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Elérhető a Magyar Tudomány júliusi száma  

Elérhető a Magyar Tudomány legfrissebb, júliusi száma, melynek aktuális tematikus összeállítása „Már az Univerzum sem a régi” 

címet viseli…” Forrás: Mersz.hu:  teljes cikk > 

 

75 éve történt a muravidéki magyarság internálása 

Az 1945. július 9-éről 10-ére virradó éjszaka, 75 évvel ezelőtt történt meg a muravidéki magyarság internálása Hrastovecre, illetve 

Šterntalba. Az 558 internáltra – zömében idős emberre, nőre, illetve gyermekre – már néhány éve méltóságteljesen, nem utolsó 

sorban a szlovén politikum kimondott bocsánatkérése mellett emlékezünk. „A muravidéki magyarság tavaly első ízben nem a júliusi 

évfordulón emlékszik az internáltakra, az MMÖNK ugyanis már évek óta tervezi, hogy a megemlékezést őszi időpontra helyezi át. 

Az áthelyezés abszolút támogatható oka az, hogy a megemlékezésen így szervezetten részt tudnak majd venni a muravidéki általános 

és középiskolások, akik július folyamán a szünidejüket töltik. […] sőt több mint valószínű, hogy a várudvar hátsó udvarán található 

emlékmű még az idén méltóbb helyre kerül…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Domonkosfai Porta lett a helyi tájház neve  

Sal Község Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösségének Tanácsa június 24-i ülésén a domonkosfai tájházban elfogadta az 

önkormányzat 2020-as költségvetését, nevet választott a tájháznak – mely így mostantól a Domonkosfai Porta nevet viseli –, illetve 

döntött támogatások odaítéléséről is. A közösség 2020-as költségvetésének tervezete az első olvasathoz képest nem változott. Az 

állami támogatás a község és a nemzetiségi önkormányzat között 90/10 százalékos felosztással kerül felhasználásra. Ez összesen 

97.000 euró bevételt jelent a magyar önkormányzatnak, amelyhez pluszjuttatásként a magyarországi Bethlen Gábor Alap 

pályázatának 15.000 eurós támogatását is betervezték, ezt teljes egészében a mezőgazdasági tárlat felállítására kívánják 

felhasználni…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

 

Kampánylufi a kormány gazdaságélénkítési terve? Százmilliárd eurót fordítana stratégiai fejlesztésekre 

Bukarest 

Több mint 3400 kilométer autópálya és gyorsforgalmi út, rengeteg kórház, több száz óvoda, iskola és bentlakás megépítése szerepel 

a többi között az Orban-kormány tíz évre szóló gazdasági programjában. A kabinet szerdán mutatja be a több mint százmilliárd 

eurós, a gazdaság újraindítására vonatkozó tervét Klaus Iohannis jelenlétében. […] Marketingfogásnak, a választások előtti üres 

ígérgetésnek tartja a bukaresti kormány befektetési és gazdaságfellendítési tervét a Krónikának nyilatkozó szakember, aki szerint 

ugyan jól hangzik, hogy a lakossági fogyasztás helyett a befektetésekre alapoznák a gazdasági fellendítést, ám az nem derül ki, hogy 

honnan teremtik elő a szükséges forrásokat[…]„A kormánynak a jelenlegi helyzetet kellene hatékonyan menedzselnie, a hangzatos, 

hosszú távú tervekkel a választások után megalakuló új kabinetnek kell előrukkolnia, mert addig mindez csak üres 

kampányígérgetésnek minősül” – összegzett Édler András…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Érettségi 2020: így teljesítettek az erdélyi magyar diákok az idei érettségin 

A román nyelv és irodalomból kapott jeggyel 23 954 vizsgázó volt elégedetlen, az anyanyelv-írásbelin kapott jegyet 492-en óvták 

meg, a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból kapott értékelés ellen 20 741-en, a szaknak megfelelő választható tantárgyból kapott 

jegy ellen pedig 17 603-an nyújtottak be óvást. […] Az idei érettségi vizsgán összesen 232 diák vizsgázott színtízesre – derül ki az 

oktatási minisztérium honlapján közzétett eredményekből. A színtízes átlagok aránya 16 éve nem volt ilyen magas. Tavaly 224 diák, 

2018-ban pedig 132 diák teljesített „tökéletesen”. A kiemelkedően vizsgázó érettségizők pénzjutalmat és érdemoklevelet kapnak. 

[…]A magyar diákok az elmúlt három év legjobb teljesítményét nyújtották az idei érettségin, de a sikeresen vizsgázók aránya 

továbbra is kisebb az országos átlagnál – tájékoztatott szerdán a kisebbségi oktatásért felelős államtitkári kabinet. A legtöbb magyar 
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diák Hargita (1831), Maros (1234) és Kovászna (1029) megyében érettségizett, Bukarestben pedig mindössze öt magyar vizsgázó 

volt. […]A kisebbségi oktatásért felelős államtitkári kabinet összesítése alapján a magyar tanulók körében számottevő a javulás 

román nyelv és irodalomból…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 > 

Megszavazták: a román nép mártírja, hőse lesz Vitéz Mihály, Horea, Cloşca és Crişan 

Döntő házként megszavazta kedden a képviselőház azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a román nép hősévé és mártírjává 

avatják Vitéz Mihály (Mihai Viteazul) román fejedelmet. A tervezet 240 támogató és 18 ellenszavazatot kapott. Egy másik tervezet 

a román nép mártírjává és hősévé nyilvánítja a Horea, Cloşca és Crişan néven ismertté vált Vasile Niculát, Ion Oargát és Gheorghe 

Crişant "az 1784-es parasztfelkelésben betöltött szerepük, illetve bátorságuk, hősiességük és áldozatuk elismeréseként…” Forrás: 

Maszol.ro: teljes cikk > 

Asztalos Csaba a diszkriminációellenes testületben marad, Dan Tanasát „eltanácsolták” 

Asztalos Csaba, a testület jelenlegi elnöke továbbra is az Országos Diszkriminációellenes Tanácsban tevékenykedhet a parlament 

keddi szavazása szerint, míg a bizottságba pályázó Dan Tanasă nem kapott bizalmat. Asztalos Csaba, a testület jelenlegi elnöke a 

titkos szavazáson 288 támogató voksot kapott, 34-en szavaztak ellene, míg a magyarellenes fellépéseiről elhíresült blogger, Dan 

Tanasă nem került be az igazgatótanácsba: őt 42-en támogatták, és 280-an ellene voksoltak. […]Az intézmény függetlenségének 

megőrzését tekinti következő öt éves elnöki mandátuma prioritásának Asztalos Csaba, akit újraválasztottak az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) élére…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

20 ezer lejig terjedő bírsággal sújtható a munkahelyi diszkrimináció 

A munkavállalók hátrányos megkülönböztetését tiltó törvénytervezetet fogadott el kedden döntő házként a képviselőház. Az 

előírásokat megszegők 1000-től 20.000 lejig terjedő bírsággal büntethetők. A tervezet értelmében tilos a munkavállaló menesztése 

vagy diszkriminálása annak faji vagy nemzetiségi hovatartozása, állampolgársága, bőrszíne, anyanyelve, vallási meggyőződése, 

társadalmi származása, genetikai adottságai, neme, szexuális irányultsága, kora, fogyatékossága, krónikus betegsége, HIV-

fertőzöttsége, politikai véleménye, családi állapota, érdekképviselethez való tartozása vagy valamely hátrányos helyzetű csoporthoz 

való tartozása alapján…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Már nem tekinti kockázati tényezőnek a magyarokat a román védelmi stratégia 

A nemzeti kisebbségeket már nem tekinti kockázati tényezőnek az elnöki hivatal által kidolgozott nemzeti védelmi stratégia, ezért 

az erről szóló parlamenti határozatot kedden az RMDSZ is megszavazta – tájékoztatta a Maszolt Csoma Botond képviselő. A 

politikus elmondta, az RMDSZ frakciójának keddi együttes ülésén kielemezték a Klaus Iohannis államfő által beterjesztett 

dokumentumot, amely „erőforrásként” határozza meg a romániai etnikai kisebbségeket. A keddi parlamenti szavazás alkalmával a 

jobbközép Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) bejelentette, hogy nem szavazza meg a stratégiát, mivel az nem sorolja a 

nemzetbiztonsági kockázatok közé a korrupciót. A parlament 311 szavazattal 4 ellenében 38 tartózkodás mellett fogadta el az új 

román nemzeti védelmi stratégiát…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Egyedi megoldást találtak a többnyelvűségre Besztercén 

Négy nyelven – szászul, románul, németül és magyarul – is feltüntetik a település történelmi megnevezéseit Beszterce óvárosában, 

kompromisszumos megoldásként az egyetlen RMDSZ-es tanácsos által kezdeményezett többnyelvűsítésre. Ezt a megoldást is csak 

hosszas politikai lobbi eredményeként sikerült elérni az alig több mint 5 százalékos magyarsággal rendelkező észak-erdélyi városban 

[…] Mivel a „nagy egyesülés” centenáriumán nem akartak előállni a tervvel, végül idén januárban nyújtotta be az erre vonatkozó 

határozattervezetet, melyet történelemtanárként a város múltjára vonatkozó, illetve turisztikai szempontokkal indokolt. A 

határozattervezet végül áprilisban került a tanácsosok asztalára, és az illetékes szakbizottság nagy többséggel jóvá is hagyta. […] 

Ekkor történt azonban Klaus Johannis államfő magyarellenes, „peszedézős” nyilatkozata és a testületben többségben lévő 

Szociáldemokrata Párt (PSD) kihátrált mögüle…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

A BBTE megőrizte helyét az egyik legrangosabb nemzetközi rangsorolásban 

A Hétfőn közzétett adatok szerint a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) programjai révén megőrizte helyét a világ 

legelismertebb egyetemei között az egyik legrangosabb nemzetközi rangsorolásban (Academic Ranking of World 

Universities/ARWU) – közölte kedden a felsőoktatási intézmény sajtóirodája. Az összesített értékelésben csupán két romániai 

egyetem szerepel a rangsorban (az utolsó értékelés 2019-ben történt): a BBTE érte el ország szinten a legmagasabb helyezést (701–

800), a Bukaresti Egyetem pedig a 901–1000 közötti tartományban helyezkedik el…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 
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SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

Felmérés: Erdélyi magyarok a nagyvilágban: több mint ezer kitöltő 

A hétvégén meghaladta az ezret azok száma, akik kitöltötték az Erdélyi magyarok a nagyvilágban 2020 című kutatás kérdőívét. A 

kutatás célja, hogy választ kapjunk, miért hagyják/hagyták el a külföldön (de nem Magyarországon) élő erdélyi magyarok Romániát, 

hogyan élnek ott, ahol jelenleg tartózkodnak, mennyire tudnak maguk köré egy „kis magyar világot teremteni”, illetve miként 

viszonyulnak Romániához és Magyarországhoz. A kutatás előzményeihez hozzátartozik az MTA TK Kisebbségkutató Intézet által 

végzett, Magyarok külföldön című kutatás, amely a magyarországi kivándorlást és a külföldön munkát vállaló vagy lakó 

magyarországiak életvitelét vizsgálta. Az Erdélyi magyarok a nagyvilágban 2020 az MTA TK KI által kidolgozott kérdőívet 

adaptálja az erdélyi magyarokra. Eddig 45 országból érkeztek válaszok. Legtöbben, a kitöltők csaknem 20-20 százaléka jelenleg 

Németországban és az Egyesült Királyságban él, ezt követik az Egyesült Államokban és Kanadában élők 8-8 százalékkal…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Megjelent Szilágyi István Kossuth-díjas kolozsvári író új regénye 

Történelmi nagyregény Szilágyi István Kossuth-díjas kolozsvári író új regénye, a Messze túl a láthatáron, amely a Magyar 

Művészeti Akadémia kiadójánál látott napvilágot. A Rákóczi-szabadságharc korát bámulatos érzékkel megidéző író képes 

egyetemes szinten megfogalmazni az önmagával számot vető ember tragikumát. […] Pécsi Györgyi irodalomtörténész mutatja be 

a könyvet: […] Történelmi nagyregény, benne vannak azok a tipikus szilágyis prózaírói és bölcseleti erények, amelyek korábbi 

könyveit is jellemzik.” Kifejti, az egyik meglepetés a könyv szerkezete, szerkesztése: a mű két egységből áll, mint a Hollóidő, egy 

kisebb, epikusabb és egy nagyobb részből…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Helyzetkép: Kallódó erdélyi gyerekek menedéke 

Mintegy nyolcvan gyerekotthonban kétezernél több gyerek és háromszáz nevelő: számokban ezt jelenti a dévai Szent Ferenc 

Alapítvány tevékenysége. A számok mögött azonban hihetetlen „szociális nagyüzem” működik Isten kegyelméből. Böjte Csaba 

gyerekbirodalmának egyik székelyföldi szegletében, Gyergyószárhegyen jártunk. […] A kilencvenes évek eleji indulás „csendes 

forradalom” volt, amelynek során egyházi keretben – a romániai hatósági ellenállás körülményei között – épültek ki azok a főbb 

gyerekotthonok, amelyek az elmúlt évtizedekben a Szent Ferenc Alapítvány által működtetett erdélyi gyermekvédelmi hálózat 

alapját jelentették…” Forrás: Erdélyinaplo.ro: teljes cikk > 

Találkoztak, akiket még Márton Áron püspök szentelt pappá 

Ötvenhárom éve, fehérvasárnap tizenöten álltak Isten szolgája, Márton Áron püspök előtt a gyulafehérvári székesegyházban, és 

kézfeltétele által a papság szentségében részesültek. Hat évfolyamtársuk meghalt, hárman már nem tudnak utazni, így öten vettek 

részt a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz-plébániatemplomban tartott hálaadó szentmisével tartott találkozón. Az alkalomra írt 

verset és Mécs László Ketten a Mesterrel című költeményét a közösségbeli és rokon kis szavalók tolmácsolták. A szentmisén 

közreműködött a Iubilate Deo vegyeskar, Székely István kántor vezényletével. Harsányi Lajos a Levita énekel című megzenésített 

versével örvendeztették meg az együtt ünneplőket – ez az ének mindig elhangzik a papszentelések alkalmával…” Forrás: 

Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Magyar színészt is díjaztak a legrangosabb román filmes elismerések bukaresti gáláján 

Magyar színészt is díjaztak a legfontosabb román filmes gálán, amelyet idén szabadtéri rendezvény formájában tartottak hétfő este 

Bukarestben. A Gopo-gálán a bukaresti Nemzeti Színház társulatának tagja, Téglás István baróti születésű színész is rangos 

elismerést vehetett át: övé lett a legjobb férfi mellékszereplő díja A hegyek szigete (La Gomera) című, Corneliu Porumboiu rendezte 

filmben nyújtott alakításáért…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

     

A kormányfő lehetetlent kér a szakdolgozatok felülvizsgálatával 

Az oktatásügyi miniszter is elképzelhetetlennek tartja a miniszterelnök azon ötletét, hogy utólag vonják vissza a jogtalanul kiosztott 

titulusokat. A kormányfő ezen kívül átvizsgáltatná a hazánkban megírt összes szakdolgozatot is, ami a szakemberek szerint szintén 

nem reális. A házelnök plágiumbotránya nemcsak az eredetiséget vizsgáló rendszer hiányosságaira hívja fel a figyelmet, hanem a 

felsőoktatás más problémáira is. Misad Katalin, a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének vezetője 

lapunknak úgy nyilatkozott, nem tartja jogosnak, hogy a kormányfő minden szakdolgozatot felülvizsgáltatna. Mint mondta „Hogy 

lehet visszamenőleg ellenőrizni azt a több tízezer szakdolgozatot, amelyet még nem kellett elektronikusan feltölteni semmilyen 

rendszerbe, csak beköttetve benyújtani az illető tanszékre és az adott egyetem központi könyvtárába, miközben mindkét intézmény 

csak meghatározott ideig köteles megőrizni a diplomamunkákat?…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 
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UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

Érzi a szlovák kormány, hogy nem lenne elegáns a Beneš-dekrétumok alapján elkobozni a D4-es alatti értékes 

telkeket 

A Beneš-dekrétumok miatt a koalíciós OĽaNO egyik parlamenti képviselője, Gyimesi György interpellálta Mária Kolíková (Za 

ľudí) igazságügyi minisztert. A képviselő többek közt arra volt kíváncsi, hogy a tárca tervez-e kidolgozni olyan jogszabályokat, 

amelyek enyhítenék, vagy megszüntetnék a dekrétumok máig tartó hatását, amire Kolíková egyértelmű nemmel válaszolt. […]Mint 

mondta, Boris Kollár magától hozta fel Budapesten a földtulajdonjogok rendezésének az ügyét. Mit ajánlott? Egyértelműen 

felkínálta Magyarországnak, hogy vegyenek részt a földek esetleges tulajdonosi körének a meghatározásában. Elhangzott, hogy a 

levéltárakat is meg lehetne szólítani, hogy adjanak alapanyagokat, amelyek alapján meg lehetne hozni a döntést, hogy az illető jogos 

tulajdonos-e…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Hiánypótló tanintézmény a Zoborvidéken 

Több évtizedes álom válik valóra a nagycétényi Manócska Óvoda és Bölcsőde megnyitásával. A szeptembertől induló tanintézmény 

lesz az egyetlen magyar igazgatású óvoda a Nyitrai járásban. Biztatóak a beiratkozási adatok, eddig tizennégy gyermeket írattak be 

az óvodába. A térségben működő óvodák szlovák nevelési nyelvűek, az óvónők között ugyan akadnak magyarul is beszélők, ők 

foglalkoznak az óvodákba járó magyar anyanyelvű gyerkőcökkel, de ez nem elégséges. Csupán Kolonban működik önálló magyar 

csoport az óvodában. Ezért fontos a térségben az önálló magyar óvoda létrehozása – magyarázta. A helyszín kiválasztásánál 

mérvadó volt, hogy Nagycétényben működik a járásban a legnagyobb teljes szervezettségű magyar alapiskola…” Forrás: 

Felvidek.ma: teljes cikk > 

Megjelent Fehér Csaba legújabb kötete  

Fehér Csaba „Egy magyar pap életútja a nyelvújítás korában Döme Károly (1768-1845)” című kötete a magyar irodalomtörténet 

egyik legizgalmasabb és talán legjelentősebb időszakával – a nyelvújítás korával és annak a 18-19. század fordulóján gyakorolt 

hatásával foglalkozik. Egy viszonylag ismeretlen, de az országos jelentőségű egyházi és tudós személyiségek névjegyzékébe is 

bátran besorolható Döme Károly életútjának történéseihez kapcsolja a nyelvújítás általános irodalomtörténeti és történelmi 

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

Csontvázak kerültek elő a füleki várban 

Idén immár harmadik éve zajlik a nagyszabású Interreg pályázat keretén belül megvalósuló mentő feltárás. Ebben az évben a feljáró 

építése és a tereprendezés során emberi maradványok kerültek elő a föld alól. Ezért a Füleki Vármúzeum munkatársai a lelőhelyen 

újabb régészeti szelvényt nyitottak, hogy meghatározzák, szórványcsontokról vagy temetkezési helyről van-e szó…” Forrás: 

Ma7.sk: teljes cikk > 

Könyvadománygyűjtés indul a leégett zétényi könyvtár javára 

Július elsejétől a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (SZMKE) vezetésével könyvadomány gyűjtés kezdődik a leégett 

zétényi könyvtár állományának feltöltésére. A felvidéki magyar könyvtárosok érdekképviselete a Szlovákiai Magyar Írók 

Társaságával, valamint a Selye János Egyetem vezetőségével és annak könyvtárával, illetve az úgynevezett gyűjtőkönyvtárakkal 

együttműködve várják az olvasók könyvadományait. […]Az első könyvcsomagok a zétényi intézmény részére már el is készültek. 

A Lilium Aurum Könyv- és Lapkiadó 1 000 darab könyvet, a Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtára pedig ötszáz kötetet 

ajándékozott a rászoruló könyvtárnak…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Száz éve lett Nagykapos plébánosa Mécs László papköltő 

Július 1-jén volt 100 éve, hogy Mécs László, a premontrei papköltő Nagykapos plébánosa lett. Ebből az alkalmából ünnepi szentmise 

volt a nagykaposi plébániatemplomban, amelynek főcelebránsa és ünnepi szónoka Szakács Péter Richárd, O. Praem. leleszi 

plébános volt, aki elmélkedő homíliájában többek között a papköltő hitből fakadó máig ható költészetét, emberi magatartását 

méltatta. A szentmise után a szűkebb pátria papjai és a hívek sokasága megkoszorúzta a papköltő templomtéri mellszobrát…” 

Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

Kijev kitart a Beregszászi járás mellett  

Ma, július 1-jén az ukrán parlament közigazgatási reformmal foglalkozó szakbizottsága megküldte a Legfelső Tanácsnak a járások 

felszámolásáról és újraszervezéséről szóló határozatcsomagot – erről számolt be a Mukachevo.net hírportál. Az egy hónapja 

nyilvánosságra hozott, és most a bizottság által elfogadott és a parlamenti jóváhagyásra továbbküldött tervezet szerint Kárpátalján 

https://ujszo.com/kozelet/erzi-a-szlovak-kormany-hogy-nem-lenne-elegans-a-benes-dekretumok-alapjan-elkobozni-a-d4-es
https://felvidek.ma/2020/07/szlovak-magyar-feltaro-bizottsagok-segithetik-a-foldtulajdonok-rendezeset/
https://felvidek.ma/2020/07/manocska-ovoda-es-bolcsode-hianypotlo-tanintezmeny-a-zoborvideken/
https://www.bumm.sk/kultura/2020/07/02/megjelent-feher-csaba-legujabb-kotete
https://ma7.sk/tajaink/csontvazak-kerultek-elo-a-fuleki-varban
https://felvidek.ma/2020/07/konyvadomanygyujtes-indul-a-leegett-zetenyi-konyvtar-javara/
https://felvidek.ma/2020/07/vadocba-rozsat-oltok-szaz-eve-lett-nagykapos-plebanosa-mecs-laszlo-papkolto/


SZERBIA/VAJDASÁG 

5 járás lesz: a Beregszászi, a Munkácsi, a Técsői, az Ungvári és a Huszti. A reform végső szakaszának a helyi magyar közösség 

szempontjából az volt a leglényegesebb kérdés, hogy megmarad-e a Beregszászi járás? Úgy fest a politikai támadások, és a negatív 

sajtóvisszhangok ellenére Kijev kitart korábbi álláspontja mellett, és végigviszi a reformot úgy, ahogy azt eredetileg is tervezte, 

vagyis megmarad a Beregszászi járás…” Forrás: Kiszo.net:  teljes cikk > 

Új elemekkel bővül a magyar kormány kárpátaljai szociális programcsomagja 

Szélesebb támogatotti kört megcélozva, 2,56 milliárd forintos keretösszeggel hirdette meg idén kárpátaljai szociális 

programcsomagját a magyar kormány szerdától. A határon túli magyarság egyik legkiszolgáltatottabb része a kárpátaljai, a kormány 

azonban mindent megtesz annak érdekében, hogy az ottani magyarság szülőföldjén tudjon maradni és boldogulni – hangsúlyozta 

szerdai budapesti sajtótájékoztatóján a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Kiemelte, hogy két új pályázati 

kategóriát is bevezettek a gyermekotthonokban dolgozók, illetve a sportegyesületekben, sportiskolában tevékenykedő oktatók, 

edzők részére. A program kiemelt figyelmet fordít az egészségügyben dolgozókra, de támogatják például a magyar nyelven 

szolgálatot teljesítő egyházi személyeket is –  […]  Brenzovics László újságírói kérdésre válaszolva elmondta, a kárpátaljai kórházi 

ápolók havi bére átszámítva mintegy 50 ezer forint, ezért számukra egy 210 ezer forintos egyszeri támogatás is jelentős anyagi 

segítséget jelent…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > 

Kilenc év börtönre ítélték a KMKSZ-székház robbantásának szervezőjét  

Bírósági döntés született a KMKSZ ungvári székháza ellen 2018 februárjában elkövetett robbantásos merénylet bírósági ügyében. 

A merénylet megszervezésével vádolt Kosztyantin Krivicset, akit szabotázzsal, engedély nélküli fegyverviseléssel, szándékos 

vagyonrongálással és okirat-hamisítással is vádoltak, június 30-án kilenc év szabadságvesztésre ítélték. A KMKSZ ungvári székháza 

ellen elkövetett merénylet ügye ezzel nem zárult le, ugyanis július elsején egy másik tárgyalásra is sor kerül, ahol Biloborogyko és 

Kondratenko ül a vádlottak padjára, őket szintén a 2018 februárjában elkövetett merényletben való bűnrészességgel vádolják…” 

Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Orosz Ildikó a külső független tesztelés fontosságáról  

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) nyilatkozatban hívja fel a kárpátaljai diákok és szüleik figyelmét, hogy bár 

Ukrajna felmentette az érettségiző diákokat a külső független tesztvizsgák (ZNO) alól, azonban a felsőoktatásba továbbra is csak 

sikeres ZNO-vizsgákkal lehet felvételt nyerni. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke szerint fontos, hogy minden diák megadja magának 

ezt a lehetőséget. Mindez nemcsak a felsőoktatást érinti, hanem a szakiskolákat is. Kérdés, hogy ezzel az érettségivel, amely nem 

tartalmazza a ZNO-vizsgajegyeket, vajon OKJ-képzésre be lehet-e iratkozni? Valószínűleg nem, mert nem számít érettségi 

bizonyítványnak. Illetve csak erre az évre vonatkozik, következő éven más szabályokat fognak hozni. Aki tájékozatlan, az 

elronthatja a jövőjét…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Lizanec Péter 90 éves 

Lizanec Péter professzor kilencvenéves. Ezt a tiszteletre méltó kort meghazudtolja fiatalos energiája, aktív pedagógiai és 

tudományos tevékenysége. Tanítványainak népes tábora, kollégái nagy tisztelettel és munkásságának elismerésével köszöntik a 

köztiszteletnek örvendő professzor urat e jeles jubileum alkalmából. 1966-tól munkássága szorosan egybeforrt az ungvári egyetem 

Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének, a jelenlegi Magyar Filológiai Tanszék, az ungvári Hungarológiai Központ, 2008-tól az 

egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karának létrehozatalával, történetével. 1993-ban az ő elnökletével 

jött létre a Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság, 1994-ben ennek folyóirata, a KMTT Tudományos Közleményei. 1998-ban a 

KMTT patronálásával megalakult a Kárpátaljai Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége. Ezeknek a magyarságtudományi 

alapegységeknek Lizanec Péter professzor, a filológiai tudományok doktora, az MTA köztestületének külső tagja […] a lelke…” 

Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

 

Nem változtak az erőviszonyok a tegnapi megismételt választások után sem 

A Szerb Haladó Párt fölényes győzelmét hozták az egyes helyeken megismételt parlamenti választások. Darko Glišić, a tömörülés 

Végrehajtó Bizottságának elnöke közölte, hogy a voksoknak valamivel több mint 60 százalékát szerezték meg. 234 szavazóhelyen 

ismételték meg a választásokat. Mintegy 203 ezer polgár voksolhatott. Vajdaságban 23 helyen kellett újra szavazni a Köztársasági 

Választási Bizottság döntése alapján…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

https://kiszo.net/2020/07/01/kijev-kitart-a-beregszaszi-jaras-mellett/
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/uj-elemekkel-bovul-a-magyar-kormany-karpataljai-szocialis-programcsomagja/
https://karpataljalap.net/2020/06/30/kilenc-ev-bortonre-iteltek-kmksz-szekhaz-robbantasanak-szervezojet
https://karpataljalap.net/2020/07/01/orosz-ildiko-kulso-fuggetlen-teszteles-fontossagarol
https://kiszo.net/2020/07/02/egy-nagyivu-eletpalya-allomasai-lizanec-peter-90-eves/
https://rtv.rs/hu/v%C3%A1laszt%C3%A1sok-2020/nem-v%C3%A1ltoztak-az-er%C5%91viszonyok-a-tegnapi-megism%C3%A9telt-v%C3%A1laszt%C3%A1sok-ut%C3%A1n-sem_1141052.html


DIASZPÓRA 

Ősztől ismét visszatérhet a virtuális oktatás 

Ha a koronavírus aktív marad Szerbiában, ősztől ismét virtuális oktatást vezetnének be, de csak minden második héten, vagyis a 

diákok felváltva egyik héten iskolába járnának, a másik héten pedig otthon, online órákon vennének részt - közölte a Mladen 

Šarčević oktatási miniszter a Blic című napilap csütörtöki számában…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Gyászhír: Elhunyt Lazukics Anna 

Életének 83. évében elhunyt Lazukics Anna, aki nem csak a Magyar Szó, hanem az egykori Jugoszlávia első női fotóriportere volt. 

Művészfotóival több mint háromszáz csoportos kiállításon vett részt három kontinens 13 városában, Szerbia, valamint a volt 

Jugoszlávia 50 városában, ezeken több mint 60 díjat kapott. Ezenkívül 15 különféle elismerésben részesült…” Forrás: Magyarszo.rs: 

teljes cikk > 

 

Interjú: Carolina Wagnerrel, az Argentin Kodály Egyesület megálmodójával 

A Buenos Airesben működő Argentin Kodály Egyesület küldetése, hogy a Kodály-módszeren keresztül elősegítse az emberek zenei, 

és integrált fejlődését, továbbá hírét vigye Kodály Zoltán filozófiai, és pedagógiai alapelveinek. Carolina Wagnert, az Egyesület 

elnökét kérdeztem hivatásáról. […] Az a mély meggyőződésem, miszerint minden gyermek potenciális zenész, és a zenei fejlődés 

pozitív hatással van a személyiség nem csupán zenei aspektusaira — mint az intelligencia fejlődésére —, vezetett oda, hogy 

elkezdjek azon gondolkodni, hogyan tudom a Kodály-módszert nagyobb léptékben is Argentínába hozni…” Forrás: 

Korosiprogram.hu: teljes cikk > 

Máshol lehet templomi szertartást tartani – Bákóban egyelőre nem indulhattak újra a magyar misék 

Hiába készültek a Bákó megyei csángó hívek arra, hogy a koronavírus-járvány miatt elrendelt több hónapnyi szünet után újra magyar 

szentmisén vegyenek részt Bákóban, a szertartás az utolsó pillanatban meghiúsult. Egy csángó tematikájú közösségi oldal szerint a 

miséknek helyet adó templom környékén élő lakók tiltakozása miatt maradt el a szertartás, ám a magyar alkalmakon szolgálatot 

teljesítő pap szerint csupán a templom szűkössége miatt nem lehet – a járvány elleni védekezés szabályait betartva – megtartani 

egyelőre a miséket. […] A forrófalvi szervező ugyanakkor nem érti, hogyan lehetséges, hogy a román nyelvű misék zavartalanul 

megtarthatók a városban, egyedül a magyar szertartás nem…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Megnyílt a Stuttgarti Magyar Kulturális Intézet 

…kulturális intézet nyílik egy olyan jelentős helyszínen, mint Stuttgart […] Szijjártó Péter kiemelte, Baden-Württenberg 

tartományban 9 helyszínen 335 magyar diák tanul a vasárnapi iskolákban, ami erőteljesen hozzájárul az identitás és a nemzettudat 

megőrzéséhez. Emellett az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, amelyet Magyarország Baden-Württenberg 

tartománnyal együtt tart fenn, a jövőben alapképzést is fog folytatni, így Magyarországon az óvodától kezdve a felsőoktatás minden 

szintjéig lesz német nyelvű oktatás…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Tervben: A Brazíliai Magyar Segélyegylet történetének második emlékkönyve 

A Brazíliai Magyar Segélyegyletet „a Brazíliába érkező magyar emigránsok részére történő logisztikai segítségnyújtás céljából” 

alapították Sao Paulóban az I. világháború közben és után kivándorló magyarok, 1926-ban. A Segélyegylet 1996-ig bezáruló, 70 

éves történetét a Felvidékről származó, idősebb Piller Gedeon foglalta össze egy könyv formájában. A közel százoldalas alkotásban 

logikusan, kronológia szerint haladva építi fel és meséli el a Latin-Amerika legnagyobb városában élő magyar közösség 

beilleszkedését az idegen környezetbe, kapcsolatát az egyházzal, viszonyát az aktuális magyar kormányokkal és kihelyezett 

konzulátusával, a kolónia által létrehozott intézményeket és ezek vezetőinek munkásságát, a nagy sikert arató programokat és 

közösségi eseményeket, végül a diaszpóra vélhető jövőképét…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk > 

 

 

            Összeállította: Bóna László 

https://www.magyarszo.rs/hu/4340/kozelet_oktatas/222458/%C5%90szt%C5%91l-ism%C3%A9t-visszat%C3%A9rhet-a-virtu%C3%A1lis-oktat%C3%A1s.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4338/kultura/222335/Elhunyt-Lazukics-Anna.htm
https://www.korosiprogram.hu/tudastar/kodaly-modszer-buenos-airesben
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/128974-mashol-lehet-templomi-szertartast-tartani-bakoban-egyel-re-nem-indulhattak-ujra-a-magyar-misek
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/129058-megnyilt-a-stuttgarti-magyar-kulturalis-intezet
https://www.korosiprogram.hu/hirek/braziliai-magyar-segelyegylet-tortenetenek-masodik-emlekkonyve

