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A HTMT HíREI
Kedden délutánra választják meg az MTA új vezetőit
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A július 1-jéről elmaradt és új napirendi pontok megvitatásával folytatódott hétfőn az MTA 193. közgyűlése. Július 6-án délután
megkezdődik az a 24 órás szavazási folyamat, amelynek eredményeként július 7-én a késő délutáni órákban kiderül, ki lesz a Magyar
Tudományos Akadémia új elnöke, főtitkára, főtitkárhelyettese és három alelnöke. Hétfő délelőtt 10 órától minden korábbi
közgyűlésnél nagyobb részvételi aránnyal – 555 szavazásra jogosult képviselőből 412 fő részvétele mellett – tárgyaltak a közgyűlési
képviselők az elnöki beszámolóról, a vagyoni helyzetről és költségvetési irányelvekről, az MTA Kiváló Kutatóhely cím
adományozásának feltételeiről és az MTA főhivatású választott vezetőivel kapcsolatos összeférhetetlenség szabályozásáról…”
Forrás: MTA.hu: teljes cikk >

Történetek Kárpátaljáról: Könyv és dokumentumfilm bemutató
Tisztelettel meghívunk minden kedves érdeklődőt a Történetek Kárpátaljáról c. rendezvényre, ahol könyv és dokumentumfilm
bemutatón vehetnek részt. Helyszín: Domus Collegium Hungaricum, Abonyi utca 10. Budapest. A rendezvény kezdete 2020. Július
14, kedd 17:00 óra…” Forrás: FB/Domuscafe: teljes cikk >

ROMÁNIA/ERDÉLY
Egy hónapot kapott a kormány az EB-től, hogy véget vessen az illegális fakitermelésnek
Pert indít az Európai Bizottság (EB) az Európai Bíróságon Románia ellen, ha a kormány egy hónapon belül nem hozza meg azokat
az intézkedéseket, melyek révén elejét veheti az óriási méreteket öltött illegális fakitermelésnek. Az Agent Green, a Client Earth,
illetve az EuroNatur panasza szerint oly mértékben szabadult el a fakitermelés a kontroll alól, hogy nagyobb mennyiségű fát vágtak
ki az utóbbi években illegálisan, mint törvényes módon. Rámutattak: országosan átlagban 18 millió köbméternyi faanyag
kitermelésére adnak ki engedélyt, a 2014-2018-as időszakban viszont az engedélyezett mennyiség mellett évente még 20,6 millió
köbméternyi fát vágtak ki törvénytelen módon. […] a kitermelt faanyag jelentős részét, az összmennyiség 20-50 százalékát
fűrészporként vagy darálékként szállítják el az erdőkből, kikerülve az ellenőrzéseket. Ez azért lehetséges, mert az apríték az erdészeti
törvény szerint nem számít faanyagnak, azaz nem szerepel az engedélyköteles termékek listáján…” Forrás: Transindex.ro: teljes
cikk >

Megszavazta a képviselőház a hagyományőrző kézművesek tevékenységét szabályozó új törvényt
Döntéshozó testületként szavazta meg a képviselőház az Antal Lóránt RMDSZ-es szenátor által is kezdeményezett hagyományőrző
kézművesek tevékenységét szabályozó új törvényt. A törvény lényegi célja a kézművesség megőrzése, védelme, továbbadása és
fejlesztése…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk >

Társadalmi okok miatt súlytalan a vírusveszély: Veres Valér szociológus a hibás intézkedésekről, a lakossági
bizalmatlanságról
A járvány elleni védekezés következtében súlyos problémák jelentkeztek a társadalomban, amelyek miatt az emberek már nem
akarják érezni a koronavírus jelentette veszélyt – állapította meg a Krónikának Veres Valér szociológus, a Babeș–Bolyai
Tudományegyetem dékánhelyettese, az MTA köztestületének külső tagja. A társadalomkutatót ama friss felmérés kapcsán
kérdeztük, amelyből többek között kiderül, hogy az erdélyi magyarok közül is egyre többen vannak, akik egyszerűen nem hisznek
a koronavírus létezésében, és nem bíznak a román kormány intézkedéseiben. […] Az intézkedéseket sokkal több humán és
társadalomtudományi szakértelemmel kellett volna meghozniuk az illetékeseknek, sokkal több interdiszciplinárisabb szaktudással.
Nemcsak a szigorúan vett orvosi-biológiai szempontokat kellett volna figyelembe venni” – jegyezte meg a kolozsvári szociológus.
Olyan ez, mintha a lakosság többi részét zárójelbe tennék, amíg elmúlik a járvány, hogy hibernáljanak, akár egy évig, holott ezt nem
lehet…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

A járvány a szakoktatás gyakorlati képzéseit is átrendezheti
Az ősztől kezdődő szakiskolai képzések szakmai gyakorlatának a lebonyolításában is gondokat okozhat a koronavírus-járvány: a
pandémia okozta gazdasági problémák, korlátozások miatt várhatóan lesznek olyan cégek, amelyek a szerződésben vállaltak ellenére
mégsem tudják majd fogadni szakmai gyakorlatra a diákokat. […] az is lehet, hogy lesznek cégek, amelyek meg fognak szűnni,
miközben felvállalták a duális képzést…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk >

Az első rádió induló húsz éve
Az első romániai magyar nyelvű kereskedelmi rádió történetének fontosabb szakaszait, pillanatait villantja fel a Top Invest kiadónál
megjelent Két évtized Príma Rádió – Udvarhelyszék hangja című emlékalbum visszaemlékezések és fotók által, ugyanakkor helyet
kapott benne a székelyudvarhelyi rádiózás története is. Ennek apropóján tekintettünk vissza az alapítókkal a kezdetekre, arra, hogy
milyen értékvilágot képviselt, illetve milyen szerepet töltött be Székelyudvarhely életében a Príma Rádió…” Forrás: Liget.ro: teljes
cikk >

Újra terítéken a NEST bevásárlóközpont kétnyelvű kommunikációja
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács csíkszéki szervezete februárban levélben kereste meg a nyitás előtt álló NEST
bevásárlóközpontot, hogy az üzletekben, valamint a vásárlókkal való kapcsolattartásban használják a magyar nyelvet. A napokban
az EMNT Kétnyelvűséget a kereskedelemben! projektjének vezetői terepszemlét tartottak, megvizsgálva egyenként az üzletekben
alkalmazott kommunikációt. Ennek során pozitív és negatív példával egyaránt találkoztak. Egyes üzletekben kérésük
eredményeként kifejezetten törekedtek a minőségi kétnyelvű kommunikációra. […] A Kétnyelvűséget a kereskedelemben! projekt
csíkszeredai munkatársai folytatják akciójukat és azon üzletek esetében, ahol nem történt meg a kétnyelvűsítés, tárgyalásokat
kezdeményeznek az üzletek vezetőivel…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk >

Kutatás: hogyan hatott az anyákra a koronavírus-járvány?
Még nagyobb terhet rótt a romániai és magyarországi anyákra a koronavírus-járvánnyal járó kihívások - derül ki abból a kutatásból,
amelyet négy szociológus végzett el 2020 májusa és júniusa között. A kutatás Nagy Beáta közgazdász-szociológus (Budapesti
Corvinus Egyetem), Geambașu Réka szociológus (Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Hétfa Kutatóintézet, Budapest),
Gergely Orsolya szociológus, az MTA köztestületének külső tagja (Sapientia EMTE, Csíkszereda) és Somogyi Nikolett szociológus
(Antwerpeni Egyetem) készítette. A vizsgálat során (2020. május 13. és június 3. között) 53 félig strukturált telefonos és on-line
interjút készítettek magyarországi és erdélyi magyar nőkkel. Az interjúalanyok olyan anyák voltak, akik partnerükkel együtt teljes
állásban otthonról dolgoztak a karantén idején és legalább egy, 2–14 év közötti gyermeket nevelnek. […] "Tipikusan az anyák azok,
akik a gyermekek iskolai életútjának menedzserei, az apák pedig a karantén idején nehezebben tudták „felvenni a fonalat” és
érdemben támogatni a gyerekeket" - olvasható a gyorsjelentésben. […] Mivel a kutatásban elsősorban főállásban dolgozó anyákat
kérdeztek…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Telesuli: Elismerés a tanároknak és a szervezőknek, nőtt a pedagógusok presztízse
Bukarest, Kolozsvár, Marosvásárhely – e három tengely mentén adtak át elismerő oklevelet július 3-án a déli órákban azoknak a
tanároknak, akik a közszolgálati televízió központi (TVR 3), valamint marosvásárhelyi és kolozsvári helyi stúdióinak TeleSuli
programján keresztül televíziós órákat tartottak a nyolcadik és a tizenkettedik osztályos tanulóknak, felkészítve őket a
képességfelmérő, illetve az érettségi vizsgára. Marosvásárhelyről és Kolozsvárról 89-en részesültek elismerésben, tévés szereplést
vállaló pedagógusok és a program szervezéséhez hozzájáruló tanfelügyelők, rajtuk kívül azok, akik kivívták a magyar órák
megtartásának a lehetőségét is […] Kovács Irénke oktatási államtitkár a romániai magyar oktatás ékkövének nevezte a Telesulit
„Minden tiszteletem azoké a pedagógusoké, akik a saját diákjaik oktatása mellett bevállalták, hogy időt és energiát nem sajnálva
részt vegyenek a televíziós leckék elkészítésében és megtartásában. A nézettségi adatok és a vizsga eredmények is azt mutatják,
hogy hasznos volt a Telesuli, és az sem mellékes hozadéka, hogy az erdélyi magyar társadalomban érezhetően nőtt a pedagógusok
megbecsülése és presztízse…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >

Különleges ellenőrzési forma az orvosin
A koronavírus-járvány nagymértékben befolyásolta a vizsgáztatás folyamatát. A legtöbb egyetemen online vizsgáztak, azonban a
Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem másképp döntött. A felsőoktatási intézmény
tanulói egy nap alatt fognak vizsgázni a teljes félévi tananyagból. Minden évfolyam és minden tantárgy esetében eltér a kérdések
száma. A tantárgyaknál az befolyásolja a kérdések számát, hogy hány kreditesek. A szummatív vizsgákról a Marosvásárhelyi
Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem dékán helyettesét, dr. Ábrám Zoltánt, az MTA köztestületének külső
tagját kérdeztük. […]Az online vizsgáztatás sokkal relatívabb, mint az on side történő próba, arról nem is beszélve, hogy manapság
sajnos az erkölccsel is gond van. A vizsgáknak pedig nem csak az a tétje, hogy a diák átmegy-e vagy sem, ennél sokkal nagyobb a

tét, mert a diákok lehetnek fizetős vagy ingyenes helyeken, illetve felmerül az ösztöndíj kérdése is…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes
cikk >

Virtuális diplomakiállítás a PKE-n
A virtuális térben nyílt meg ezúttal a Partiumi Keresztény Egyetem képzőművészet szakos diákjainak diploma kiállítása július 2án, csütörtökön. Mivel a világjárvány a minden évben hagyományos módon megrendezett diploma kiállítást ellehetetlenítette,
megszületett a virtuális galéria ötlete, mely azon kívül, hogy „házhoz szállítja” a tárlatot, interaktív adottságai által különleges és
egyedi élményt nyújt a „betoppanónak”…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk >

Összeomlott a Bay-kastély az erdélyi Ördögkúton
Az elmúlt napok esőzései nyomán összeomlott a Bay-kastély az erdélyi Ördögkúton – közölte csütörtökön az Agerpres
hírügynökség. A 19. század közepén neoromantikus stílusban épített kastélyban az államosítás után a helyi mezőgazdasági
termelőszövetkezet székháza működött. Az épület 1990 után gazdátlan maradt és romossá vált. Egy 2018-ban végzett felmérés
szerint már csak kilenc százaléka állt. A község polgármesterének a többször megismételt kérésére 2019-ben törölték a műemlékek
országos lajstromáról…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk >

Bemutatták Nagyváradon Demény Péter paródiakötetét
Hosszi idő után ismét könyvbemutatót tartottak Nagyváradon, ahol először mutatták be Demény Péter Korona-változatok című
paródiakötetét. A nemrég megjelent kötetről, melyben Könczey Elemér karikatúrái illusztrálják Demény Péter paródiáit, a szerzővel
és az Ábel kiadót képviselő Szikszak Attila szerkesztővel Simon Judit szerkesztő, a Holnap kulturális Egyesület vezetője és Szűcs
László, a Várad folyóirat főszerkesztője beszélgetett, miután Szamos Marian, az Ady Endre Emlékmúzeum muzeográfusa
köszöntötte a múzeum teraszán egybegyűlteket. A nevével Tamási Áron főhősét idéző Ábel kiadót 2020-ban, a tankönyvreformok
idején alapította meg a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, idézte fel Szikszai Attila, és időközben elmozdultak az irodalom
felé is…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Az Ezer Székely Leány Napja képekben
Kivételes helyzetben, kivételes körülmények között, az eddigi évekhez képest jóval kevesebb résztvevővel tartották idén az Ezer
Székely Leány Napját Csíksomlyón. A szentmise, a közös tánc és a hagyományos csoportkép nem maradt el, ám a települések
felvonulása és színpadi bemutatkozása ezúttal nem valósulhatott meg…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
Felmérés: Miért toleráljuk ennyire a korrupciót?
A legfrissebb Eurobarometer-felmérés tanulsága szerint Szlovákia lakosságának túlnyomó többsége egy igencsak elterjedt
problémának tartja a korrupciót az országban. Ugyanakkor az adatokból az is látszik, hogy nálunk az emberek meglehetősen
toleránsak a korrupcióval szemben. Talán ezzel is magyarázható, hogy a szlovákiai válaszadók 87 százaléka véli úgy, a korrupció
rendkívül elterjedt jelenség az országban. Ez azt jelenti, hogy a lakosság Szlovákiát az EU tíz legkorruptabb országa közt tartja
számon. Arról, hogy a hétköznapi korrupcióval kapcsolatban miért vagyunk ennyire közömbösek, megkérdeztük a Political Capital
elemzőintézet szakértőjét, Szicherle Patrikot, aki úgy véli, hogy az apátia okai egészen a szocializmusra vezethetők vissza…”
Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

A fiatalok csaknem fele egy fedél alatt él a szüleivel
A szlovákiai fiatalok, azaz a 18-30 éves korosztályhoz tartozók csaknem fele a szüleivel közös háztartásban él. Mint ahogy a Kruk
társaság által a Stem/Mark ügynökséggel készíttetett felmérésből is kiderül, a fiatalok mindössze nem egész egyharmada él saját
házban vagy lakásban, több mint egyhatoduk pedig albérletben. Saját házzal vagy lakással a felmérés alapján több férfi rendelkezik,
mint nő, többségük 27 és 30 év közötti, felsőfokú végzettségű. „A fiatalok többnyire jelzáloghitelből vásárolnak saját házat vagy
lakást, az önálló lakhatás biztosítása az egyik legfőbb oka az eladósodásuknak. Négy szlovákiai fiatal közül hárman a saját ingatlant
az elégedettség feltételének tekintik. Saját ingatlan vásárlásának gondolatával átlagosan 22 évesen kezdenek foglalkozni…” Forrás:
Felvidek.ma: teljes cikk >

Fekete Irén: Ezt a tanévet sokáig fogjuk még emlegetni
Pár napja a bizonyítványosztással véget ért a 2019/2020-as tanév. Nem hétköznapi iskolaévet zártunk le június 30-án. A
koronavírus-járvány miatti iskolabezárás számos gyors és hatékony megoldást követelt pedagógusainktól. Mindamellett

Szlovákiában a tavasz folyamán kormányváltásra került sort. Így személycserék történtek az oktatási minisztérium berkeiben is. A
Felvidék.ma minderről Fekete Irént, az idén jubiláló Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnökét kérdezte. […]A
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége miként reagált a helyzetre? Miben tudta támogatni a felvidéki pedagógustársadalmat,
valamint a pedagógustársakat? A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a kezdetektől igyekezett segíteni ott, ahol tudott.
Webes szemináriumot szerveztünk több mint ezer pedagógus részvételével, ismertettük a magyarországi távoktatási tartalmak
elérhetőségét, a szövetség honlapján tanácsadó szolgálatot működtettünk, ahol az érdeklődők kérdéseire 24 órán belül válasszal
szolgáltunk…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Népszerűek a differenciálást segítő munkafüzetek
Már több mint másfél évtizede igen népszerűek a felvidéki magyar alapiskolák alsó tagozataiban a Differenciálás az alapozó
szakaszban című munkafüzetek. A hiánypótló kiadványokat a Comenius Pedagógiai Intézet adja ki. A matematikára, magyar
helyesírásra és szlovák helyesírásra összpontosító tizenegy munkafüzetet július 8-ig rendelhetik meg az oktatási intézmények. A
munkafüzetek népszerűségét mutatja, hogy a múlt tanévben több mint hatvan oktatási intézmény rendelt mintegy hét és fél ezer
munkafüzetet. Az oktatási tárca által meghirdetett tankönyvpiaci liberalizációnak köszönhetően esély van arra, hogy e kiadványok
bekerülhetnek a támogatott kiadványok közé…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Videó: Soha ennyi gyermeket még nem írattak be a kassai magyar óvodába
Közel 100 gyermekkel kezdik szeptemberben a tanévet a kassai Magyar Tanítási Nyelvű Óvodában. A tanintézmény történetében
ez eddig a legmagasabb létszám…” Forrás: Hirek.sk: teljes cikk >

Dunaszerdahelyi siker a Trianon 100 éve történelmi vetélkedőn
A több hónapon át zajló versenybe az egész Kárpát-medencéből körülbelül 1600 diák nevezett be, köztük a dunaszerdahelyi
Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola kiváló tanulója, a történelmi versenyek elkötelezett résztvevője, Bereznai István.
Az első két, online formában megszervezett forduló összesített pontszámai alapján diákunk meghívást kapott a döntőre […] Az
utolsó fordulóban 15-en mérték össze tudásukat teljesítve számos igényes és kreatív feladatot, mint a vaktérkép, a kakukktojás,
activity vagy épp a történelmi jelenetek reprodukálása. István, aki egyedüli határon túli magyarként vett részt a vetélkedőn, ismét
az élmezőnyben végzett, a dobogó 3. fokára állhatott fel…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Magyar emlékjelek nyomában Losoncon
A losonci Phoenix Lutetia polgári társulás és a Losonci Anziksz júniusban szervezte meg idei első városnéző sétáját, melynek során
az érdeklődők a magyar vonatkozású emlékjelek – emlékhelyek, táblák, szobrok, emlékművek – történetét ismerhették meg. A sétát
Böszörményi István és Puntigán József helytörténészek vezették…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
Ukrajna: a sorkötelesek esélyt sem kapnak a továbbtanulásra?
Beszámolók szerint a regionális hadkiegészítő parancsnokságok egyáltalán nincsenek tekintettel a továbbtanulni szándékozó végzős
diákokra, válogatás nélkül küldik a behívókat. A TSN hírcsatorna összeállítása szerint vannak olyanok, akik esélyt sem kapnak a
továbbtanulásra. A riportban emlékeztettek arra, hogy júniusban Ljubomira Madzij akkori megbízott oktatási miniszter
megállapodást írt alá a védelmi tárcával arról, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel a végzős fiatalok az idén felmentést kapnak
a sorkötelezettség alól. A napokban több szülő is megkereste a csatornát azzal a problémával, hogy gyermeke nem tud augusztusban
emelt szintű érettségi vizsgát tenni, ugyanis behívót kapott. Nagyon úgy fest, hogy a két tárca közötti megállapodást nem tartják be
a toborzóirodák…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

Az erdőga(rá)zdálkodás vezethetett a nyugat-ukrajnai árvizekhez
Az elmúlt héten súlyos árvíz pusztított Nyugat-Ukrajnában. Az áradások négy régiót érintettek, Ivano-Frankivszk megyében volt a
legsúlyosabb a helyzet, de jelentős károk keletkeztek Lemberg és Csernovic megyében, valamint Kárpátalján is sújtották. Többnyire
kisebb folyók és hegyi patakok öntöttek ki, a villámáradások utakat és hidakat mostak el, házakat és mezőgazdasági területeket
árasztottak el. Szakemberek egybehangzó véleménye szerint az illegális és mértéktelen fakivágás mellett a klímaváltozás idézte elő
az áradásokat és a földcsuszamlásokat. Volodimir Borejko, az Öko-Kulturális Központ civil szervezet vezetője szerint, ha most
abbahagynák a fakitermelést, akkor is legalább 30 év kéne ahhoz, hogy regenerálódjon a természet. A Forest Watch nevű
programban készített műholdfelvételek alapján az elmúlt 10 évben az országban Kárpátok erdeinek 10-15 százalékát irtották ki…”
Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

A Nemzetbiztonsági Szolgálat nyilvánosságra hozta a csernobili atomerőmű építésének és balesetének részleteit
Június 22-én Ukrajna Nemzetbiztonsági Szolgálatának ágazati állami levéltára és az Ukrán Nemzeti Emlékezet Intézet bemutatta a
„A KGB csernobili dossziéja. Az építkezéstől a balesetig” című könyvet. A kiadvány az 1970-es évek elejétől 1986 novemberéig,
azaz a katasztrófa utáni szarkofág üzembe helyezéséig, tartó időszakra vonatkozó dokumentumokat foglalja össze, közölte az
intézmény sajtószolgálata. A könyv 229 iratot tartalmaz, amelyek nagy részét első alkalommal hozták nyilvánosságra. Az archív
anyagok szerint balesetek a csernobili atomerőműben 1986 áprilisáig is történtek, ám ezeket eltitkolták. A könyv bemutatására
szimbolikusan a csernobili 30 km-es, lezárt övezetben került sor…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Az angol lesz Ukrajna második nyelve
Az angol nyelvnek kell lennie Ukrajna második nyelvének, amelyet óvodától kezdve kell tanulni, ha az ukránok civilizált világban
akarnak élni. Ukrajna törvényeiben csak az ukrán nyelvnek lesz állami státusza - jelentette ki július 6-án Olekszij Danilov, a
Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára az Ukrajinszka Pravda kiadványnak adott interjújában, írja a Korrespondent.net. "Nem
lehet második nyelv az orosz, nem azért, mert azt nem kell tanulni, hanem mert nem is kell tudni…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes
cikk >

Hat járása lesz Kárpátaljának
Július 1-jén a Legfelső Tanács erre kijelölt bizottsága elfogadta azt a javaslatot, mely Kárpátalján 6 járás megalakításáról rendelkezik
– írja az m-studio.net.ua. A dokumentum szerint Ungvári, Munkácsi, Técsői, Rahói, Huszti és Beregszászi járást hoznak létre
Kárpátalján. A legnagyobb vitát a Beregszászi járás központjának eldöntése váltotta ki…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

Nagybakosban felavatták Szent László emléktábláját
Az elmúlt szombaton templombúcsú keretében a nagy-bakosi római katolikus templom falán felavatták Szent László emléktábláját.
Mint a köszöntőkben elhangzott, Kárpátalján ez az egyetlen olyan szent hajlék, amely védőszentjének és névadójának a lovagkirályt
választotta. Mezei Orsolya, a gyülekezet kurátora felolvasta az emléktáblát adományozó Beregszászért Alapítvány kuratóriuma
elnökének, Dalmay Árpádnak az ünnepség résztvevőihez küldött üzenetét. „Ma történelmünk egyik kiemelkedő alakja, Szent László
emléktáblájának avatására kerül sor…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk >

A KMKSZ trianoni emléktáblát avatott Zápszonyban
A zápszonyi emlékparkban sikeresen átadták a trianoni békediktátum 100. évfordulójára, valamint a nemzeti összetartozás napjának
méltatására készült emléktáblát, melyet a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Zápszonyi Alapszervezete állíttatott.
Az avató eseményen többek között tiszteletét tette Hajgató Tamás beregszászi konzul, Sin József, a KMKSZ Beregszászi Járási
Középszintű Szervezetének elnöke, Molnár László, a KMKSZ kulturális titkára, Dávid Menyhért, a KMKSZ Zápszonyi
Alapszervezetének elnöke, Orosz Zsolt, a község lelkésze, valamint Tóth Sándor, a Kaszonyi kistérség elöljárója…” Forrás:
Karpat.ua: teljes cikk >

169 éve született a „Rutén Akció” atyja – Egán Ede
Egán Ede 1851. július 3-án született a horvátországi Csáktornyán. Ő volt a magyar kormányzat által 1897-ben az északkeleti
Felvidéken (Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegyék hegyvidéki részén) indított gazdasági program megalapozója és atyja,
melynek célja a ruszin nép szociális felemelése volt. […] Darányi Ignác földművelésügyi miniszter 1887-ben Egán Edét kérte fel,
hogy tanulmányozza a kárpátaljai helyzetet és készítsen egy tervezetet, mely visszaszorítja a földhiányt, a nyomort és az éhséget a
hegyvidéki ruszin falvakban, továbbá a felsorolt okok következtében nagy méreteket öltött kivándorlást Amerikába. A helyzet
javítása érdekében Egán kidolgozta az úgynevezett Hegyvidéki Akciót, melyet Rutén Akciónak is neveznek. Ennek köszönhetően
jó minőségű szerszámokhoz, élelmiszerekhez, vetőmagokhoz juttatták a helyi gazdálkodókat. Hitelszövetkezeteket szervezett,
melyek méltányos feltételekkel nyújtottak kölcsönt. […] A kárpátaljai magyarok és ruszinok emlékművet emeltek tiszteletére az
ungvári járási Börvingesnél (Barvinok), Magyarország Kormánya pedig gazdaságfejlesztési programot nevezett el a ruszinok
hősének tartott Egán Edéről…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >

SZERBIA/VAJDASÁG
Vagyon-visszaszármaztatás: Csak a valós érték tizenöt százalékát kapják a károsultak?
A rendelkezésre álló adatok szerint a szerbiai Vagyon-visszaszármaztatási Ügynökség eddig a folyamatban levő visszaszármaztatási
ügyek 78,5 százalékában hozott döntést, míg Szabadkán csak az esetek felében került vissza a vagyon egykori tulajdonosához, vagy
annak örököséhez. Az elkobzott vagyon visszaszármaztatásával foglalkozó szabadkai egyesület arra emlékeztet, hogy a törvény ez
év végéig lesz hatályban, ugyanakkor elégedetlenek is annak rendelkezéseivel, mert szerintük a kárpótlásként adott értékpapírok
mindössze 15 százalékát teszik ki az egykor elkobzott földek valós értékének…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >

Intenzív szerb nyelvi tanfolyamok kezdődtek
Intenzív szerb nyelvi tanfolyamok kezdődtek a harmadik osztályt befejező középiskolás tanulók számára a Magyar Nemzeti Tanács
ösztöndíjprogramjának keretében. A háromhetes képzést 9 vajdasági településen szervezik meg 149 középiskolás részére. A Magyar
Nemzeti Tanács elsődleges célja a szerb nyelvi tanfolyammal az, hogy a jövőben minél több végzős középiskolás válassza az itthoni
továbbtanulást. Jerasz Anikó, elnök, Végrehajtó Bizottság, MNT: „A kurzus két részből áll, az első a tantermi foglalkozások ideje,
az első két hete valójában a kurzusnak, míg a második része a tábor formájában fog megvalósulni, amelyet Újvidéken szervezünk
meg. Ez a kurzus is, mint ahogyan az előző években is, most is ingyenes a tanulók számára és nyolcvan órát ölel fel.”…” Forrás:
Pannonrtv.com: teljes cikk >

Videóriport: XX. évfolyamába lépett az Aracs folyóirat
XX évfolyamába lépett az Aracs című folyóirat. Első száma 2001. augusztus 20-án jelent meg, s azóta folyamatosan évente négyszer
lát napvilágot. Minden lapszám jeles dátumhoz kötődik…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >

Fennállásának ötödik évfordulóját ünnepli az Európa Kollégium
A 380 férőhelyes Európa Kollégium 2015 szeptemberében nyitotta meg kapuit Újvidéken. Az intézmény az elmúlt öt évben több
száz magyar diáknak adott otthont tanulmányi éveik során. Snejder-Sára Ildikó, igazgató, Európa Kollégium: „Irigylésre méltó
körülmények között laknak itt a kollégistáink. A vajdasági magyar fiatalok szempontjából egy nagyon fontos intézményről
beszélünk akár a szakkollégiumok tekintetében, akár a közösségépítés tekintetében, akár a nemzeti értékeink erősítése tekintetében.
Tehát a vajdasági magyar fiatalok szempontjából egy jelentős intézmény.”Az ünneplés hálaadó szentmisével kezdődött a telepi
Szent Erzsébet-templomban, majd közös fohásszal folytatódott a kollégium udvarában lévő emlékkeresztnél…” Forrás:
Pannonrtv.com: teljes cikk >

A törökkanizsai könyvtár élére ismét Romhányi Gabriellát nevezték ki
A törökkanizsai Branislav Nušić Könyvtár a rendkívüli járványhelyzetben nem fogadhatta a látogatókat, de a zárlat feloldása után
újra megindult a munka. A népes olvasótábor 60 000 magyar és szerb nyelvű könyv, különféle színes kiadvány, érdekes olvasnivaló
közül válogathat. A magyar könyvek aránya a lakosság arányának megfelelően harminc százalékot tesz ki. Az iskolás diákok
számára rendelkezésre áll a legtöbb házi olvasmány is. A törökkanizsai önkormányzat a közelmúltban újabb négyéves megbízatással
Romhányi Gabriella eddigi igazgatót nevezte ki a könyvtár élére. Az igazgatónőtől az iránt érdeklődtünk, hogyan folyik a munka
jelenleg a törökkanizsai könyvtárban, és mik a tervei a közeljövőre nézve…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

A nyolcvanéves Tolnai Ottó előtt tiszteleg a berlini magyar kulturális intézet
A vajdasági magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja, a 80. születésnapját vasárnap ünneplő Tolnai Ottó előtt tiszteleg a berlini
magyar kulturális intézet, a Collegium Hungaricum Berlin (CHB), írja az MTI. Az intézet műfordítói köre a Kossuth-díjas költő,
író németül eddig meg nem jelent írásaiból válogatott. Közös munkával tizenhat alkotást ültettek át németre. A versek és
prózaszövegek a signaturen-magazin.de cím alatt működő német költészeti fórumon jelennek meg a szerző születésnapja
alkalmából. A portálon közölt fordítások között van Esterházy Péter Ha én lennék Tolnai Ottó című írása is, amellyel a néhai író tíz
éve köszöntötte akkor hetvenéves pályatársát a Jelenkor című irodalmi és művészeti folyóiratban. Tolnai Ottó fiatalkorától
Újvidéken élt, ott járt egyetemre, majd Zágrábban magyar-filozófia szakon tanult…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >

Tíz éve hunyt el Páll Sándor, a VMDK elnöke
Tíz éve, 2010. július 7-én, távozott az élők sorából Páll Sándor, aki a délvidéki magyarság legbátrabb és legellentmondásosabb
politikusa volt – írják a VMDK oldalán megjelent megemlékezés bevezetőjében. […] Hozott magával valamit a hetvenes évek
ifjoncainak vagányságából, polgárpukkasztó magatartásából, hisz azok közé a fiatalok közé tartozott, akik lemezlovasként −
vidékünkön is − új szakmát csináltak maguknak. […] Helytörténészként, művelődéstörténészként, tanárként, a szerb–magyar
irodalmi kapcsolatok teljesen kétnyelvű kutatójaként publikált írásaival, könyveivel a hely jó szellemét és a két szomszédos nép
közötti igazi megbékélés ügyét szolgálta. Emlékéből erőt merít a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége…” Forrás:
Delhir.info: teljes cikk >

AUSZTRIA
Rádióinterjúk: Új elnököt választott a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület
Tisztújító közgyűlést tartott a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület július 2-án, csütörtökön, Őriszigeten. Frauer Lajost választották
meg az egyesület új elnökének. Zsótér Írisz elnökhelyettesként támogatja tovább a Kultúregyesület munkáját és a pedagógiai
tevékenységért lesz felelős. „Ez nagy megtiszteltetés számomra és egyben kihívás is. Arra törekszem, hogy a lehető legjobban
képviseljem az egyesületet és teljes mértékben eleget tegyek feladataimnak.“, mondta Frauer Lajos, a BMKE új elnöke. Az új elnök
biztosította a közgyűlést arról, hogy továbbra is támogatni fogja a népzenei és néptánccsoportokat, valamint a burgenlandi
magyarság számára fontos társadalmi eseményeket, mint például a hagyományos Újévi Koncertet…” Forrás: Volksgruppen.at:
teljes cikk >

Rádióinterjú: Magyar Rotary-elnök Felsőőrben
Rácz András pedagógust, az Alsóőri Kétnyelvű Népiskola igazgatóját választották meg a Felsőőr-Hartberg Rotary Club új
elnökének. A klub idén ünnepli alapításának 40. évfordulóját, a koronavírus-járvány miatt azonban még bizonytalan, hogy milyen
keretek között emlékeznek meg az eseményről. A Felsőőr-Hartberg Rotary Club legnagyobb rendezvényét, a „Musikkarussell“
programot tavasszal szokta megrendezni, a zenés rendezvény bevételéből pedig a rászorulókat támogatják…” Forrás:
Volksgruppen.at: teljes cikk >

Önszerveződés: Magyar Anyák Felsőőr környékén
A közösségi média felületei egyre több önszervezedő csoportnak adnak lehetőséget, hogy a virtuálisból élő, aktív közösséggé
váljanak. A „Magyar Anyucik Oberwart környékén“ nevű csoportnak jelenleg 310 tagja van. Az információcserén kívül pedig több
rendezvényt is szerveztek már. A cél elsősorban az volt, hogy információval segítsék és támogassák egymást azok, akik
Burgenlandba költöztek, vagy még csak fontolgatják a költözést…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Magyar alkotók tárlata készül Kismartonban
Az Esterházy-kastély Fehér-termében állítják ki munkáikat az Esterhazy Művészeti Díj tavalyi díjazottjai. A három művész, Győri
Éva Andrea, Nemes Márton és Puklus Péter – Ghosting Love című kiállítása várhatóan júliusban nyitja meg kapuit. A festészetet
és annak határterületeit középpontba állító díj finalistáinak kiállítását decemberben rendezték a budapesti Ludwig Múzeumban.
Közülük választották ki azt a három alkotót, akik közösen alkothatják meg a kiállítás arculatát a kurátor, Vitus Weh koncepciója
alapján…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

HORVÁTORSZÁG
A konzervatívok győztek a részeredmények szerint, de nem szereztek abszolút többséget
A vasárnapi horvát előre hozott parlamenti választásokon leadott szavazatok 90 százalékos feldolgozottságánál is vezet a jobboldali
kormányzó Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) a Szociáldemokrata Párttal (SDP) szemben - közölte a horvát választási
bizottság. A HDZ kihirdette győzelmét, de nem szerzett abszolút többséget, így koalíciós partnert kell találnia. A horvát parlament
11 mandátumot a nemzeti kisebbségeknek és a horvát diaszpórának tart fenn…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

Könyvbemutató és kiállítás Bellyén
A HMDK bellyei alapszervezete fényképkiállítással egybekötött könyvbemutatót tartott a hétvégén. A hétvégén Bellye település
múltjával foglalkoztunk. A régi családi fotóalbumokból válogattunk ki képeket, ezeket állítottuk ki, valamint bemutattuk dr. Lábadi
Károly Bellyéről készült falumonográfiáját. Dr. Lábadi Károly az MTA köztestületének külső tagja bécsi, budapesti és horvátországi
levéltári kutatásokat végzett, hogy megrajzolhassa Bellye történeti freskóját. A szerző legújabb falumonográfiáját tavaly év végén
jelentette meg a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége a zágrábi Kisebbségi Tanács támogatásával…” Forrás:
Kepesujsag.com: teljes cikk >

Rendezvényekben gazdag hétvége Szentlászlón és Vukováron
Mozgalmas volt a hétvége a szlavóniai Szentlászlón, ahol a helyi szervezetek több rendezvényt is tartottak, valamint átadták a
település kultúrotthonának felújított nagytermét is. Ezt követően kultúrműsorra került sor, ahol az egyesület tánccsoportjai, valamint
a Rozmaring Egyesület énekkara is fellépett. […] A járványhelyzet után végre ismét megtelt élettel a Vukovári Magyarok
Egyesületének székhelye. Néptánc- és népviselet-bemutatóra került sor, melyet az egyesület volt Petőfi-ösztöndíjasa, Bódi Viktória
szervezett a Lajta-Szeret Egyesülettel közösen, a Csoóri Sándor Alapnál való sikeres pályázatnak köszönhetően…” Forrás:
Kepesujsag.com: teljes cikk > teljes cikk 2 >

DIASZPÓRA
Elindította adását az első németországi, magyar nyelvű online rádió
A Rádió Helló magyar nyelvű online rádió Németországban élő magyaroknak szól a hét minden napján, 06:00 és 24:00 között. A
2020. június 15-én indult hiánypótló kezdeményezés egyik célja, hogy a németül csak keveset beszélő, németországi magyar
munkavállalóknak is tájékoztatást nyújtson az életvezetésükkel összefüggő hasznos információkról, valamint közösséget formáljon,
a magyar gyökereket ápolja. […]A médium folyamatosan toboroz első sorban amatőr – egyelőre önkéntesként dolgozó –
műsorvezetőket, akik szintén a helyben élő magyarok közül kerülnek ki…” Forrás: Kulhonimagyarok.hu: teljes cikk >

Cziffra György háromlemezes kiadványa
Tavaly jelent meg a Hungaroton The Masters Collection sorozatában egy hiánypótló kiadvány: Cziffra György három CD-s albuma.
1950 fordulópont volt Cziffra életében. A zenész megunta a folyamatos mellőzést, s azt, hogy a pesti éjszakai életben ismerték fel
igazán tehetségét; feleségével a disszidálás mellett döntöttek. A házaspárt elfogták, Cziffrára munkatábor várt, a három nehéz évet
lelke és ujjai sínylették meg. […] Cziffra virtuozitását saját átirataiból ismerhetjük meg leginkább, ezúttal a szerkesztő javarészt a
Johann Strauss parafrázisokat tárja a hallgató elé, s kiegészíti Wagner és Verdi darabokkal. A zongorista-szerző ezeket soha nem
kottázta le, a fiatalon elhunyt fia, ifj. Cziffra György rekonstruálta a darabokat élő felvételek alapján…” Forrás: Felvidek.ma: teljes
cikk >

A brazíliai magyar cserkészet múltja és jelene
A brazíliai magyar cserkészet története nemes helyet kapott a magyar cserkészet történelmében, ugyanis Brazíliában alapították
meg az első tengerentúli magyar cserkészcsapatot. […] São Paulóban a 90-es években még mind a négy csapat működött és aktív
volt, de mivel itt is folyamatosan csökkent a létszám, a négy csapat 2003-ban összeolvadt és közösen folytatták munkájukat. Az
első brazíliai és tengerentúli magyar cserkészcsapat előtt tisztelegve, megkapták a 13. Szondi György nevet, és azóta is ezen a néven
működnek. […] A többedik generációs kivándorlók gyerekei közül sokan itt tanulják és gyakorolják a magyar nyelvet, és tanulnak
Magyarországról, annak földrajzáról, történelméről és irodalmáról…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk >

Tananyagfejlesztés a diaszpórában
A diaszpórában élő magyarság megtartásának, fennmaradásának fontos helyszínei a magyar iskolák. Melbourne-ben a megszorító
intézkedések alatt egyeztettünk az iskolákkal, hogy milyen módon tudnánk támogatni őket. A megbeszélések során körvonalazódott,
hogy elsősorban a tágan értelmezett néprajz tantárgyból tudunk segédanyagokat készíteni. A magyar népi kultúra megismerése
fontos magyarság-megtartó erő a diaszpórában, ezt szépen mutatja a néptáncegyüttesek nagy száma, működésük, közösségteremtő
funkciójuk. Három nagy témakört határoztunk meg, amik mentén haladhatunk…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk >
Összeállította: Bóna László

