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A parlament elé kerülhet a választási törvény módosítása  

A napokban tárgyalt a Legfelső Tanács Államigazgatási, Önkormányzati, Regionális Fejlesztési és Városépítési Bizottsága a 

Választási törvénykönyv tervezett módosításairól is. A kérdés mindenekelőtt azért volt időszerű, mivel az október 25-én esedékes 

helyhatósági választásokat már az új, módosított szabályok alapján szándékoznak megrendezni. […] Elemzők szerint ez a választási 

rendszer mindenekelőtt a kormánypárt számára lesz előnyös, hiszen többé nem kell „megfelelő” helyi jelölteket a soraiba csábítani, 

azok sok esetben gyakorlatilag rákényszerülnek, hogy olyan pártot keressenek maguknak, amelynek színeiben elindulhatnak a 

választásokon. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a listás választás megnöveli a regionális pártok szerepét az ukrajnai politikában. […] 

Az ukránok 63%-a szerint Ukrajnában összességében rossz irányban haladnak a dolgok. Ezzel ellenkező véleményen mindössze a 

megkérdezettek 22%-a van – derül ki a Rejting Szociológiai Csoport felméréséből. Az elmúlt napokban közzétett kutatási 

eredmények egybehangzóan fokozódó lakossági elégedetlenségről, valamint a hatalom és az ellenzék közötti támogatottságbeli 

különbség csökkenéséről tanúskodnak…” Forrás: Karpataljalap.net:  teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Videó: Kárpátalján 64 kistérség, illetve 6 járás lesz 

Olekszij Petrov, a Kárpátaljai Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője nyilvánosságra hozta a közigazgatási reform végeredményét 

Kárpátalja vonatkozásában. Ennek megfelelően a megyében 64 kistérség, illetve 6 járás lesz. Egyes közösségek ugyan nincsenek 

megelégedve az összevonással, a megyei szintű viták ideje május 14-vel lezárult. Ezentúl csak az Ukrán Miniszteri Kabinet hajthat 

végre módosításokat a közigazgatási felosztásokban…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk > 

Szeparatizmus gyanújával letartóztattak egy férfit Kárpátalján 

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat elhárítási osztályának tisztviselői Kárpátalján Ukrajna területi integritásának és sérthetetlenségének 

megsértésére irányuló tevékenységet számoltak fel. […] Ukrajna Büntetőtörvénykönyvének 110. cikkelye (Ukrajna területi 

integritásának és sérthetetlenségének megsértése) értelmében indított büntetőeljárás keretein belül a nyomozók dokumentálták azt 

a tényt, hogy külföldi szervezetek képviselői egy ukrán állampolgárral együttműködve aláírásokat gyűjtöttek a Trianoni 

Békeszerződés hatályon kívül helyezésére irányuló petíció támogatására…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > 

A KMPSZ levélben fordult az ukrán oktatási minisztériumhoz 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) beadványa a magyar tannyelvű középfokú oktatási intézmények részére 

kidolgozott oktatási programok tanterveiről […] Ukrajna megbízott oktatási és tudományos minisztere részére. A Kárpátaljai 

Magyar Pedagógusszövetség javaslatot tett egy olyan magyar tannyelvű oktatási intézmények számára kidolgozott tantervre, 

amelyben biztosítva lenne a lehetőség az államnyelv és irodalom, az anyanyelv és irodalom, valamint egy idegen nyelv oktatására 

az állami oktatási szabványokkal összhangban. Annak érdekében, hogy az említett oktatási intézményekben is biztosítva legyen az 

államnyelv, az anyanyelv és az idegen nyelv, valamint az állami szabvány szerint az oktatási programokban felsorolt többi 

tantárgycsoporthoz tartozó tárgyak megfelelő szintű elsajátításának lehetősége, kérjük, hogy engedélyezzék a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség által korábban megküldött tantervek használatát (mellékelve)…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > 

Top-200 rangsor: Az Ungvári Nemzeti Egyetem a szűk elit tagja 

A Jevrooszvita nemzetközi projektközpont több csoporttal karöltve minden évben prezentálja az ukrajnai felsőoktatási intézmények 

akadémiai rangsorát, a Top-200 Ukrajnát. A 2020-as listán az Ungvári Nemzeti Egyetem megőrizte pozícióját, ismét az előkelő 11. 

helyet foglalja el. Hosszú idő után először nem a Kijevi Tarasz Sevcsenko Nemzeti Egyetem végzett az első helyen. A beregszászi 

székhelyű II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 141-ik pozícióban található. A lista összeállításánál figyelembe veszik 

az egyetem nyitottságát, átláthatóságát és függetlenségét. A minősítés összeállításához csak a közvetlen mérések nyílt adatait 

használták fel, amelyeket a független országos, nemzetközi szervezetek és intézmények nyílt webes forrásai tartalmaznak. Az 

egyetemek és irányító testületeik adatait vagy szakértői értékelését nem használtak fel…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://karpataljalap.net/2020/07/12/parlament-ele-kerulhet-valasztasi-torveny-modositasa
https://karpataljalap.net/2020/07/12/bukdacsolo-hatalom-elegedetlen-lakossag
http://politic.karpat.in.ua/?p=8051&lang=hu
https://www.karpatinfo.net/ukrajna/szeparatizmus-gyanujaval-letartoztattak-egy-ferfit-karpataljan-200042154
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-kmpsz-levelben-fordult-az-ukran-oktatasi-miniszteriumhoz/
https://kiszo.net/2020/07/07/top-200-az-ungvari-nemzeti-egyetem-a-11-legjobb/


SZERBIA/VAJDASÁG 

Kiállítás Magyarország Ungvári Főkonzulátusán  

Magyarország Ungvári Főkonzulátusán július 2-án a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának két 

tagja mutatkozott be. Ezúttal Szocska László szobrász és Tóth Róbert festő munkáinak kiállítására került sor. A megnyitón Kuti 

László, első beosztott konzul köszöntötte a vendégeket, aki abbéli örömének adott hangot, hogy – a karantén szabályainak betartása 

mellett – újabb kiváló kárpátaljai művészek bemutatkozására nyílik lehetőség a külképviselet aulájában…” Forrás: Karpatinfo.net: 

teljes cikk > 

Interjú: a Jószolgálati-díjjal jutalmazott KRISZ elnökével 

Sipos József lett a Jószolgálat-díj első külhoni nyertese. Ön az első határon túli díjazott. A KEGYES-ben végzett szolgálatát ismerték 

el. Hogyan fogadta a hírt?  Szeretném, ha a díj valóban vándorolna, ezért oda fogom adni a munkatársaimnak is, hogy mindenkinél 

legyen egy darabig, és érezze, hogy ez az övé is. Három éve koordinálom a KEGYES-t, de a csapatunkból bárki ugyanúgy 

megérdemelné ezt az elismerést…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

 

25 éve történt a srebrenicai mészárlás 

Huszonöt éve, 1995. július 11-én és az azt követő napokban követték el a modern kori európai történelem egyik legsúlyosabb 

vérengzését: a boszniai polgárháborúban a szerb erők több mint nyolcezer bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A háború egyik 

legtragikusabb fejezete a boszniai szerb enklávéba ékelődött, túlnyomórészt muszlimok lakta Srebrenicához kötődik, az itt elkövetett 

vérengzés a nemzetiségi ellentétek, a háborús szenvedések jelképévé vált. […] 2009. január 15-én az Európai Parlament 

Strasbourgban megszavazta, hogy július 11-e legyen a Srebrenicában legyilkolt áldozatok európai emléknapja. Július 11-ét Bosznia-

Hercegovina főleg bosnyákok és horvátok lakta országrésze, a Bosznia-hercegovinai Föderáció vezetése 2014-ben gyásznappá 

nyilvánította. A mészárlás 25. évfordulójára tervezett nagyszabású rendezvények helyett a koronavírus-járvány miatt csak 

visszafogottabb megemlékezések lesznek…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Kétezren tüntettek Újvidéken, Belgrádban is viszonylag békés volt az este  

Közel kétezren vettek részt az éjszakai újvidéki tüntetésen. Nebojša Stefanović belügyminiszter, Miloš Vučević polgármester és 

Aleksandar Vučić államfő távozását követelték továbbra is. Követelték továbbá a válságtörzs leváltását, az egészségügyi dolgozók 

bérének emelését és a járvány ideje alatt elbocsátott munkások ismételt munkába helyezését. […]Aleksandar Vučić államfő 

elmondta, hogy […] szerinte felelőtlen magatartás járványhelyzet alatt tömegesen utcára vonulni…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Szakszervezetek: Ősszel akár háromszázezren is munka nélkül maradhatnak 

A Szerbiai Önálló Szakszervezetek Szövetsége (SSSS) arra számít, hogy a koronavírus-járvány következményei miatt Szerbiában 

ősszel 250.000-300.000 munkavállaló veszíti el munkáját – írja a szerb sajtó. Zoran Mihajlović a szakszervezet titkára azt mondta, 

hogy egyre több munkáltató kéri a munkaügyi minisztériumtól, hogy 45 napos szabadságra küldje alkalmazottait…” Forrás: 

Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

Vajdaságban a szív- és érrendszeri megbetegedések a leggyakoribbak  

A Vajdasági Közegészségügyi Intézet adatai szerint a tartományban a szív- és érrendszeri megbetegedések okozzák a legtöbb 

elhalálozást. Az utóbbi öt évben Vajdaságban szív- és érrendszeri betegségben hunyt el a betegek több mint 50 százaléka, gyakoriság 

szempontjából a tumor következik (több mint 20%), majd a légzőszervi megbetegedések (több mint 5%). […] Vajdaságban a 

halálozási arányszám 14 százalékos, ami igen magas. A negatív természetes szaporulat mellett, amely sokszor mínusz 5-nél is 

nagyobb, tartományunk évente mintegy 10 ezer lakost veszít, ami mondjuk egy Zsablya nagyságú település lélekszámának felel 

meg…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Kizárólag szerbre cserélték a magyar feliratokat is tartalmazó helységnévtáblákat 

Egyik szenttamási olvasónktól értesültünk arról, hogy a Verbász és Szenttamás közötti főúton, Verbász bejáratánál az eddigi szerb, 

magyar és ruszin feliratú helységnévtáblákat nemrégiben csak szerb nyelvű, cirill és latin betűsre cserélték. A magyar felirat tehát 

már nem szerepel az új jelzőtáblákon…” Forrás: Delhir.info: teljes cikk > 

https://www.karpatinfo.net/kultura/termeszet-szavara-figyelve-kiallitas-magyarorszag-ungvari-fokonzulatusan-200042115
https://kiszo.net/2020/07/10/lathatatlan-segitok-karpataljan-is-%e2%94%82kiszo-interju/
https://www.vajma.info/cikk/tukor/8146/25-eve-tortent-a-srebrenicai-meszarlas.html
https://szabadmagyarszo.com/2020/07/09/elindult-a-srebrenicai-meszarlas-huszonotodik-evfordulojara-szervezett-bekemenet-video/
https://rtv.rs/hu/kr%C3%B3nika/k%C3%A9tezren-t%C3%BCntettek-%C3%BAjvid%C3%A9ken-belgr%C3%A1dban-is-viszonylag-b%C3%A9k%C3%A9s-volt-az-este-(fot%C3%B3k)_1143321.html
https://szabadmagyarszo.com/2020/07/13/szakszervezetek-osszel-akar-haromszazezren-is-munka-nelkul-maradhatnak/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25350/Vajdasagban-a-sziv-es-errendszeri-megbetegedesek-a-leggyakoribbak.html
https://delhir.info/2020/07/12/kizarolag-szerbre-csereltek-a-magyar-feliratokat-is-tartalmazo-helysegnevtablakat/


AUSZTRIA 

MNT: Bodzsoni István újabb négy évig a Pannónia Alapítvány ügyvezetője 

Szigorú biztonsági intézkedések közepette tartotta meg 14. rendes ülését a Magyar Nemzeti Tanács. Az MNT támogatta, hogy újabb 

4 évre Bodzsoni István legyen a Pannónia Alapítvány ügyvezetője, illetve a Pannon RTV igazgatója. Jerasz Anikó, az MNT 

végrehajtó bizottságának az elnöke indoklásában elmondta, hogy Bodzsoni 9 éve van a tisztségeken, az intézmény jól működik, s 

hatalmas eredményeket értek el. A Pannon hozzájárult a vajdasági magyar közösségek erősödéséhez. Kalmár Zsuzsanna ellenzéki 

képviselő elismerte, hogy a Pannon médiaház hatalmassá nőtt. Magyarország pénzeli, s emiatt feltette a kérdést, hogy mi lesz, ha 

egyszer ezt a csapot elzárják? Jó lenne, ha Szerbia is részt venne a Pannon RTV anyagi támogatásában. Kalmár szerint a médiaház 

sok esetben rózsaszínre festi a dolgokat, ami ferdítésnek számít. Nincsenek politikai vitaműsorok, s egyes történésekről nem 

számolnak be. […] Az MNT jóváhagyta a Végrehajtó Bizottság döntését, amellyel támogatták a vajdasági középiskolák első 

osztályaiba beiratkozó tanulók létszámának a tervét. Eszerint az új, 2020/21-es tanévben 24 szakközépiskolában, 9 gimnáziumban 

és 2 művészeti iskolában lesznek magyar tagozatok, összesen 74.…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

XX. Apáczai Nyári Akadémia 

Az Apáczai Nyári Akadémián a pedagógusképzés kis csoportokban valósul meg, mert fontos, hogy az egészség megmaradjon, de 

az is, hogy a tudást gyarapítsuk – nyilatkozta lapunknak Lukács Gabriella, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének elnök 

asszonya. Halász Dániel maradéki református lelkész ökumenikus istentiszteletet tart a ma 9 órakor kezdődő megnyitón az Apáczai 

Diákotthon Bogdan Šuput utca 16. szám alatti fiúkollégium udvarában, a Tapasztald, hogy továbbadhasd! nevű környezetnevelési 

képzés helyszínén, 10.30-kor pedig a Ćirpanov u. 54. alatti leánykollégium udvarában, az osztályfőnöki képzés színhelyén…” 

Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Véget ért a VM4K informatikatábora 

Pénteken véget ért a Programozás, építés – 3D és miegymás elnevezésű informatikatábor, amelynek a szabadkai Vajdasági Magyar 

Képző-, Kutató- és Kulturális Központ adott otthont. A tábor a 12–16 éves korosztályt célozta meg, és a nagy érdeklődésre való 

tekintettel ismét két csoportban folyt a munka. Vörös Csaba informatikatanár vezetésével a résztvevők új ismereteket sajátítottak 

el, megismerkedhettek a Python programozás alapjaival, online játékot és digitális rajzot készítettek. Azt is megtudhatták, hogy 

miként működik egy okostükör, vagy hogyan lehet gondolattérképet, illetve chatbotot készíteni…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk 

> 

 

Jelentősen megnőtt Ausztria lakossága 

Tobias Thomas, a statisztikai hivatal vezérigazgatója szerint az előző évhez képest mutatkozó növekedés 96 százalékban a 

bevándorlással magyarázható. Kifejtette ugyanakkor, hogy természetes növekedés is volt, hiszen tavaly a születések száma 1566-

tal meghaladta a halálozásokét. Tavaly a külföldi bevándorlók háromnegyede (33 497) más EU-tagállamból, illetve valamelyik 

EFTA-országból (Izlandról, Liechtensteinből, Norvégiából vagy Svájcból) érkezett; egynegyede (11 459) pedig ezeken kívüli 

ország állampolgára volt…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája hagyományos nyári nyelvtábora 

Július 11-én zárul a Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája hagyományos nyári nyelvtábora. A helyszín idén is Siófok volt […] A 

tábor pedagógiai alapelve az immerzió (elmerülés). A táborozókkal a kísérő pedagógusok kizárólag magyarul beszélnek, németül 

feltett kérdéseikre is magyarul válaszolnak. A tábort ráadásul anyanyelvi környezet veszi körül, ami számos lehetőséget ad a 

diákoknak a nyelv mindennapos használatára. A program hatékonyságát jól mutatja, hogy a szülők visszajelzései szerint a kétnyelvű 

résztvevők a tábort követően otthon is gyakrabban választják a magyart, és a tapasztalataik segítségével iskolai nyelvtanulmányaik 

is könnyebben teljesíthetőek…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Rádióinterjú: Magyar gyermekkönyvek Dél-Burgenlandból 

Gyermekeknek ír különleges ismeretterjesztő könyveket Vibók Ildikó. A dél-burgenlandi Bándolon/Weiden bei Rechnitzben élő 

író-biológus köteteiből a kicsik betekinthetnek a Vibók/Élő család és a velük élő állatok mindennapjaiba, de olyan témák is terítékre 

kerülnek a kötetekben, mint a baktériumok, a vírusok vagy épp a komolyzene. Ezen a héten jelent meg a Holnap kiadó által Vibók 

Ildi a „Színház az egész világ“ című új könyve. A kötetben megelevenedik a színjátszás története az őserdő-kortól egészen 

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

https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25354/MNT-Bodzsoni-Istvan-ujabb-negy-evig-a-Pannonia-Alapitvany-ugyvezetoje.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4349/kozelet_oktatas/223034/A-mai-megnyit%C3%B3k-k%C3%A9t-koll%C3%A9giumban.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4347/kultura/222942/Hogyan-m%C5%B1k%C3%B6dik-az-okost%C3%BCk%C3%B6r.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4347/kultura/222942/Hogyan-m%C5%B1k%C3%B6dik-az-okost%C3%BCk%C3%B6r.htm
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3056761/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3057572/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3057255/


ROMÁNIA/ERDÉLY  

Hivatalos emléknap lett a roma holokauszt napja, a Samudaripe 

Csütörtökön a parlament megszavazta, és pénteken Klaus Johannis államelnök kihirdette azt a törvényt, amely hivatalossá tette 

Romániában a roma holokauszt emléknapját - derül ki a Romákért Országos Ügynökség közösségi oldalának bejegyzéséből. A 

törvény rögzíti: augusztus 2-a lett a roma holokauszt hivatalos állami emléknapja. A törvény azt is rögzíti, hogy az emléknap 

hivatalos megnevezése a Samudaripe, ami roma nyelven azt jelenti, hogy „tömeggyilkosság”. A roma holokauszt másik elterjedt 

megnevezése a Porajmosz, ami „elpusztítást”, „elnyeletést” jelent…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Az oktatás modernizálását kérik a diákok a politikusoktól 

A közeledő választásokra való tekintettel az Országos Diáktanács képviselői közleményben szólították meg a politikusokat, akiktől 

egy huszonegyedik századhoz méltó oktatási rendszert kértek tíz pontos összeállításukban. Elsőként említik az ösztöndíjak országos 

lefedettségét és kifizetését, második pontban a fenntarthatóság oktatását kérik, hiszen a klímaváltozás reális probléma, ezért azt 

kérik a diákok, hogy vezessenek be kötelező módon a pedagógusok számára környezetvédelmi oktatási modult, hogy elsajátíthassák 

a szükséges készségeket a fenntarthatóság témakörének tanításához. […] Utolsó pontban foglalták össze az oktatás méltányos 

digitalizálásával kapcsolatos kérésüket. Erre reflektálva jegyzik meg, hogy például a legutóbbi, 2018-as PISA-teszteken Románia 

volt az egyetlen ország az Európai Unióban egy nyolc államból álló csoportban, amely papíron, tollal kérte a 15 éves hallgatóktól a 

tesztek kitöltését…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat: írásbeli megkereséssel élünk a LIDL üzletlánc fele 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat lépni fog a magyar alkalmazottakkal szembeni diszkrimináció ügyében - közölte a Transindex 

megkeresésére Benkő Erika, a sepsiszentgyörgyi székhelyű jogvédelmi szolgálat igazgatója. A tény, hogy az üzletvezető december 

1-jén rá akarta kényszeríteni a magyar alkalmazottakra, hogy énekeljék a "Noi suntem romani" című éneket, teljes mértékben 

törvényellenes és diszkriminatív tettnek minősül" - szögezte le válaszában Benkő Erika. […] A kasszás lényegében fél fülére siket. 

Maradék fülével a vásárlóra figyel, jó esetben hallja, mit mondanak neki és milyen nyelven. Ha elvéti, akkor indokolatlanul nagy a 

büntetés. Magyar vevőnél beszélhetsz románul, de fordítva - hát, nem a hosszú karrier titka. […]Előző cikkünkben egy 

multinacionális cég székelyföldi áruházában dolgozott kasszások meséltek többek között arról, hogy egyik felettesük megtiltotta a 

magyar alkalmazottak egymás közti magyar nyelvű kommunikációját. Ezzel kapcsolatos kérdéseinkre az alábbi válaszokat kaptuk 

a Kétnyelvűséget a kereskedelemben-től…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk >  teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Lemázolták a magyar feliratot 

Ismeretlen elkövetők lemázolták a helyi önkormányzat által kihelyezett, a szemetelésről való leszoktatást célzó táblák egyikének 

magyar feliratát Kalotaszentkirály-Zentelkén. Az önkormányzat már letakaríttatta a pannót. […] A Kolozs megyei település 

határában elhelyezett pannókon a következő felirat szerepel román és magyar nyelven: „Bizonyítsd, hogy jól nevelt vagy! Ne 

szemetelj!” A megrongált tábláról készült felvételt egy, Erdély fejlesztéséért és népszerűsítéséért síkra szálló román civil szervezet 

vezetője posztolta közösségi oldalán, rosszallásának hangot adva a vandalizmusért. […] Póka András György szerint minden 

bizonnyal nem volt szervezett a rongálási akció, mert akkor a többi táblán is lefestették volna a magyar feliratot…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Helyzetkép: tavasztól késő őszig gyümölcstermesztésből él meg Magyardécse lakossága 

Sok száz hektárnyi cseresznyéskert öleli körbe Beszterce-Naszód megye legnagyobb magyar faluját, Magyardécsét. Az évszázadok 

óta cseresznyetermesztéséről híres település azon ritka erdélyi falvak közé tartozik, ahol az emberek zömmel ma is 

gyümölcstermesztésből élnek. […] A százéves, nagy fák kora lassan lejár, egyre nehezebb betakarítani róluk a termést. Nincs olyan 

esztendő, hogy a 8-10 méteres létrákkal történő fára mászás ne okozzon tragikus baleseteket. A terebélyes fák alternatívájaként 

egyre több határrészben jelennek meg az alacsonyabb növekedésű cseresznyések. De igaz ez a többi gyümölcsre is. Az intenzív 

fajták gyors terjedésének egyelőre a vízhiány szab határt: nincs mivel a fákat öntözni…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Rövidesen a helyére kerül Bethlen Gábor szobra 

Elkezdődtek a terület-előkészítési munkálatok Marosvásárhely főterén, az oda tervezett egész alakos Bethlen Gábor-szobor 

felállításának a helyszínén. Tavaly ősszel sikerült megszerezni a kulturális minisztériumtól a szükséges jóváhagyást ahhoz, hogy 

Bethlen Gábor fejedelem egész alakos szobrát felállítsák Marosvásárhely főterén, ahol az elmúlt harminc évben ez lenne az első 

magyar vonatkozású szobor, aminek az elkészítését és felállítását teljes egészében önkormányzati pénzből finanszírozzák. A több 

mint három méter magas, egész alakos köztéri alkotás Harmath István marosvásárhelyi származású, jelenleg Baján élő művész 

munkája, a szobor kiöntésére Sánta Csaba szovátai szobrász műhelyében került sor…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

https://itthon.transindex.ro/?hir=60624&hivatalos_emleknap_lett_a_roma_holokauszt_napja_a_samudaripe
https://szekelyhon.ro/vilag/az-oktatas-modernizalasat-kerik-a-diakok-a-politikusoktol
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28478&miko_imre_jogvedelmi_szolgalat_irasbeli_megkeresessel_elunk_a_lidl_uzletlanc_fele
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28460
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28473
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kalotaszentkiraly-valakinek-nem-tetszett-a-jolneveltsegre-biztato-tabla-magyar-felirata
https://kronikaonline.ro/extra/erdely-leghiresebb-cseresznyeskertje-tavasztol-keso-oszig-gyumolcstermesztesbol-el-meg-magyardecse-lakossaga
https://e-nepujsag.ro/articles/roevidesen-a-helyere-keruel-bethlen-gabor-szobra


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

Kárpát-medencei unikum a magyar nyelvű ökológiai képzés Kolozsváron 

Mára már a Kárpát-medencében csak Kolozsváron, a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen zajlik magyar nyelvű ökológiai képzés – 

tudtuk meg a Markó Bálint rektorhelyettestől, az MTA köztestületének külső tagjától. A Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet 

oktatóját a közelgő felvételi kapcsán kerestük meg. […] Magyar nyelvterületen a kilencvenes években több felsőoktatási 

intézményben indult ökológiai vagy ökológiai profilú képzés, de az idők során ezek vagy biológiai képzéssé alakultak át, vagy 

érdeklődés hiányában elsorvadtak. Budapesten sem zajlik már ilyen jellegű képzés. […] A 2010-es évek közepétől egy esés 

következett be, jelentősen csökkent a szakon végzett diákok száma. „Ez egy általános tendencia. Egész Romániában csökkent az 

ökológia iránt érdeklődő hallgatók száma…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Videó: Miért teljesített idén gyengébben az érettségin Máramarossziget egyetlen magyar iskolája? 

Máramarosszigeten jártunk, ahol a szórványban élő magyar kisebbség helyzetére voltunk kíváncsiak oktatási szempontból. A 

Leőwey Klára Elméleti Líceumban ugyanis 21 diákból mindössze hatnak sikerült átmennie 2020-ban az érettségin…” Forrás: 

Transindex.ro: teljes cikk > 

Idén is elindul az Aradi Kamaraszínház szórvány kulturális karavánja 

A tavalyi sikerek után idén is útnak indul az Aradi Kamaraszínház szórvány kulturális karavánja, hogy bejárja Arad megye 

magyarlakta településeit és eljuttassa előadásait azokhoz a szórványban élő magyarokhoz, akik egyáltalán nem vagy csak nehezen 

jutnak el színházba – közölte az erdélyi teátrum. A szórvány kulturális karaván az Aradi Kamaraszínház mintaértékű 

kezdeményezése, amelynek keretében 2019-ben 26 Arad megyei magyar szórványtelepülés bevonásával 11 helyszínen mutatták be 

előadásaikat, tartottak drámapedagógiai foglalkozást a résztvevő gyerekeknek és táncházat a felnőtt közönségnek…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

     

Interjú: Matovič-Bukovszky-találkozó: Kisebbségügyi minisztérium jöhet létre 

Szerdán közös találkozón vett részt Igor Matovič (OĽaNO) kormányfő és Bukovszky László (Most-Híd) kisebbségügyi 

kormánybiztos. A találkozó után Bukovszky közösségi oldalán számolt be a találkozó részleteiről. Elmondása szerint a 

kormányfővel megállapodásra jutottak arról, hogy Szlovákiának kisebbségi törvényre van szüksége, amely szabályozná a kisebbségi 

jogok intézményes garanciáit is. Erre a célra – ahogy azt a kormányprogram is tartalmazza – új hivatalt, vagy egy kisebbségügyi 

minisztériumot kell létrehozni.[…] Összecsomagolt, és leváltására vár a kisebbségügyi kormánybiztos, szavai szerint egyetlen nap 

leforgása alatt át tudja adni hivatalát, „ha jön az ukáz“. A teljes beszélgetés meghallgatható itt…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

teljes cikk 2 > 

Egy hét múlva elnököt választ az MKP – a 7 jelölt közül 

A Magyar Közösség Pártja (MKP) július 18-án Farnad községben tartja kongresszusát, amelyen megválasztják az új pártelnököt is. 

A járási konferenciák lezárultak, azokon összesen hét elnökjelöltet neveztek meg, most bemutatjuk mindannyiukat. Fontos tudni, 

hogy az elnökválasztás titkos szavazással történik, azaz a küldöttek személyes döntése a meghatározó, így nyitott minden és bármi 

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

Minisztériumi támogatást kapott a Tompa Mihály- valamint a Dobré slovo – Jó szó vers- és prózamondó verseny 

Filip Mónika (SaS jelöltje), az Oktatásügyi Minisztérium államtitkára ezúttal két országos vers- és prózamondó verseny esetében 

ért el fontos eredményt. A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny, illetve a Dobré slovo – Jó szó szlovák nyelvű vers- és 

prózamondó verseny a 2020/21-es tanévben bekerült a minisztérium által elismert és támogatott versenyek közé. A döntés 

presztízsértékű, mivel növeli a magyar iskolák versenyképességét a szlovák iskolákkal szemben és anyagilag is komoly jelentőségű. 

A mostani döntés azért is fontos eredmény, mert több mint 20 év után kerültek fel ezek a magyar iskoláknak meghirdetett rangos, 

jó nevű versenyek az elismert, pontozott versenyek közé…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Nyitra és Vidéke Célalap: Fiatal vezetők nagy tervekkel 

Tisztújító közgyűlést tartott a Nyitra és Vidéke Célalap. A társadalomszervezői tevékenységet, valamint a magyar kultúra és oktatás 

ügyének felkarolását magára vállaló zoborvidéki szervezet élére három fiatal, tenni vágyó és tapasztalt vezető került. A Nyitra és 

Vidéke Célalap a Rákóczi Szövetség felvidéki hálózatának egyike. A Nyitra és Vidéke Célalap – amely főként az anyanyelvi oktatás 

népszerűsítéséért és zoborvidéki magyar ajkú fiatalok összefogásáért, a Generációk Találkozása fesztivál sikeréért dolgozik – 2001-

ben jött létre a Csemadok Nyitrai Területi Választmánya által…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/129494-karpat-medencei-unikum-a-magyar-nyelv-okologiai-kepzes-kolozsvaron
https://tv.transindex.ro/?film=1129&miert_teljesitett_iden_gyengebben_az_erettsegin_maramarossziget_egyetlen_magyar_iskolaja?
https://kronikaonline.ro/kultura/iden-is-elindul-az-aradi-kamaraszinhaz-szorvany-kulturalis-karavanja
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/07/09/matovic-bukovszky-talalkozo-kisebbsegugyi-miniszterium-johet-letre/
https://parameter.sk/bukovszky-laszlo-kevesen-elunk-nyelvi-jogainkkal
https://felvidek.ma/2020/07/egy-het-mulva-elnokot-valaszt-az-mkp-a-7-jelolt-kozul/
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2020/07/10/filip-monika-dolgozik-miniszteriumi-elismerest-es-tamogatast-kapott-a-tompa-mihaly-valamint-a-dobre-slovo-jo-szo-vers-es-prozamondo-verseny/
https://ma7.sk/tajaink/fiatal-vezetok-nagy-tervekkel?fbclid=IwAR1-nkVG0Ekmw4tXmqQk92bldxSI8eb020ymU5xgBpYmHc79t7W0C2HCWFA


DIASZPÓRA 

Ismertető: A Palóc Társaság harminc éve 

[…] Z. Urbán Aladár a Nagykürtösi járásban levő Nagyzellő szülötte, évtizedeken keresztül az ipolyvarbói alapiskola pedagógusa, 

a község kulturális életének mozgatója, ma ipolybalogi lakos és néhány lelkes, egyetértő társa akkor alapította meg a Palóc 

Társaságot. Az ötven taggal működő társaság a Szövetség a Közös Célokért társaság tagszervezete, szellemiségben, célkitűzésekben, 

küldetésben teljesen azonosak egymással. […] Ők indították el a tanulmányírói pályázatot, amely idén 24. alkalommal valósult meg. 

Az 1996 és 2019 között meghirdetett pályázatokra összességében 2460 munka érkezett…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Privigye környéki templomban találtak bejegyzést Mátyás király haláláról 

A műemlékvédők és történészek szerint rendkívül értékes leletet találtak egy Privigye környéki templom restaurálása során. A 

Nedozser-Brezány (Nedožery-Brezany) községben levő Szent Ilona katolikus templom eddig is a Felső-Nyitra vidék jelentős 

történelmi és egyházi emlékének számított. A most zajló restaurátori munkák folyamán a falfestmények, freskók rétegei alól újabb 

nagy értékű leletek kerültek elő. Juraj Šedivý történész aprólékos elemzéssel aztán megállapította, hogy ez az emlékbejegyzés 

Korvin Mátyás halálának dátuma, azaz 1490. április 6. A bejegyzés fekete betűkkel íródott, alatta pedig kirajzolódtak egy piros 

színnel íródott, Szűz Máriát dicsőítő ének betűi…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Hírek és tanulmányok a Kassai Figyelő nyári duplaszámában  

Ahogy már megszokhattuk, ismét 40 oldalas nyári duplaszámmal jelent meg a Kassai Figyelő, amelyben a nyáreleji, immár 

megvalósult rendezvényekről szóló beszámolók mellett fontosabb tanulmányok is helyet kaptak. […] Folytatja a lap Gágyor Péter 

Az identitás elpusztítása című esszéjét. „Nehéz örökség az erodálódott felvidéki magyar identitástudat. Eredeti állapota távolodik 

és ízét, értékeit, alkotóerejét veszti el, pedig valaha szerves része volt az emberi és nemzeti, közép-európai szellemnek, s nyomait 

tájegységenként más-más ízzel, zamattal fel is fedezhettük. […] Közli a lap a buzitai Ucekaj Viviennek, a kassai Márai Sándor 

Gimnázium diákjának az összetartozás éve témakörben, a Palóc Társaság által meghirdetett pályázatra benyújtott terjedelmes 

dolgozatát, melyben a középiskolás korosztályú diákok kategóriájának győztese lett…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

A szexualitás egy jezsuita szerzetes szemével  

A napokban jelent meg Puss Sándor jezsuita szerzetes legújabb könyve, az Erotológia, amely a szexualitásról, valamint magáról az 

érosz mibenlétéről szól. Az atya a kötetet a dunaszerdahelyi Csallóközi Könyvtárban állította ki, az általa összegyűjtött és a témával 

foglalkozó könyvek társaságában. […] Huszonöt évvel ezelőtt, 1995-ben védtem meg a kisdoktorimat a Pápai Gergely Egyetemen 

Rómában. Dolgozatom témája akkor nagyon bizarrnak tűnt (A nemiség valósága és jelentősége a szerzetesi életben), pláne, hogy 

magam is szerzetes vagyok, ráadásul jezsuita egyetemről van szó. […] 2005-re elfogyott a türelmem, mivel nemcsak a Felvidéken, 

de Magyarországon sem történt nyitás a témában. Ezért egy újabb doktori tézist védtem meg, ezúttal – ahogy az illő – még szűkebb, 

konkrétabb témában…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

  

Karikó Katalin magyar biokémikus a legígéretesebb koronavírus-vakcinát fejlesztő cég alelnöke 

Karikó Katalin biokémikus a nyolcvanas években ment ki Amerikába, hogy az RNS-ben rejlő orvosi lehetőségeket kutassa. 

Munkássága legnagyobb sikerét érheti el, ha az általa alelnökként vezetett BioNTech cég és a Pfizer közös koronavírus-ellenes 

oltóanyaga bizonyítja hatásosságát. […]Karikó Katalin 1985-ig a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban dolgozott, már akkor is RNS-

sel. Ezután fogadott el egy állást a philadelphiai Temple Egyetem biokémiai tanszékén, ahol folytatta az RNS-kutatásait. Majd a 

Pennsylvaniai Egyetem orvosi karán folytatta, ahol számos betegség (például AIDS) ellen igyekeztek mRNA-terápiát fejleszteni. 

2005-ben Drew Weissman kollégájával együtt szabadalmat jegyeztetett be a módosított nukleozidokat tartalmazó mRNS terápiás 

alkalmazására, amely szabadalmat a Moderna, valamint annak fő riválisa, a BioNTech szerzett meg. Katalin 2013-ban elhagyta az 

egyetemet, és a BioNTech alelnöke lett, ahol most is vezeti a fejlesztést…” Forrás: Karpat.in: teljes cikk > 

Interjú: halmstadi egyesület elnökével, Vass Attilával 

„A halmstadi egyesület jelenlegi mozgatórugója a fiatal, gyerekes családok közössége…” Interjú Vass Attila elnökkel […] Hogyan 

látod a svédországi magyarság jövőjét? Mi lehet a kulcsa, hogy a jövőben is aktív legyen a közösségek élete? Meggyőződésem, 

hogy amennyiben sikerül feltérképezni az itteni magyar közösség igényeit, ami a magyar társasági és közösségi életet illeti, és annak 

megfelelően alakítani a kínálatunkat, egy életképes és erős közösség fennmaradására van kilátás. Ehhez mind a SMOSZ-nak, mind 

a helyi közösségeknek fejlődniük kell a korral, bevonni és megtartani az utánunk következő generációkat, hiszen a jövő mindig 

bennük van, nem pedig a jelen vezetőkben…” Forrás: Szmoszhirado.org: teljes cikk > 

Összeállította: Bóna László 
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