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Az Akadémia vezetőjelöltjeinek programbeszédei és további újítások a 193. közgyűlésen 

A 17 ezer fős akadémiai köztestület és a szélesebb nyilvánosság is megismerheti Freund Tamás és Pléh Csaba elnökjelöltek, 

valamint Blaskó Gábor és Kollár László Péter főtitkárjelöltek programbeszédeit, melyeket elsőként a Közgyűlés szavazati joggal 

rendelkező tagjai nézhettek meg 2020. június 18-án online élő közvetítésen. Az erről készült videófelvételt vágatlan formában 

tesszük közzé. A képviselőknek néhány óra helyett 12 napjuk lesz megvitatni a látottakat, és kérdéseket feltenni a jelölteknek…” 

Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

 

Határátkelés: Kötelező biztosítás! 

Június 15-től, Ukrajnába való belépéskor utas- vagy egészségbiztosítási kötvény felmutatásával a magyar állampolgárokat már nem 

kötelezik 14 napos otthoni vagy hatósági karantén letöltésére. Az új koronavírus-fertőzésre (Covid-19) kiterjedő biztosítást 

Magyarországon és online formában Ukrajnában is meg lehet vásárolni. Utánajártunk annak, mennyibe kerülnek ezek a kötvények, 

milyen buktatókra kell odafigyelni a megkötésénél. Az első napokban maguk a határőrök sem igazán tudták pontosan milyen jellegű 

biztosítással kell rendelkezni az utazóknak…” Forrás: Kiszo.net:  teljes cikk > 

Ukrajna a teljes jogú EU-tagságra törekszik 

Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna számára nem kielégítő, hogy az Európai Unió stratégiai partnere, a cél a teljes jogú tagság – 

közölte a zn.ua. Az államfő erről a Keleti Partnerség országainak videó-konferencia keretébe lebonyolított csúcsértekezletén 

beszélt…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Tovább csökken Ukrajna lakossága 

2020. május 1-jei adatok szerint Ukrajna népessége csaknem 42 millió, jelentette be az Állami Statisztikai Hivatal.„Jelenleg Ukrajna 

lakossága a becslések és 2020. május 1-jei adatok szerint 41 806,2 ezer ember. 2020 január–áprilisában a népesség 96,2 ezer fővel 

csökkent. A halálesetek száma jelentősen több az élve születők számához viszonyítva: 100 haláleset – 47 élve születés” – olvasható 

a közleményben. […]Az elmúlt egy év alatt 60 százalékkal több művi terhesség megszakítást végeztek Ukrajnában, mint korábban. 

A 2018-as 46 552-al szemben tavaly hivatalosan 74 606 abortuszt hajtottak végre kórházi körülmények között. Eközben 82 

százalékkal nőtt a kiskorúaknál elvégzett beavatkozások száma: míg tavalyelőtt 400, tavaly már 727 alkalommal került sor náluk 

terhesség-megszakításra…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >  teljes cikk 2 > 

Lengyelországból jön majd a mentő és a tűzoltó egy kárpátaljai faluba  

A Nagybereznai járásban kedden az ítéletidő lerombolta a Kiesvölgy (Lubnya) faluba vezető egyetlen hidat, s ezzel gyakorlatilag 

elvágta a több mint 200 fős települést a külvilágtól. Szükség esetén Lengyelországból hajtana be a mentő- és a tűzoltóautó a 

kárpátaljai faluba. Az, hogy ez milyen feltételek mellett működne, egyelőre nem ismert…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > 

Beszélgetés: Kárpátaljáról az operaházba 

A viski származású fiatal művésznő, Brassói Jőrös Andrea szerint a legfontosabb a hivatás iránti elkötelezettség, fegyelmezettség, 

és minden körülmény között embernek maradni. Beszélgetésünk során megtudhatjuk, hogy az operaénekesek is énekelnek népzenét, 

és hogy milyen út vezet Kárpátaljáról a legnagyobb színpadig. […]A szakközép után így kerültem a Debreceni Egyetem 

magánének–klasszikus ének szakára, amelyet sikeresen elvégeztem, ezt követően a budapesti Zeneakadémiára felvételiztem, ahol 

Pászthy Júlia tanárnő látta meg bennem a lehetőséget, és felvett az opera mesterszakra, melyet 2016-ban fejeztem be. Útmutatása 

meghatározó az énekesi pályámnak a létrejöttében, rengeteg segítséget kaptam tőle technikailag, emberileg, előadóművészileg…” 

Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://mta.hu/mta_hirei/az-akademia-vezetojeloltjeinek-programbeszedei-es-tovabbi-ujitasok-a-193-kozgyulesen-110702
https://kiszo.net/2020/06/20/hataratkeles-utasbiztositas-hol-es-mennyiert/
https://kiszo.net/2020/06/19/ukrajna-a-teljes-jogu-eu-tagsagra-torekszik/
http://politic.karpat.in.ua/?p=7198&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=19238&lang=hu
https://kiszo.net/2020/06/19/megdobbentoen-magas-az-ukrajnai-abortuszok-szama/
https://karpataljalap.net/2020/06/21/lengyelorszagbol-jon-majd-mento-es-tuzolto-egy-karpataljai-faluba
https://karpataljalap.net/2020/06/20/viskrol-magyar-allami-operahazba
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Ingyenes orvosi konzultációs lehetőség a Rákóczi-főiskola jóvoltából 

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Doktor24 Egészségközpont közreműködésével összesen 14 szakterületen tesznek 

elérhetővé videó konzultációs lehetőséget a kárpátaljai magyarok számára a TeleMed Gondoskodó Program keretében. A Magyar 

Ökumenikus Segélyszervezet és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatásának köszönhetően most a konzultáció 

ingyenesen igénybe vehető…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

VMSZ: Tartományi szinten a második legerősebb politikai erővé vált a párt 

Bár nem tudták az összes eredményt bevárni, a késő este beérkező számadatok arra engednek következtetni, hogy a VMSZ és 

csapata a választási nap egyik győztese, emelte ki a választásokat értékelő sajtótájékoztatóján Pásztor István, a Vajdasági Magyar 

Szövetség elnöke. Mint hozzátette, köztársasági, tartományi és helyi önkormányzati szinten egyaránt érvényes ez a megállapítás. 

Az elmondottak szerint a VMSZ 70 ezer szavazatot kapott. […] jelenleg minden arra utal, hogy a VMSZ-nek annyi képviselője lesz 

a köztársasági parlamentben, mint amennyi utoljára 27 évvel ezelőtt volt, akkor, amikor a magyar közösség érdekeit egyetlen magyar 

párt képviselte, az éppen megalakult VMDK és akkor, amikor a tartományban legalább 100 ezerrel több volt a magyarok száma, 

emelte ki Pásztor István. […]A VMSZ megtartotta pozícióit a magyar önkormányzatokban…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

teljes cikk 2 > 

Aleksandar Vučić megtartotta a választások utáni első sajtótájékoztatóját 

Aleksandar Vučić köszönetet mondott polgároknak: Történelmi pillanatot élhetünk meg, hisz az urnák elé járuló 3 millió 300 ezer 

polgár közül több mint 2 millióan szavaztak a Szerb Haladó Pártra. Minden szinten győztünk, itthon és külföldön is, és azokon a 

helyeken is, ahol eddig még sohasem. A Boszniai Szerb Köztársaságban is, ahol a szavazatok több mint 80 százalékát nyertük el. 

Vučić elmondta, hogy a korábbi koalíciók iránt továbbra is nyitott a Szerb Haladó Párt: beszédében kiemelte a Vajdasági Magyar 

Szövetséggel megvalósított kiváló együttműködést. […]A szavazatok 90 százalékos feldolgozottsága mellett Ipsos 

közvéleménykutató intézet és a CeSID becslése szerint a köztársasági választásokon a Szerb Haladó Párt a voksok 62.6 százalékát 

szerezte meg. A Szerbiai Szocialista Párt – Új Szerbia koalícióra a polgárok 10,9 százaléka szavazott, míg az Aleksandar Šapić - 

Győzelem Szerbiáért lista (SPAS) 4,2 százalékot kapott...” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Kiszivárogtak a kombinált kisérettségi teszt megoldásai 

Kiszivárogtatták a kisérettségi kombinált tesztjének megoldásait – írja honlapján a Blic napilap. Értesülése szerint az egyik Novi 

Pazar-i általános iskola egyik nyolcadikos tanulója mobiltelefonjával lefényképezte, majd továbbküldte néhány társának a 

megoldásokat. A vizsga már folyamatban volt. A rendőrség arra gyanakszik, hogy a tanteremben ügyelő két tanár megengedte ezt 

a szabálytalanságot. Mladen Šarčević oktatási miniszter közölte, hogy minden vétkest felelősségre vonnak…” Forrás: Rtv.rs: teljes 

cikk > 

Bácsfeketehegy új kulturális helyszínnel gazdagodott 

Csütörtökön hivatalosan átadták a Bányai János Emlékházat Bácsfeketehegyen. Az új kulturális helyszín otthont biztosít a Kozma 

Lajos Könyvtár számára, kutatói munkára alkalmas helyiségekkel rendelkezik, és egy szoba Bányai János akadémikusnak állít 

emléket. […]Dr. Bányai János egyetemi tanár, iró, kritikus, irodalomtörténész négy éve hunyt el, egy évvel később létrejött a róla 

elnevezett irodalmi alapítvány…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

 

Politikai vita az A3-as meghosszabbítása körül 

Politikai szinten is heves viták tárgya volt az elmúlt hónapokban az A3-as autópálya Kelénpatakig/Klingenbach, azaz az 

országhatárig való meghosszabbítása. Az SPÖ, a Zöldek és az ÖVP az összekötő szakasz megvalósítása ellen tesz lépéseket, az 

FPÖ azonban a kivitelezés mellett érvel. Az SPÖ és a Zöldek azt kívánják elérni, hogy vegyék ki az autópálya-meghosszabbítását 

lehetővé tevő passzust a szövetségi útépítési törvényből. Egyedüli pártként az FPÖ támogatja a magyar oldalon épülő M85-ös 

gyorsforgalmi úthoz csatlakozó autópálya szakasz megvalósítását…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ingyenes-orvosi-konzultacios-lehetoseg-a-rakoczi-foiskola-jovoltabol/
https://www.facebook.com/notes/k%C3%A1rp%C3%A1taljama/online-orvosi-konzult%C3%A1ci%C3%B3val-seg%C3%ADt-a-k%C3%A1rp%C3%A1taljai-magyaroknak-az-%C3%B6kumenikus-seg%C3%A9l/3445183012159789/
https://www.magyarszo.rs/hu/4330/kozelet/221849/%E2%80%9EA-VMSZ-a-v%C3%A1laszt%C3%A1sok-gy%C5%91ztese%E2%80%9D.htm
https://www.rtv.rs/hu/politika/a-vmsz-megtartotta-poz%C3%ADci%C3%B3it-a-magyar-%C3%B6nkorm%C3%A1nyzatokban-(friss%C3%BCl%C5%91-%C3%B6sszefoglal%C3%B3)_1137747.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4330/kozelet/221848/Gy%C5%91zelem!.htm
https://www.rtv.rs/hu/v%C3%A1laszt%C3%A1sok-2020/v%C3%A1laszt%C3%A1sok-2020-eredm%C3%A9nyek-friss%C3%BCl%C5%91-h%C3%ADr%C3%B6sszefoglal%C3%B3_1137567.html
https://rtv.rs/hu/t%C3%A1rsadalom/kisziv%C3%A1rogtak-a-kombin%C3%A1lt-kis%C3%A9retts%C3%A9gi-teszt-megold%C3%A1sai_1136957.html
https://rtv.rs/hu/t%C3%A1rsadalom/kisziv%C3%A1rogtak-a-kombin%C3%A1lt-kis%C3%A9retts%C3%A9gi-teszt-megold%C3%A1sai_1136957.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4329/vajdasag_kishegyes/221723/%C3%81tadt%C3%A1k-a-B%C3%A1nyai-J%C3%A1nos-Eml%C3%A9kh%C3%A1zat.htm
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3053749/
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ROMÁNIA/ERDÉLY 

Árpád-kori leletet találtak Locsmándnál 

A magyar határ közelében izgalmas leletekre bukkant Dorothea Thalaa, aki Locsmánd/Lutzmannsburg Önkormányzatának 

megbízásából kutat ott, ahol nemsokára árvízi gátat létesítenek, tudósít a Sopron Média az Osztrák Szövetségi Műemlékvédelmi 

Hivatal közleménye alapján…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Nyugdíjba vonul a felsőőri gimnázium igazgatója 

Nyugdíjba vonul Martin Živković a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium igazgatója. Az igazgatói posztra már kiírták a 

pályázatot, melyben kritériumként szerepel, hogy az új igazgatónak a német nyelv mellett magyarul és horvátul is tudnia kell…” 

Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

A zágrábi Nemzeti Kisebbségek Napja 

Az idei Nemzetiségi Kisebbségek Napjának rendezvénye a járvány miatt az idén rendhagyó és két részből áll: 2020. június 15-én, 

a szökőkutaknál levő amfiteátrumban szervezte meg a Zágrábi Nemzeti Kisebbségek Koordinációja a központi ünnepség melyen a 

zágrábi magyar közösség is bemutatkozott kalocsai hímzésű népviseletével…” Forrás: FB/MagyarokZágrábban.com: teljes cikk > 

A közelgő parlamenti választások volt a szimpóziumok fő témája 

A HMDK pélmonostori alapszervezete második alkalommal rendezett szimpóziumot a drávaszögi és szlavóniai egyesületeink 

vezetői és aktivistái számára Pélmonostoron és Vukováron. Az értekezlet fő témája a parlamenti választások volt. „Fő feladatunk a 

következő három hétben, hogy meggyőzzünk minden horvátországi magyart, a szavazáson magyar listát válasszon“ – hangsúlyozta 

a szimpóziumon Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

 

Életszínvonal az EU-ban: nem biztos, hogy Magyarország lekörözi Romániát 

Némileg csökkent, de továbbra is óriási a különbség az Európai Unió leggazdagabb és legszegényebb országa, Luxemburg és 

Bulgária között - derült ki az Európai Unió statisztikai hivatala (Eurostat) által csütörtökön kiadott, a tavalyi előzetes adatokat 

tartalmazó jelentésből. Az Eurostat adatai szerint Romániában az egy főre jutó GDP az uniós átlag 69 százalékának felelt meg, 

Magyarországon ez az arány 73 százalék. Ám ha a háztartások életszínvonalát jobban tükröző egy főre jutó tényleges egyéni 

fogyasztást nézzük, Románia jobban áll. […]Négy hónap alatt 32 milliárd lejjel nőtt Románia államadóssága, az az összeg körülbelül 

a GDP 3 százalékának felel meg - tájékoztat a Ziarul Financiar. A gazdasági lap emlékeztet, hogy az államadósság 2017-ben 5 

százalékkal, 2018-ban 10 százalékkal, 2019-ben 13 százalékkal, és az idei év első négy hónapjában 8 százalékkal nőtt. 

[…]Romániában a legolcsóbb átlagban az élelmiszer az Európai Unióban - derül ki az Eurostat 2019-es adataiból. Nálunk az 

élelmiszer ára átlagban az uniós átlag 65 százalékát teszi ki. Románia után Lengyelország következik majd Bulgária…” Forrás: 

Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Zavart okozott a „Dacoromania” szó Ferenc pápa bukaresti szobrán 

Kedden leplezték le Bukarestben Ferenc pápa szobrát, Darie Dup képzőművész alkotását, amivel a katolikus egyházfő 2019-es 

romániai látogatásának állítottak emléket. A szobor felirata sokakbat zavarba hozott, a talapzaton ugyanis a látogatás dátuma felett 

ez áll: „Papa Franciscus in Dacoromania”, ez pedig egyesekben a sokat vitatott dákoromán kontinuitás elméletét idézhette fel. A 

közösségi médiában többen felvetették, hogy ilyen ország nem létezik. A felirat azonban nem helytelen…” Forrás: Maszol.ro: teljes 

cikk > 

Elemző az újabb magyar–román diplomáciai csörtéről: hiányzik Bukarestből a politikai akarat a viszony 

javítására 

Bukarestben jelenleg nincs meg a politikai akarat a magyar–román viszony javítására, a román elitet pedig a magyarellenesség fűzi 

össze – vélekedett a Krónika megkeresésére Barabás T. János, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető elemzője a legújabb 

magyar–román diplomáciai csörte kapcsán. Nekem fura, hogy a parlament és az államfő vitás kérdésekben előbb nem merítik ki a 

kétoldalú tárgyalásos megoldás lehetőségét, és a nyilvánosságban üzennek egymásnak, ami azt jelezheti, hogy az ügynek politikai 

népszerűség szerzési célja is lehet. Azon kérdésünkre, miért teszi a kormány rendszeresen a román belpolitikai kampány témájává 

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3054194/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3053997/
https://www.facebook.com/685173071532884/photos/a.3353099394740225/3353103201406511/?type=3&__tn__=K-R
https://kepesujsag.com/a-kozelgo-parlamenti-valasztasok-volt-a-szimpoziumok-fo-temaja/
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/128491-eletszinvonal-az-eu-ban-nem-biztos-hogy-magyarorszag-lekorozi-romaniat
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/128507-negy-honap-alatt-a-gdp-3-szazalekanak-megfelel-kolcsont-vett-fel-az-allam
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/128606-nalunk-a-legolcsobb-az-elelmiszer-az-eu-ban-de-a-fizetesunk-is-nagyon-kicsi
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/128446-zavart-okozott-a-dacoromania-szo-ferenc-papa-bukaresti-szobran
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/128446-zavart-okozott-a-dacoromania-szo-ferenc-papa-bukaresti-szobran


Magyarországot – mint ismert, a két legutóbbi kormányülésen Ludovic Orban a magyar kormányon köszörülte a nyelvét –, az 

elemző leszögezte: tudomásul kell vennünk, hogy a román nemzeti egység létrehozása Magyarország rovására történt meg 100 

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

Sürgősségi eljárást indított az Európai Parlament a polgári kezdeményezések meghosszabbítására 

Az Európai Parlament június 19-én 653 igen szavazattal, tíz ellenszavazattal és két tartózkodással jóváhagyta a polgári 

kezdeményezések aláírásgyűjtési idejének ideiglenes kiterjesztéséről szóló mandátumot, amelyet Vincze Loránt, az RMDSZ EP-

képviselője készített elő. Az Európai Parlament a júliusi plenáris ülésen hozza meg a végleges döntést. A Bizottság május 20-án 

tette közzé az európai polgári kezdeményezéseket – így a nemzeti régiók fejlesztéséért indított és a Minority SafePacket is – érintő 

rendeletét. Eszerint a március 11-én futó aláírásgyűjtések határidejét egységesen hat hónappal meghosszabbítják. Vincze Loránt 

felszólította az SZNT-t, hogy haladéktalanul indítsa újra az aláírásgyűjtést…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Román ügyészség: Wass Albert nem esik a tiltó törvény hatálya alá 

Egy romániai ügyészségi végzés szerint Wass Albert irodalmi munkássága nem esik a háborús bűnösök kultuszát tiltó törvény 

hatálya alá. A Brassói Táblabíróság melletti ügyészség június 12-én keltezett végzéséről a székelyföldi magyar nyelvhasználati és 

szimbólumhasználati jogok ellen küzdő Dan Tanasa blogger közölt fényképet blogjában. Az ügyészség a Tanasa által vezetett 

Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) feljelentése nyomán vizsgálta egyes, Sepsiszentgyörgyön 2018 elején tartott 

Wass Albert-megemlékezések törvényességét. A feljelentő arra hivatkozott, hogy Wass Albertet egy kolozsvári népbíróság 

távollétében háborús bűnösnek találta és halálra ítélte, így bármilyen Wass-megemlékezés a háborús bűnösök kultuszát tiltó 

sürgősségi kormányrendelet hatálya alá esik. Döntését indokolva az ügyészség arra hivatkozott, hogy a rendőrség javasolta az eljárás 

megszüntetését, miután meghallgatta a tanúkat és megállapította: „a Wass Albert-megemlékezésen nem történt utalás azokra a 

cselekményekre, amelyekért elítélték az írót, hanem csak irodalmi munkássága került terítékre”…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk > 

Elegük van a belharcokból: nagykoalíciót javasolnak a pártoknak az udvarhelyi civilek 

A politikai pártok és a többi politikai szereplő a város érdekében alkossanak nagykoalíciót, a következő helyhatósági választásokon 

közös polgármesterjelölttel és képviselőjelölt-listával induljanak – többek között ezt javasolja közös felhívásában mintegy száz 

székelyudvarhelyi személyiség. A kezdeményezés sikerességének másik feltétele a felhívás aláírói szerint, hogy a politikai pártok 

és szereplők engedjenek teret a megújulásnak, az erodálódott személyek visszahívásával is. „Éreznie kellene minden érintettnek, ha 

eljárt az idő felette. […]A pártok visszafogottan reagáltak a kezdeményezésre…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Magyar-román-ukrán program indult a Felső-Tisza ökológiai állapotának felmérésére 

A tájékoztatás szerint a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 

keretében elnyert támogatás segítségével indul el a két évig tartó szakmai projekt. A szakemberek felmérik a Tisza felső szakasza, 

illetve mellékfolyóinak szennyező forrásait, értékelik a folyók ökológiai állapotát és elvégzik „a közösségi jelentőségű és invazív 

fajok összehangolt vizsgálatát” a határokon átnyúló térségében…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Az erdélyi krétakorból sem hiányoztak a nagy testű repülő őshüllők 

Új pteroszaurusz faj jelenlétét mutatták ki az erdélyi késő krétából a BBTE Paleotheriológiai és Negyedidőszaki Geológia 

Laboratóriumának kutatói. Alexandru Solomon, Vlad Codrea, Venczel Márton, valamint Gerald Grellet-Tinner két, épségben 

fennmaradt csőrszakaszt, valamint egy nyaki csigolyát tártak fel az Erdélyi-medence délnyugati részén, Fehér megyében. A leletek 

vélhetően egy fiatal egyedhez tartoztak – közölte az egyetem sajtóirodája. Románia területén máig csak kis és óriás termetű 

azhdarchidák maradványaira bukkantak az őslénykutatók, előbbiekhez sorolható a Hatzegopteryx thambema, utóbbiakhoza 

Eurazhdarcho langendorfensis. Jelen kutatás során azonban sikerült beazonosítaniuk a hiányzó láncszemet, azt a nagytermetű 

azhdarchidát, mely átmenetet képez a család kis és „gigantikus” termetű fajai között…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Kötetismertető: Elkészült az Emberkatedrális fotóalbum 

A veszprémi PéterPál Könyvkiadó folytatja népszerű honismereti albumsorozatát. A Lőwey Lilla – Váradi Péter Pál szerzőpáros 

értesítése szerint az Ünnepi Könyvhétre készítették el újabb kiadványukat, amely Márton Áron halálának 40. évfordulója alkalmából  

Emberkatedrális címmel mutatja fel a püspök emberi nagyságát, népéhez való ragaszkodását, hűségét…” Forrás: E-nepujsag.ro: 

teljes cikk > 

Kötetismertető: 100 év – erdélyi magyar képzőművészet 

Több mint félezer oldalas, impozáns kötet, és mint a hasonló összefoglaló, hosszabb időszakot átfogó, szintetizáló munkák általában, 

ez a háromnyelvű (magyar, román, angol) könyv is hiánypótló kiadvány. Tavalyi keltezésű, de a járványügyi megszorítások miatt 

https://kronikaonline.ro/belfold/elemzo-az-ujabb-magyarnroman-diplomaciai-csorterol-hianyzik-bukarestbol-a-politikai-akarat-a-viszony-javitasara
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SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

csak mostanában kezd eljutni a potenciális célközönséghez. Az 1919-2018 közötti zaklatott korszak erdélyi magyar 

képzőművészetét mutatja fel négy fejezetre bontva, 250 művész életrajzi adataival, közel négyszáz művészi reprodukcióval 

érzékeltetve az elemzett periódus és jelenség változatosságát, figyelemre méltó gazdagságát. Akadtak támogatók, akik az ügyet 

felkarolták, az album végén olvasható a terjedelmes listájuk, és összejöttek olyan munkatársak, jeles művészettörténészek, elismert 

szakírók, Murádin Jenő, Szücs György, Vécsi Nagy Zoltán, Kányádi Iréne, akik az életrajzi tudnivalókat felsorakoztató Jakab 

Ágnessel együtt hitelt érdemlően tömörítették esszébe az általuk kutatott és jellemzett művészettörténeti szakaszt…” Forrás: E-

nepujsag.ro: teljes cikk > 

Erdélyi magyar filmipar: Körkép készült a szakmáról 

Milyen magyar filmes műhelyek működnek Erdélyben, mit forgatnak épp, milyen forrásokhoz férnek hozzá, és hogyan érintették 

őket 2020 tavaszán a járványügyi korlátozások? Pillanat-körképet készített a Filmtett. Az összeállításban a rendszerváltás után 

közvetlenül alakult stúdiók mellett egészen fiatal, az internetes videokeresletet kihasználó csapatok is szerepelnek. Vannak köztük 

olyanok, akik pályázati forrásokból készítenek dokumentumfilmeket, mások start-up vállalkozásként indultak, és megrendelésre 

gyártanak reklámokat, animációkat. Akadnak alkotók, technikai szakemberek, akiknek Budapest mellett Bukarest felé is sikerült 

nyitniuk, és éppen kétnyelvűségük miatt rúgnak labdába Erdélyben…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Európai uniós forrásokból újul meg az árokaljai Bethlen-kastély 

Megújul Erdély egyetlen mór-bizánci stílusú kastélya, a Beszterce-Naszód megyei Árokalján található Bethlen-kastély, jelentette 

be a műemlék épületet használó Babeș-Bolyai Tudományegyetem (BBTE).A Regionális Operatív Program keretében, mintegy 2,5 

millió eurós (12 millió lejes) költségvetésből korszerűsített épületegyüttest a BBTE Környezettudományi és Környezetmérnöki 

Karán, illetve Biológia és Geológia Karán tanuló diákok használhatják majd, több mint 600 hallgató évente…” Forrás: Maszol.ro: 

teljes cikk > 

Vélemény: Kinek kellene még szobrot állítani Erdélyben? 

Élénk viták vannak most a nagyvilágban arról, hogy kinek/kiknek is kellene szobrot állítani. Ennek apropóján állítottunk össze egy 

listát arról, hogy kinek kellene még szobrot állítani Erdélyben. Annak, hogy valaki felkerüljön a listánkra, két feltétele volt: nincs 

még szobra Erdélyben (ezért nincs a listán például Kányádi Sándor, Áprily Lajos, Janovics Jenő vagy Szilágyi Domokos), illetve 

nem lehettek még élő személyek. Ezek után jöhetnek az ötletek ABC-sorrendben…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Az idei Bioeel–Kemény-díj 

Az Erdélyi Magyar Televízió élő közvetítését nézve kiderült, hogy Meszesi Oszkár színművész kapja az idei Bioeel–Kemény-díjat, 

a Tompa Miklós Társulat 2019/2020-as évada legkiemelkedőbb színészi teljesítményéért járó elismerést…” Forrás: E-nepujsag.ro: 

teljes cikk > 

     

Egyre több férfi vállalja a gyermekgondozási szabadságot  

A szlovák törvények a férfiak számára is lehetővé teszik, hogy újszülött gyermekükkel 28 hétig, de legtovább a gyermek 3 éves 

koráig otthon maradjanak gyermekgondozási szabadságon. Ma már egyáltalán nem szenzáció, ha az apa vállalja az úgynevezett 

„anyasági szabadságot”. Míg 2009-ben Szlovákiában mindössze 78 apuka határozott úgy, hogy otthon marad gyermekével, addig 

tavaly már 17 000. Erről a június 21-i apák napja alkalmából adott tájékoztatást a Munkaügyi, Szociális és Családügyi 

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

A szlovákiai nyugdíjasok a legtöbb pénzt a lakhatásra és az élelemre költik  

Az Európai Unió 27 tagállama közül a szlovákiai nyugdíjasok kénytelenek a legtöbb pénzt költeni a lakhatásukra és az 

élelmiszerekre. Havi kiadásaik mintegy 57 százalékát ezek teszik ki. Az Eurostat felmérése szerint valamennyi Szlovákiával 

szomszédos országban lényegesen kisebb ezek költsége, Ausztriában például a nyugdíjasok kiadásainak csupán egyharmada megy 

el a lakásra és az élelmiszerekre. Szlovákiában és Csehországban a vízdíj, a villanyáram és a tüzelőanyagok költsége a 

legmegterhelőbb az idősek számára…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Többen versenyeznek az MKP-elnöki székért  

Szombaton ülésezett az MKP Országos Tanácsa, ahol a tisztújító kongresszus időpontjáról is döntöttek. Van, aki már be is 

jelentkezett az elnöki tisztségért. Berényi József kizárta, hogy újra a párt élére álljon. Az MKP OT döntése nyomán a párt 
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DIASZPÓRA 

önkormányzatiság-koncepciója újra előtérbe kerül. Az MKP tisztújító kongresszusára július 18-án kerül sor, július 4-ig megtartják 

a párt járási konferenciáit is. A pártelnöki posztért lapzártánkig ketten is bejelentkeztek. Elsőként a rimaszombati Cziprusz Zoltán 

jelezte ez irányú igényét, majd nem sokkal később Papp Sándor is így tett…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Kötetismertető: A magyar nyelv labirintusai Szlovákiában 

A Fórum Kisebbségkutató Intézet, valamint az annak részét képező Gramma Nyelvi Iroda kiadásában jelent meg a közelmúltban 

Misad Katalin, az MTA köztestületének külső tagjának a nyelvhasználatról szóló tanulmánygyűjteménye. A Fórum negyed 

évszázados története során több kiadványában, több megközelítésben is tárgyalta már a témakört, ami nem csoda, hiszen a 

kisebbséginyelv-használat labirintusaira vonatkozó kérdések a közép-európai térségben kiemelten fontosak. Misad Katalin kötete 

16 tanulmányt tartalmaz, a feldolgozott témák sora pedig igen változatos, már-már zavarbaejtően gazdag: a nyelvi jogoktól és a 

vizuális nyelvhasználattól kezdődően a magyar nemzetiségű nők szlovákiai névhasználatán át egészen a tankönyvek és a 

nyelvoktatás elemzéséig terjed…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Bemutatták Vajda Barnabás Dunaszerdahelyről szóló könyvét 

Könyvbemutatót szerveztek a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeumban (Sárga kastély), amelynek főszereplője Vajda Barnabás az 

MTA köztestületének külső tagja és könyve, Dunaszerdahely 1945–1989 volt. A kötet szerzőjével, Vajda Barnabás történésszel, a 

komáromi Selye János Egyetem történelem szakos docensével Nyári István beszélgetett, aki mindenekelőtt üdvözölte 

Dunaszerdahely polgármesterét, Hájos Zoltánt és Nagy Ivánt, a múzeum igazgatóját…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Kollektív álnév: A Tsúszó Sándor-projekt  

…A Tsúszó-díjat (Tsúszó-pénzt, Tsúszó-segélyt) végül az alapítók adták össze, s mindössze kétszer osztották ki, a két díjazott 

Talamon Alfonz és Hizsnyai Zoltán lett. […] A díjnál sokkal nagyobb karriert futott be azonban maga a költő, a minden valószínűség 

szerint 1907-ben Ederden született Tsúszó Sándor. A magyar irodalmat a posztmodern misztifikáció stratégiája nyomán az 1990-es 

évektől kezdődően ellepték az írói álnevek […] Tsúszó Sándor ezeknek az irodalmi álneveknek az egyik fontos őse. Ráadásul 

egészen különleges is, hiszen kollektív álnévről van szó…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Megalakulásának harmincadik évfordulóját ünnepelte a MAMSZE  

Szombaton tartotta ünnepi taggyűlését Komáromban a Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete (MAMSZE), 

megalakulásának 30. évfordulója alkalmából. A jeles évfordulón a tagság két kimagasló személyiségét, Duncsák Attilát és Szilva 

Józsefet munkásságuk elismerésének jeléül életműdíjban és nívódíjban részesítette a tagság. Kopócs Tibor, a MAMSZE elnöke 

köszöntőjében visszaemlékezett a harminc évvel ezelőtti eseményekre is…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Gyászhír: A magyar néptáncmozgalmunk egyik tartóoszlopa kidőlt 

A június 19-ei temetéssel a felvidéki magyar néptánc-mozgalomnak megint egy jelentős tartóoszlopa távozott közülünk, Strieženec 

Horváth Rudi, a Felső-csallóközi Népi Együttes létrehozója személyében. […] A Felső-csallóközi Népi Együttes a prágai sikerek 

után elnyerte a Csemadok Központi Bizottságának a támogatását, 1956-ban jutalmul, minden jelentősebb helyre őket vitték 

reprezentálni. Velük mentek České Tešinbe, a lengyel nemzetiségi szövetséghez, meg Felsővízközbe (Svidník) az ukrán nemzetiségi 

szövetséghez is. Már volt egész estét betöltő műsoruk, a magyarságunk hirdetése mellett be tudták mutatni, hogy milyen is az a 

magyar népi, és népies dal-, tánc- és zenekultúra…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

Interjú: Zólyomi Katával 

Zólyomi Kati, vagy ahogy Buenos Airesben a legtöbben ismerik, Zóka, fiatal kora óta a néptánc szerelmese, aktív tanár, koreográfus 

és művész. Hamar összeismerkedtünk, és azóta több órás beszélgetéseken vagyunk túl. Munkásságáról, a néptánccal való 

kapcsolatáról interjú formájában kérdeztem. […]A Buenos Aires-i magyar közösségben telt el eddigi egész életem. Cserkészetben, 

hétvégi magyar iskolában is nevelkedtem, de a lényeget csakis otthon kaptam meg magyar szüleimtől…” Forrás: Korosiprogram.hu: 

teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

 

            Összeállította: Bóna László 
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