parlament 

csütörtökön hozott döntését, amelynek értelmében az ország hivatalos nyelvének elnevezése immár nem moldáv, hanem román. 

[…] A módosítás értelmében a „moldáv nyelv” kifejezést mindent törvényhozási dokumentumban a „román nyelv” kifejezéssel 

váltják fel. Ez vonatkozik az „államnyelv”, a „hivatalos nyelv” és az „anyanyelv” kifejezésekre is…” Forrás: Kronikaonline.ro: 

teljes cikk > 

Akár további 180 évvel hosszabbíthatják meg a Gyilkos-tó életét a meder és a gátak tisztításával 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (ANAR) az országos helyreállítási alapból (PNRR) több árvízvédelmi projektet is megvalósít, 

ezek közé bekerült a Gyilkos-tó fennmaradását célzó nagyszabású beruházás is. Ennek a célja, hogy az egyébként természetes 

folyamatok miatt feltöltődő tó eltűnését késleltessék, ezt pedig úgy érik el, hogy egy bizonyos mennyiségű üledéket eltávolítanak, 

ugyanakkor több üledékfogó gátat kitakarítanak és megjavítanak. […] Hegyi Barna, a Békás-szoros–Nagyhagymás Nemzeti Park 

igazgatója emlékeztetett: „A természetes völgyelzáródással keletkezett tavak úgy működnek, mint egy nagy ülepítő medence. 

Ezeknek előbb-utóbb az lesz a sorsa, hogy a patakokból beáramló üledék miatt egyszer majd feltelnek és eltűnik a vízfelszín. A 

Gyilkos-tó 1839-ben keletkezett, körülbelül 30 hektáros volt a vízfelület, ez mára 12 hektárra csökkent…” Forrás: Transtelex.ro: 

teljes cikk > 

Beszélgetés: Mihálka Nándor, régész a feltárásra váró Szent László sírról Váradon 

A több mint egy évtizedig a váradi vár feltárásának és restaurálásának alapembereként dolgozó Mihálka Nándor régésszel az Árpád-

kori és az erdélyi fejedelemségek korát megörökítő nagyváradi történelmet járjuk körül, amely a felújított várban és a 

vármúzeumban vár bemutatásra. A korabeli épületek uniós pénzekből történt restaurálását négy Árpád-házi király és királynő 

sírjainak feltárása és a múzeum berendezése kellene, hogy kövesse. A tervek megvalósításához azonban nem elegendő a román és 

magyar történészek jóindulata, politikai akarat is kell. [...] A vár összterülete 16 hektár, a belső vár 9: ekkora műemlék felületet 

lehetetlenség öt év alatt rendbe hozni. […] A kriptán nem írja, hogy Szent László nyughelye, de az elhelyezkedéséből lehet rá 

következtetni: a főhajó középtengelyén, a templom kellős közepén fekszik. A királyt alapító főúri helyszínre temették…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: A ,,multikulturális” Temesvár a nyolcvanas évektől vált egynyelvű, román nagyvárossá 

Az Európa kulturális fővárosa címet viselő Temesvár multikulturalizmusáról szól a román politikum és sajtó. De vajon mekkora e 

jelzőnek a valóságtartalma? Mikortól beszélhetünk többnemzetiségű közösségről a bánsági városban? Ezt a kérdéskört boncolgattuk 

Szekernyés János nyugalmazott újságíróval, helytörténésszel, aki 1965 óta él a Béga-parti városban. […] Mikor volt „utoljára” 

magyar város Temesvár? – A város és az egész tájegység igazából 1552-ig volt magyar. Itt székelt az 1030-ban alapított csanádi 

püspökség 228 plébániával. Szent István király meghagyásából minden plébániához tíz település tartozott, amiből következtetni 

lehet, mekkora magyar közösség élt az egész tájegységben…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

https://www.vajma.info/cikk/kultura/15681/A-Bacsorszag-eloujsagjat-tartottak-meg-Kishegyesen.html
https://www.vajma.info/cikk/kultura/15684/Elhunyt-Banszky-Maria-etnologus.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/kiosztottak-podolszki-jozsef-palyazat-dijait
https://kronikaonline.ro/kulfold/a-romant-nyilvanitotta-moldova-hivatalos-nyelvenek-a-chiinui-torvenyhozas
https://transtelex.ro/kozelet/2023/03/18/gyilkos-to-hordalek-kiuritese-gatak-megerositese-pnrr
https://kronikaonline.ro/interju/feltasra-var-szent-laszlo-sirja-lassan-halad-a-varadi-var-igazi-birtokbavetele
https://kronikaonline.ro/interju/a-multikulturalisr-temesvar-a-nyolcvanas-evektol-valt-egynyelvu-roman-nagyvarossa
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Andrij Zsoldak UNITER-jelölésének visszavonását kérik színházi alkotók 

Andrij Zsoldak színházi rendező UNITER-jelölésének visszavonásáért indított online petíciót Carmen Lidia Vidu rendező, a 

folyamodványt cikkünk megjelenéséig már több mint 700-an aláírták. A craiovai rendezéséért díjra jelölt ukrán rendező 2017-ben 

verbálisan és fizikailag is bántalmazta a Kolozsvári Állami Magyar Színház egyik színészét a bemutató előadás szünetében. […] 

Az UNITER statútumában egyébként az szerepel, hogy az egyesület célja a tagok szakmai, anyagi és erkölcsi érdekeinek 

képviselete, valamint az is, hogy a szervezet egyik alapelve a szakmai szolidaritás.…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Nem támogatja az országos diáktanács a hittan érettségi tantárggyá tételét 

Nem lenne igazán előnyös a diákok számára, ha a romániai egyházak javaslatának megfelelően választható tantárgyként hittanból 

is érettségizhetnének – közölte a Tanulók Országos Tanácsának (CNE) nevében a szervezet elnöke, Miruna Croitoru. Szerinte azért 

nincs értelme besorolni a hittant a választható érettségi tantárgyak közé, mert tekintettel a vallási meggyőződések sokaságára, a 

vizsgázókat nem lehetne egységesen értékelni. „Hogyan lehet a hitet (…) 1-től 10-ig terjedő jegyekkel osztályozni?” […] A 

diáktanács felrója: Románia az egyetlen európai ország, ahol a gyerekek hittanoktatásból való felmentését kérvényezniük kell a 

szülőknek, míg az összes többi országban ez a tárgy az opcionális tantárgyak egyike…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Petőfi Sándor emlékének szentelt kiállítás az egyetemi könyvtárban 

A mi Petőfink. Kezdetek címmel nyílt kiállítás ma a Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtárban, amelyet a költő születése 200. 

évfordulójának emlékére rendeztek. Amint a tárlat címében is jelezték: a kiállítás a kezdetekre összpontosít, a sok rétegű Petőfi-

kultuszból annak egy fontos szeletét, költészetét, szövegeinek továbbélését, sokrétű felhasználását és a költő személyével való 

foglalatoskodást emelték ki. A kiállítás anyagait Luffy Katalin, az MTA köztestületének külső tagja mutatta be. A tárlat április 28-

áig látogatható a könyvtár külön gyűjtemények részlegén, a Gheorghe Sion teremben…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

 

Rozs Péter a Csúcsszervezet új elnöke 

Rozs Pétert választotta új elnökének az Ausztriai Független Magyar Kultúregyesületek Csúcsszervezete. A 29 éves régész a Délibáb 

Bécsi Magyar Kultúregyesület elnökhelyetteseként már kinevezése előtt is aktívan részt vett az ernyőszervezet munkájában. A 

leköszönt elnök, Steip Ferenc, aki 18 éven át vezette a Csúcsszervezetet, tiszteletbeli örökös elnökének választotta meg az 

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

Március 15-i megemlékezés a bécsi nagykövetségen, és Ausztria szerte 

Közös megemlékezést tartottak március 15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából az Ausztriai 

Magyarok és Magyarország Bécsi Nagykövetsége, a nagykövetség márványtermében. Az esemény szervezője az Ausztriai Magyar 

Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége volt. […] Az Ausztriai Magyarok és Magyarország Bécsi Nagykövetsége közös, 

március 15-i megemlékezésének keretében nyújtotta át Nagy Andor bécsi magyar nagykövet az általa alapított kitüntetéseket. A 

magyarságért végzett munkájuk elismeréseként összesen 32 fő vehetett át díszoklevelet […] Az ausztriai magyar közösségek 

Alsóőrben, Linzben, Salzburgban és Innsburckban is megemlékeztek…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes 

cikk 3 > 

 

1848-as megemlékezések a Muravidéken 

A muravidéki magyarság nemzeti ünnepünket, március 15-ét az ünnepet megelőző napon hagyományosan a Kossuth- és Széchenyi-

emléktáblák előtt, illetve a lendvai színházteremben ünnepelte meg  [...] A Lenti Arany János Általános Iskola tanulói adtak ünnepi 

műsort a megemlékezésen. [...] A Dobronak Községi MÖNK szervezésében méltón emlékeztek az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc eseményeire és egyik kiemelkedő egyéniségére, a 200 évvel ezelőtt született Petőfi Sándorra. [...] A Moravske 

Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség szombat este tartotta. [...] Az 1848–49-es magyar szabadságharc 

tiszteletére rendezett muravidéki ünnepségsorozatot a hodosiak kezdték péntek este…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > teljes cikk 2 

> teljes cikk 3 > teljes cikk 4 > teljes cikk 5 > 

 

 

 

https://transtelex.ro/kozelet/2023/03/17/andrij-zsoldak-uniter-peticio-kolozsvari-szinhaz-bantalmazas
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bhogyan-lehet-a-hitet-osztalyoznir-n-nem-tamogatja-az-orszagos-diaktanacs-a-hittan-erettsegi-tantarggya-tetelet
http://szabadsag.ro/-/petofi-sandor-emlekenek-szentelt-kiallitas-az-egyetemi-konyvtarban
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3199288/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3198990/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3199033/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3198896/
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https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/13923-egys%C3%A9gben,-%C3%B6sszefog%C3%A1sban-az-er%C5%91%E2%80%A6.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/1848-as-megemlekezes-lentiben/661438
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https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/13924-soknak-semmi-sem-lehetetlen.html


       

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

HORVÁTORSZÁG   

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe Horvátország-szerte 

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kezdetének napját, március 15-ét az egyik legnagyobb és legszebb nemzeti 

ünnepünkként tartjuk számon. Nemzettársaink világszerte megülik, és mi, horvátországi magyarok is igyekszünk minden évben 

ünnepélyes kereteket adni a megemlékezéseknek…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Kodály-emlékkoncert Eszéken 

Lajtha László után Kodály Zoltánnak szenteltek egy estet Eszéken, a műsort a Népkör Magyar Kultúregyesület és Veres-Kimpf 

Mária zenetanárnő hozta tető alá. A helyszínt a pénteki rendezvényhez a J. J. Strossmayer Egyetem Bölcsészettudományi Kara 

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

 

Publicisztika: Valóban segíthet a mélyszegénységben élő tanulóknak a notebook vagy a táblagép? 

A Postoj című konzervatív napilapban megjelent írásában Alena Potocká azt a kérdést vizsgálja, valóban segítséget jelenthet-e 

azoknak a hátrányos helyzetű családoknak, melyek még a füzetet és az írószert sem tudják megvenni iskolás gyermeküknek, ha 

számítógépet kapnak az államtól? A szerző ezzel arra a projektre utal, melynek értelmében az állam notebookra, illetve táblagépre 

szóló 350 eurós utalványokkal akarja támogatni a legnehezebb anyagi körülmények között élő tanulókat. Veroniká Remišová 

beruházási miniszter erre vonatkozó terve komoly vitát gerjesztett. A minisztérium a 66 millió eurós, uniós alapokból finanszírozott 

projektet azzal indokolja, hogy a gyerekek digitális ismeretei nagyon különbözőek és a legrosszabb helyzetben ezen a téren is a 

szegény környezetből származók vannak…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Április 12. nem lesz a kitelepítettek emléknapja 

Április 12. nem lesz a kitelepítettek és elhurcoltak emléknapja. A képviselők nem fogadták el az OĽANO frakció munkaszüneti 

napokról és emléknapokról szóló törvény módosítására vonatkozó javaslatát. […] Csütörtökön nem utalták második olvasatba a 

javaslatot…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > 

Publicisztika: Nemzetiségi szinten gyenge vagy előremutató terv Szlovákia készülő kulturális stratégiája? 

Rigó Konrád volt kulturális államtitkár Szlovákia 2030-ig tervező kulturális stratégiáját nemzetiségi szinten katasztrofális anyagnak 

tartja, ami miatt a Szövetség petíciót is indított. Hushegyi Gábor, a Művészeti Alap munkatársa nem vár csodát a petíciótól, szerinte 

inkább egy kötelező feladatról van szó a párt részéről, ami inkább szól a közelgő választásokról, mint tudatos szakpolitika 

érvényesítéséről. […] Szlovákia 2030-ig tervezett kulturális stratégiája több területet is érint. […] A stratégia hangsúlyosan ügyel 

arra, hogy a jövőben mérjék a kultúra teljesítményét (bármit jelent is ez), és remélhetőleg lesz annyira méltányos, hogy olyan 

területeken, ahol ez nem lehetséges speciális eszközöket használ, vagy épp eltekint ettől…” Forrás: Napunk.sk: teljes cikk > 

A Duna Menti Nemzeti Park tervezetéről tanácskoztak Komáromban 

Pénteken délelőtt Komáromban találkozott Michal Kiča környezetvédelmi államtitkár a régió polgármestereivel, akiket a tervezett, 

mintegy 21 ezer hektárnyi, Dévénytől Helembáig terjedő Duna Menti Nemzeti Parkról tájékoztatott. Kiča megjegyezte, az első 

alföldi nemzeti park a szomszédos országokban már létező nemzeti parkokhoz hasonlóan működne, mint a Donau-Auen Nemzeti 

Park Ausztriában vagy a Fertő-Hanság Nemzeti Park és a Dunai-Ipolyi Nemzeti Park Magyarországon. […] Teljes kiterjedése 

meghaladná a 21 ezer hektárt. A nemzeti parkot a védettség fokától függően A, B, C zónákra szeretnék osztani, […] az alacsonyabb 

védettségi fokozatú területeken továbbra is folytatódhat a mezőgazdasági tevékenység. […] A vita során arra is kitértek, hogy az 

Európai Bizottság Szlovákia ellen több eljárást is indított a veszélyeztetett fajok nem megfelelő védelme miatt. […] Az államtitkár 

kifejtette, azért járják a Duna menti településeket, hogy minél több információval lássák el őket…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk 

> teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Beszélgetés: Nincs hosszú távú stratégia, a tanárképző karok csak követik a reformokat 

Horváth Kingát, a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának dékánját, az MTA külső köztestületének tagját a közoktatási 

reformról, a kar jövőbeni terveiről és arról is megkérdeztük, hogy bevonták-e a tanárképző karok dékánjait a közoktatási reform 

előkészítésébe, hiszen a reformtörekvések megvalósulása a pedagógusokon áll vagy bukik. […] Horváth Kinga elárulta, hogy a 

https://kepesujsag.com/az-1848-49-es-forradalom-es-szabadsagharc-unnepe-horvatorszag-szerte/
https://kepesujsag.com/marciusnak-idusan-most-unnepelni-akarok-a-hmdk-marcius-15-ei-kozponti-unnepsege/
https://kepesujsag.com/kodaly-emlekkoncert-eszeken/
https://felvidek.ma/2023/03/valoban-segithet-a-melyszegenysegben-elo-tanuloknak-a-notebook-vagy-a-tablagep/
https://www.bumm.sk/belfold/2023/03/16/aprilis-12-nem-lesz-a-kitelepitettek-emleknapja
https://napunk.dennikn.sk/hu/3278956/nemzetisegi-szinten-katasztrofalis-anyag-vagy-eloremutato-terv-szlovakia-keszulo-kulturalis-strategiaja/
https://felvidek.ma/2023/03/a-duna-menti-nemzeti-park-tervezeterol-tanacskoztak-komaromban/
https://felvidek.ma/2023/03/a-duna-menti-nemzeti-park-tervezeterol-tanacskoztak-komaromban/
https://ma7.sk/tajaink/egyeztetes-parkanyban-a-duna-menti-nemzeti-parkrol
https://napunk.dennikn.sk/hu/3283519/tobb-mint-ezer-hektar-szantofoldet-is-bekebelezne-a-duna-menti-nemzeti-park-nem-mindenki-lelkesedik-az-otletert/


       

tanárképzők dékánjait a kezdetektől tájékoztatták a reformelképzelésekről, adekváltan mégsem tudnak reagálni a törekvésekre. […] 

A tanárképzés rendszere nem teszi lehetővé, hogy a pedagógusok valóban elsajátítsák az összes módszert és a lehető 

leghatékonyabban dolgozzanak, vagy még mindig ott tartunk, hogy egyszerűbb frontálisan megtartani egy órát? Saját tapasztalatom, 

hogy a frontális oktatás, a memorizálás sajnos még mindig vezet az iskolákban…” Forrás: Napunk.sk: teljes cikk > 

Galéria: Borzalmas pusztítást végzett a tűz Selmecbánya festői központjában 

Március 18-a fekete betűvel íródik be az UNESCO világörökség részét képező egykori bányaváros, Selmecbánya és egész Szlovákia 

történetébe. A pusztító tűz, amely délelőtt a Szerelembank épületében tört ki, fokozatosan átterjedt a szomszédos épületekre is. Több 

történelmi jelentőségű műemléképület szenvedett súlyos károsodást. […] A kulturális tárca az UNESCO-val is tárgyal az esetleges 

szakmai és anyagi segítségről a szombati selmecbányai tűzesettel összefüggésben…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Két évtized Ünnepel a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma 

Egy múzeum négy településen országos hatás- és feladatkörrel. Pozsony, Kassa, Alsósztregova, Szklabonya. Egy múzeum, amely 

szlovákiai, magyar, az itt élő nemzetiség kultúrájának a múzeuma. […] Nem harsonákkal, zenekarral, állófogadással és 

koszorúzással emlékezik meg az intézmény a fennállásának két évtizedéről, hanem igazi értékeket mentő és értékeket teremtő, 

fontos kutatási eredményeket felmutató munkával. Példa erre a Madách Imre születésének bicentenáriumára készített páratlan és 

egyedülálló, egyszerre művészi és interaktív kiállítás, amely a Szlovák Nemzeti Múzeum főépületében látható másfél évig…” 

Forrás: Vasarnap.com: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László  
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