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Felgyülemlett a rengeteg frusztráció Szerbiában, sokan elutasítják a járványügyi korlátozásokat 

Egy hete zavargásokról, tüntetésekről érkeznek hírek. Valóban csak a járvány miatti újabb szigorítások ellenzői vonultak az utcákra, 

vagy olyan ellenzékiek is, akiket zavar az Aleksandar Vucic államfő nevével fémjelzett jobboldali Szerb Haladó Párt (SNS) friss 

választási sikere? Tóth Péter vajdasági magyar újságíró a Krónika megkeresésére elmondta: a tüntetők közül sokan a korábbi 

járványügyi korlátozások újbóli bevezetésétől tartva mennek ki az utcákra. A tiltakozásokon rendre mindenhol megjelentek a 

legkülönfélébb politikai nézeteket képviselő egyének. Sok a fiatal, akadt, aki családostól vonult ki a térre. Voltak, akik a szerb elnök 

Koszovó-politikáját ellenezték és voltak olyan pravoszláv hívők is, akik a pravoszláv egyház ügyeivel elégedetlenek. Megjelentek 

a védőoltások ellen tiltakozók és a legkülönfélébb meggyőződéseket képviselők is” – tájékoztatta lapunkat Tóth Péter…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Az oktatási minisztérium több modellt is kidolgoz tanévkezdésre 

Több forgatókönyvet is ki fognak dolgozni a szeptemberi iskolakezdésre vonatkozóan – jelentette be Mladen Šarčević oktatásügyi 

miniszter. Még nem tudni, hogy pontosan hogyan fog kinézni az oktatás, mivel a járvány erőssége is nagyban befolyásolja majd az 

iskolakezdést. Ha a körülmények lehetővé teszik, a diákok a kombinált modell szerint fognak iskolába járni. A középiskolások és 

az egyetemisták esetében nincs gond, hiszen van elég tanterem, hogy a hallgatók és a diákok felváltva, ciklusonként járjanak be az 

intézményekbe. Az alsósoknál az a probléma, hogy a törvény értelmében a 12 évnél fiatalabb gyermekek nem maradhatnak otthon 

egyedül…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Novemberben egymillió kőrisfát osztanak ki civil szervezetek Szerbiában 

Egymillió kőrisfacsemetét osztanak ki ingyen novemberben, a Zöld Fejlődési Központ és a Let’s do it, Serbia által szervezett Ültesd 

el a saját fádat! akció keretében. A facsemetéket fuvarszolgálat szállítja majd házhoz. Az érdeklődőknek egy jelentkezési lapot kell 

kitölteniük, és az ott megadott címre novemberben érkezik is a szállítmány, díjtalanul. Mindemellett a kiszállításért sem kell majd 

fizetni…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Folytatódik a VMSZ és az SZHP együttműködése 

A Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági, tartományi és önkormányzati szinten is a hatalom részét fogja képezni az elkövetkező 

időszakban is – tudtuk meg Pásztor Istvántól, a VMSZ elnökétől az Aleksandar Vučić államfővel az új kormány megalakításáról 

folytatott konzultációt követően. Pásztor elmondta, hogy a köztársasági elnökkel ma a kormányalakítást megelőző, bevezető jellegű 

elvi megbeszélést tartottak, amikor több elvi felvetést, elvi megállapodást és kevesebb konkrétumot fogalmaztak meg. […] Abban 

állapodtunk meg, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt folytatni fogja azt az együttműködést, amit az elmúlt 

hat évben alakított ki. […] Pásztor István elmondása szerint a VMSZ-nek várhatóan 7-8 minisztériumban lesznek államtitkárai a 

következő négy évben…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Idén a Guyon-szobornál emlékeztek az utolsó délvidéki nyertes csatára  

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc utolsó győztes délvidéki csatájának 171. évfordulója alkalmából Kishegyesen a 

templomkertben tartottak megemlékezést. A Petőfi Sándor Művelődési Egyesület és a kishegyesi Helyi Közösség közösen 

szervezett koszorúzással egybekötött megemlékezést a templom melletti szoborkertben található Guyon-szobornál. Az alkalmi 

műsorban közreműködött a kishegyesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Szajkó énekcsoportja Borsódi Patyerek Orsolya 

vezetésével, valamint az Ady Endre Kísérleti Általános Iskola versmondói. A megemlékezés koszorúzással zárult…” Forrás: 

Vajma.info: teljes cikk > 
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SZLOVÉNIA/MURAVIDÉK 

HORVÁTORSZÁG 

Betelt a nagybecskereki leánynevelő intézet létszáma – Várnak a felújított épület használatbavételi engedélyére 

A tanévkezdéssel kapcsolatban számtalan a megválaszolatlan kérdés. Ennek ellenére már nincs szabad ágy a nagybecskereki 

Szathmáry Karolina Katolikus Leánykollégiumban, amely a tervek szerint szeptemberben a felújított Leánynevelő Intézet épületébe 

költözik át. Az egykori Leánynevelő Intézet – közismert nevén a zárda – a visszaszármaztatás után négy évvel ezelőtt került a 

Nagybecskereki Egyházmegye tulajdonába. A lepusztult épületnek a felújítása 2018-ban kezdődött, a Magyar Kormány 

támogatásával…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Interjú: Gyarmati Mártával, az újvidéki Pavle Beljanski Emlékgyűjtemény kurátorával 

[…] Vonzott a lehetőség, hogy különböző korszakok és kultúrák képzőművészetének emlékeit óvhassam és bemutathassam 

másoknak is, ezért lettem művészettörténész. […] Nehézséget jelentett-e, hogy nem anyanyelvén hallgatta a tantárgyakat? Már a 

nagybecskereki gimnázium diákjaként is sok tárgyat hallgattam szerb nyelven, így nem volt probléma a belgrádi 

Bölcsészettudományi Kar művészettörténet szakán tanulni. […] Az évek során miben változott a kutatómunka módja, folyamata, 

illetve hogyan alakul egy tárlat utóélete? A digitalizáció és az interneten elérhető források óriási segítséget jelentenek a mai 

kutatóknak…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

 

Nemzetiségi műsorok: Év végéig a Szlovén TV 1-es csatornáján 

A lendvai TV-stúdió magyar nyelvű adásai az év végéig a Szlovén TV 1-csatornáján, a megszokott délutáni időpontban lesznek 

láthatók – közölte Natalija Gorščak, a közszolgálati TV igazgatója a lendvai stúdióval. A hír a Magyar Nemzeti Közösség Rádió- 

és Tévéműsorainak Programbizottságának hétfői ülésén hangzott el. A magyar nyelvű tévéműsoroknak a Szlovén TV 1-csatornájára 

való visszahelyezése ügyében a nemzetiség összefogása és a parlamenti nemzetiségi bizottság törekvése – egyelőre – eredményt 

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

A Muravidék is sikeres volt a BGA pályázatán  

Potápi Árpád János […] a támogatási keretre 2019 decemberében kiírt négy pályázat eredményét ismertetve elmondta: másfél 

milliárd forinttal segítik a külhoni magyar oktatást és kultúrát, amiből egymilliárdot egy központi felhíváson, félmilliárdot négy 

regionális pályázaton keresztül osztanak ki. A központi pályázatra 2244 kérelem érkezett, amiből 655 nyert támogatást. A regionális 

felhívásokra 1504 pályázat érkezett, ebből 691 kap forrást. A muravidéki pályázók „A magyar kultúráért és oktatásért” című 

központi pályázatra jelentkezhettek. Az alábbiakban közöljük a részletes eredményeket…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Lendva: Támogatások a civilszervezeteknek 

Nemrég került sor a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) soros ülése, amelyen többek között 

a nemzetiségi programokat kivitelező civilszervezeteknek kiírt pályázatról is döntöttek. A 11 ezer eurós keretre idén 16 pályázó 

27.663 eurós igényt nyújtott be. Minden pályázó programjai nyertek összeget. A következőkben a döntés részleteit közöljük…” 

Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

 

Két év múlva a bolgárok és a horvátok is euróval fizethetnek 

Az euróövezethez tartozó pénzügyminiszterek és az Európai Központi Bank elnöke döntése alapján Horvátországot és Bulgáriát 

felvették az ERM II (Európai Árfolyam-mechanizmus) rendszerébe, amely az euró előszobájának felel meg. Mindkét állam két év 

múlva vezetheti be a közös európai valutát, ha addig komoly feszültség nélkül részt tud venni az árfolyam-mechanizmusban. 

Minderről közleményben számolt be az Európai Bizottság, bár sajtóhírek alapján napok óta számítani lehetett erre a döntésre…” 

Forrás: Karpat.ua: teljes cikk > 

Felújított székház Újbezdánban is 

Az újbezdáni házat, mely a Magyarok Otthona nevet viseli, két évvel ezelőtt vásárolta meg a HMDK azzal a céllal, hogy végre saját 

székhelye legyen az újbezdáni Kultúr- és Művészeti Egyesületnek is. Az épületben az elmúlt években sor került egy iroda és egy 

kisebb rendezvényterem kialakítására, valamint az udvar is új külsőt kapott. Az Arany János utcában lévő székház a falu ékessége 

lett, aminek nagyon örülnek az egyesület tagjai. A Magyarok Otthona udvarában egy Petőfi Sándort ábrázoló domborművet is 

felállítottak, amelyet egy a faluból elszármazott kőfaragó, Míjn József készített…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

https://www.magyarszo.rs/hu/4351/vajdasag_nagybecskerek/223137/V%C3%A1rj%C3%A1k-a-k%C3%B6lt%C3%B6z%C3%A9st.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4347/mellekletek_kilato/222909/A-kultur%C3%A1lis-%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9g-szolg%C3%A1lat%C3%A1ban.htm
https://nepujsag.net/nemzetiseg/9149-%C3%A9v-v%C3%A9g%C3%A9ig-a-szlov%C3%A9n-tv-1-es-csatorn%C3%A1j%C3%A1n.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/9148-a-muravid%C3%A9k-is-sikeres-volt-a-bga-p%C3%A1ly%C3%A1zat%C3%A1n.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/9150-t%C3%A1mogat%C3%A1sok-a-civilszervezeteknek.html
http://economic.karpat.in.ua/?p=5494&lang=hu
https://kepesujsag.com/uj-az-otthon-ujbezdanban-is/


ROMÁNIA/ERDÉLY 

Interjú: Bódi Viktória Petőfi ösztöndíjassal 

Bódi Viktória a vukovári magyarság körében végez közösségfejlesztő és identitáserősítő tevékenységet a Petőfi Programon 

keresztül. Küldetése végéhez közeledve itt szerzett élményeit, tapasztalatait osztotta meg lapunkkal. […] Erdélyi, moldvai és itteni 

tapasztalatait összevetve elmondta, az említett közösségek abban hasonlók, hogy mindegyik szórványközösség. – Az itteni közösség 

például a csángó magyarokkal abban egyezik, hogy mindkét esetben a legrégibb és legutolsó kis magyar szórványközösségről van 

szó a Kárpát-medencében, a csángók és a vukovári magyarok is nagyon kevesen vannak. Vagyis mindkét helyen óriási harcot és 

munkát kell folytatni azért, hogy a gyerekeket megmentsük, magyarul tanítsuk, s megtartsuk a magyar kultúra iránti 

fogékonyságukat. Amiben viszont különböznek: a moldvaiakhoz vagy az erdélyiekhez képest a vukovári egy elöregedő közösség. 

[…] a gyerekek, akikkel foglalkoztam, már nem anyanyelvként élik meg a magyart, hanem valójában vissza kell tanítani nekik…” 

Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

 

Világbank felmérés: a szakértő szerint az elavult módszertan miatt lett túlértékelve az ország 

Románia is felkerült a magas jövedelmű országok listájára, amelyet a Világbank júliusban tett közzé. A rangsorban azt láthatjuk, 

hogy a 2019-es adatok alapján Románia átlépte a 12 535 dolláros egy főre jutó nemzeti jövedelmet (GNI), ezzel a felső-közepes 

jövedelmű országból magas jövedelmű országgá lépett elő. Románia először került be ebbe az „elit klubba”, a listán 80 ország és 

terület van, […] húzta alá megkeresésünkre Králik Lóránd egyetemi adjunktus, a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) 

gazdaságtudományi tanszékének oktatója. Kiemelte: Bulgária kivételével az Európai Unió valamennyi tagországa ebbe a 

kategóriába tartozik. A szakértő ugyanakkor rámutatott, a küszöbértéket nem a bruttó hazai termék (GDP), hanem az egy főre jutó 

nemzeti jövedelem alapján számolják, ami az országban valójában elkölthető jövedelmet mutatja, például beleszámolják azokat az 

összegeket is, amit a külföldön dolgozók hazaküldenek…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Jogerősen elveszítette doktori címét Victor Ponta 

A legfelsőbb bíróság jogerősen elutasította Victor Ponta kérését, hogy semmisítsék meg a tanügyminiszter 2016-os rendeletét, amely 

visszavonta a Pro Románia elnökének, a Szociáldemokrata Párt (PSD) egykori miniszterelnökének doktori címét. A legfelsőbb 

bíróság ezzel megerősítette a bukaresti ítélőtábla döntését, amely 2017-ben szintén a doktori cím visszavonásáról döntött. Az 

oktatási tárca vezetője azután döntött a cím visszavonásról, hogy az Egyetemi Címeket és Okleveleket Tanúsító Országos Tanács 

(CNATDCU) 2016. július 27-én megállapította, hogy Victor Ponta plagizált doktori disszertációjában…” Forrás: Maszol.ro: teljes 

cikk > 

Megszavazta a képviselőház a büntetett előéletűek választhatóságát korlátozó alkotmánymódosítást 

Ellenszavazat nélkül, egyetlen tartózkodással elfogadta a bukaresti képviselőház kedden a büntetett előéletűek megválaszthatóságát 

korlátozó alkotmánymódosító törvényjavaslatot, amelyet a „Bűnözők nélküli közéletet” jelmondatú mozgalom polgári 

kezdeményezésként terjesztett a parlament elé. […]Miután a PSD tavaly emiatt elvesztette az európai parlamenti választásokat, a 

párt akkori vezetője, Liviu Dragnea házelnök pedig korrupcióért börtönbe került, a PSD is olyan alkotmánymódosítást javasolt, 

amely kizárná a priusszal rendelkezőket a közéletből, de az alaptörvény módosítása tavaly elakadt, mert elbukta az alkotmányossági 

normakontrollt. Most a választások közeledtével tűzte a rendkívüli parlamenti ülésszak napirendjére a képviselőház baloldali 

többsége a „Bűnözők nélküli közéletet” mozgalom alkotmánymódosító törvénytervezetét…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk 

> 

Káosz van, a kórházakból sorra távoznak a koronavírusos betegek 

Káosz alakult ki a romániai kórházakban, miután az alkotmánybíróság úgy döntött, a koronavírussal diagnosztizált betegek 

visszautasíthatják a kórházi kezelést - írja a Mediafax. Temesváron Virgil Musta főorvos a kétségbeesés határán van, mert szerinte 

az egészségügyi személyzet hamarosan elveszíti a kontrollt a koronavírus-járvány fölött: […]„Mi csak végrehajtók vagyunk, nem 

tudunk beleszólni. Az ostor viszont rajtunk csattan, mert nem tudunk rendet tartani” – illusztrálta a Krónikának Sántha Ferenc, a 

Kovászna megyei közegészségügyi igazgatóság (DSP) járványügyi osztályának vezetője a jelenlegi visszás helyzetet, hogy törvényi 

szabályozás hiányában a koronavírusos betegek saját felelősségre hazamehetnek a kórházból…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk 

> teljes cikk 2 > 

Az önkormányzatok döntenék el, milyen formában kezdődjön el a tanév az iskolákban 

A helyi önkormányzatok döntenének majd arról, hogy a járványhelyzettől függően melyik forgatókönyv szerint kezdődjön meg a 

tanév az adott település iskoláiban – többek között ebben állapodott meg kedden a Szülői Szervezetek Országos Szövetsége és az 

iskolakezdés szabályait kidolgozó tárcaközi bizottság. […] a kormányzati illetékesek már korábban közösen kidolgozták a 

https://kepesujsag.com/ami-biztos-megmarad-bennem-az-a-szorvanykozosseg-magyarsagtudata/
https://kronikaonline.ro/gazdasag/romanianak-nincs-mit-keresnie-az-elit-klubban-a-szakerto-szerint-az-elavult-modszertan-miatt-lett-tulertekelve-az-orszag
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/129551-joger-sen-elveszitette-doktori-cimet-victor-ponta
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/129551-joger-sen-elveszitette-doktori-cimet-victor-ponta
https://kronikaonline.ro/belfold/megszavazta-a-kepviselohaz-a-buntetett-eloeletuek-valaszthatosagat-korlatozo-alkotmanymodositast
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https://itthon.transindex.ro/?hir=60683&mediafax_kaosz_van_a_korhazakbol_sorra_tavoznak_a_koronavirusos_betegek
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/korhazelhagyasok-torveny-hianyaban-az-egyeni-felelossegre-alapoznak-n


szeptemberi tanévkezdés három lehetséges forgatókönyvét. […]A három forgatókönyvről elmondta: ezek mindegyikének a 

kivitelezési lehetőségeit is részletesen kidolgozta az országos szülői szövetség. Azt szeretnék – hangsúlyozta –, hogy a 

forgatókönyveket differenciáltan, a helyi járványhelyzettől függően alkalmazhassák az iskolák…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

teljes cikk 2 > 

Alkotmányosnak nyilvánította az alkotmánybíróság a Trianon-törvényt 

Az alkotmánybíróság nem találta alaptörvénybe ütközőnek a június 4-ét, a trianoni békeszerződés évfordulóját ünnepnappá 

nyilvánító törvényt, amelyet a Szociáldemokrata Párt (PSD) kezdeményezésére május 13-án fogadott el a parlament, és amely ellen 

Klaus Iohannis államfő emelt alkotmányossági óvást. A taláros testület tagjai 5:4-es szavazataránnyal utasították el a megkeresést. 

Hivatalos közleményében az alkotmánybíróság alaptalannak nevezte a kifogásokat, és „a megfogalmazott kritikákkal szemben 

alkotmányosnak” nyilvánította a törvényt. A tervezetet kidolgozó Titus Corlățean szociáldemokrata szenátor úgy értékelte: a törvény 

kihirdetésének megtagadása nemzetellenes gesztus volt Iohannis részéről, amelynek „meg fogja fizetni a politikai árát"…” Forrás: 

Maszol.ro: teljes cikk > 

Megszavazták: több székelyföldi településen is hamarabb nyugdíjba vonulhatnak az idősek 

Döntő házként elfogadta keddi ülésén a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely kibővíti azon személyek kategóriáját, akik a 

standard nyugdíjkorhatárhoz képest 2 évvel hamarabb vonulhatnak öregségi nyugdíjba. A 2010/263-as törvény 65. cikkelyének 5. 

bekezdését módosító jogszabálytervezet kimondja, hogy hamarabb nyugdíjba vonulhatnak azok, akik a bányászat, kohászat, 

ércfeldolgozás, kokszipar, vegyipari termelés miatt szennyezett környezetben éltek legalább 30 éven keresztül…” Forrás: 

Maszol.ro: teljes cikk >  

Büntetőjogi fordulatot vehet az úzvölgyi katonatemető ügye 

A Marosvásárhelyi Táblabíróság kedden kimondott jogerős ítéletben kötelezte Bákó megye prefektusát valamennyi, az úzvölgyi 

katonatemetőre vonatkozó, hivatalában megtalálható irat kiadására. Az ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálján tették közzé. 

A pert Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke indította magánszemélyként, miután a Bákó megyei prefektus 

elutasította adatigénylési kérését. Az RMDSZ politikusa az MTI-nek elmondta: az igényelt iratok azt bizonyíthatják, hogy 

Dărmănești (Dormánfalva) hamis iratok alapján kebelezte be a temetőt, és fontos bizonyítékot képezhetnek az Úzvölgye kapcsán 

elindított 12 per mindegyikében. […] Az úzvölgyi katonatemető ügye azt követően került a figyelem középpontjába, hogy 

Dărmănești polgármesteri hivatala tavaly áprilisban, részben magyar katonák sírjain román parcellát hozott létre, és egy kelta 

keresztes emlékművet, valamint ötven betonkeresztet állíttatott ismeretlen román katonáknak. A korábban magyar sírkertnek 

tekintett temetőt mindeddig Csíkszentmárton község gondozta. Az elnéptelenedett Úzvölgye település Csíkszentmárton községhez 

tartozik, területét azonban, amelyen a temető is fekszik, mind Csíkszentmárton, mind Darmanesti a magáénak tekinti…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Aggódnak és pontosításokra várnak a magyar-román határon át ingázók 

A kedd éjféltől hatályba lépő magyarországi beutazási korlátozások a magyar-román határon át ingázókat is érzékenyen érintik. 

Egyelőre ők is pontosításokra várnak. Arra kérdeztek rá a magyar hatóságoknál, hogy a most hatályba lépő beutazási korlátozások 

idején érvényesek lesznek-e az idén áprilisban meghatározott feltételek. Akkor azokat a határ menti régiókban ingázó 

munkavállalókat, akik napi munkavégzés miatt lépték át a magyar-román határt, és a határ 30 kilométeres körzetén belül maradtak, 

nem érintette a 14 napos karantén kötelezettség. Ugyanakkor az ingázók feszültek, hiszen a korlátozások bevezetése több ezreket 

érint, és senki sem kockáztatná azt, hogy családjától elszakadva karanténba kerüljön…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Négy városban végez képességfelmérő tesztet a Caritas 

A kisgyermekeknél fennálló fejlődési rendellenességeket, lemaradásokat feltáró Bayley-teszt elvégzésére ad lehetőséget négy 

helyszínen – Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson és Marosvásárhelyen – a Gyulafehérvári Caritas. A 

felmérés játékos formában öt képességterület (értelmi, megértési és kifejezési képesség, illetve finom- és nagymozgás) fejlettségi 

szintjéről nyújt képet. Pápay Kinga szociálpedagógus, a Gyulafehérvári Caritas udvarhelyi korai nevelő- és fejlesztőközpontjának 

szakembere lapunk érdeklődésére elmondta az eddig elvégzett felmérések során melyek a leggyakoribb rendellenességek: az 

idegrendszeri éretlenség, a viselkedésbeli, magatartásbeli eltérések, illetve a megkésett beszédfejlődés. Ugyanakkor egyre több az 

autizmussal diagnosztizált gyerek is…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Ezek a legnépszerűbb szakok a BBTE mesterképzői között 

Több mint 19.300 felvételiző tette meg az első lépést, a kötelező előiratkozást a BBTE felvételijén, közülük mintegy 15.000 

véglegesítette és benyújtotta a felvételi iratcsomót a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) által kínált valamelyik 

https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/129576-az-onkormanyzatok-dontenek-el-milyen-formaban-kezd-djon-el-a-tanev-az-iskolakban
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/129305-szi-tanevkezdes-harom-forgatokonyvet-dolgozott-ki-az-orszagos-szul-i-szovetseg
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/129606-alkotmanyosnak-nyilvanitotta-az-alkotmanybirosag-a-trianon-torvenyt
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/129571-megszavaztak-tobb-szekelyfoldi-telepulesen-is-hamarabb-nyugdijba-vonulhatnak-az-id-sek
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https://e-nepujsag.ro/articles/jol-kiszurhetok-a-fejlodesi-rendellenessegek
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alap- vagy mesteri képzésre. A mesteri képzések közül a legkeresettebbek a Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar által 

kínált programok, ide több mint 1200 iratkozási iratcsomó érkezett be. Az alapképzést végzett hallgatók nagy számban jelentkeztek 

a Pszichológia és Neveléstudományok Kar mesteri programjaira, ahová 962 iratcsomót nyújtottak be; a Politika-, Közigazgatás- és 

Kommunikációtudományi Kar képzéseire pedig 551 jelentkező iratkozott az online felvételi platformon keresztül. […] A 

Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen e héten kezdődtek el a felvételi vizsgák, amelyek – az ismert szituáció miatt – idén 

rendhagyó módon, online folynak, de az ürömbe öröm is vegyül: a felvételire jelentkezők száma idén megközelítette a kilencvenes 

évek elején felvételizni vágyók lélekszámát, az intézmény magyar karán egy-egy helyre többszörös a túljelentkezés. A részletekről 

dr. Balási András, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem rektorhelyettese, az MTA köztestületének külső tagja számolt be…” 

Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Interjú: Hat az erdélyi írókra Esterházy tágas nyelvfelfogása 

Négy éve, július 14-én hunyt el Esterházy Péter, akinek az erdélyi magyar irodalmi élettel való kapcsolatáról, életművének az erdélyi 

irodalomban tetten érhető hatásáról Selyem Zsuzsa irodalomtörténészt, írót, esszéírót, az MTA köztestületének külső tagját 

kérdeztük. A Babeș–Bolyai Tudományegyetem bölcsészkarának oktatója arra is kitért, a kolozsvári bölcsészkaron mit tanítanak a 

posztmodern magyar irodalom egyik legjelentősebb alakjának életművéről. […]Mint fogalmazott, az Esterházy-féle 

nyelvszemléletnek köszönhetően gondolkodásunk érettebb, bátrabb, nem vagyunk kiszolgáltatva a berögzött szókapcsolatoknak, új 

érzésekről leszünk képesek beszélni, kiszabadulva az egymást szűkösen és tévesen megítélő imádat-gyűlölet extrémekből…” 

Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Kolozsvár lehet a kortárs magyar irodalom fellegvára október elején 

Nagyszabású koncertek nélkül, de a magyar kultúra számos jeles képviselőjének jelenlétében, könyvbemutatókkal, 

kísérőrendezvényekkel, gyerekeknek szóló programokkal, gasztronómiai eseményekkel tervezik megtartani október 1–4. között a 

jubiláló, 10. Kolozsvári Ünnepi Könyvhetet – jelentették be szerdai sajtótájékoztatójukon a szervezők a Bulgakov Café teraszán. 

Az eseménysorozatra – amelynek tervezését egyelőre beárnyékolja a járványhelyzet kiszámíthatatlansága – a magyarországi 

irodalmi élet olyan jeles személyiségeit várják, mint Bereményi Géza, Nyáry Krisztián, Závada Pál, Garaczi László, Cserna-Szabó 

András, ugyanakkor az erdélyi irodalom rangidős és ifjú képviselői, valamint vajdasági, felvidéki szerzők is tiszteletüket teszik…” 

Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

     

Videó: A Magas-Tátra erdőállományának kétharmada elpusztult az elmúlt 20 évben 

A magas-tátrai régió településeinek közgyűlésén mutatták be a Tátrai Nemzeti Park Erdeit Felügyelő Állami Ügynökség legújabb 

felmérését. Ebből kiderül: a nemzeti park erdőállománya az elmúlt húsz évben mintegy 60 százalékkal csökkent, a fák több mint 

kétharmada mára elpusztult…” Forrás: Hirek.sk: teljes cikk > 

Emelkedhet a pedagógusok fizetése, de eltérőek lehetnek az egyes régiókban 

Branislav Gröhling oktatásügyi miniszternek komoly ambíciói vannak, megígérte a pedagógusok fizetésének emelését. A 

tárcavezető a SITA hírügynökségnek beszélt a fizetésemelésről, de pontos összegeket nem mondott, azt azonban hangsúlyozta, hogy 

komoly elképzelései vannak a jövőre nézve. „Az első lépés, hogy a tanítók fizetését összességében, országos szinten mindenkinek 

emeljük. A második lépés, hogy azokat a pedagógusokat kívánjuk jutalmazni, akik kiemelkedően aktívak. A harmadik lépésben 

pedig figyelembe vennénk a térségi különbségeket, de ezek kritériumait még meg kell határoznunk”– hangoztatta Branislav 

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

Filip Mónika államtitkárnál járt Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke  

Szerdán a Rákóczi Szövetség elnöke a szlovák oktatási minisztériumban tárgyalt. A július 15-ei megbeszélésen Csáky Csongor 

elnök Filip Mónika államtitkárral, valamint Gajdács Mónika megbízott főosztályvezetővel egyeztették terveiket és tapasztalatokat 

cseréltek. Bizonyos tekintetben történelmi kapcsolatfelvétel volt a baráti beszélgetés a szövetség és a minisztérium között. Mindkét 

fél egyetértett abban, hogy erősíteni kell a szlovák nyelv oktatását a magyar iskolákban, hiszen ez is húzóerő lehet a magyar 

iskolaválasztás tekintetében. Mint kiemelte: a szlovák nyelv oktatásának megváltoztatása a kormányprogramban is szerepel. A 

Rákóczi Szövetség eddig nem tartott fenn szorosabb kapcsolatot a szlovák oktatási minisztériummal…” Forrás: Felvidek.ma: teljes 

cikk > 
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Előadás a magyar kisebbség identitásváltozásairól  

Társadalmi-gazdasági területi különbségek hatásának vizsgálata az életmódra és a magyar kisebbség identitására címmel rendezett 

előadást a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum július 13-án, a múzeum kiállítótermében. Lelkes Gábor közgazdász és 

társadalomkutató, az MTA köztestületének külső tagja a felvidéki magyarság identitását vizsgálta az elmúlt években, amelyről 

hetvenhét oldalas tanulmány is készült. Az előadáson a kutatásáról készült anyag tárult a dunaszerdahelyi közönség elé. […] A 

2011-es népszámlálás során közel 10%-a a lakosságnak nem vallotta magát semmilyen nemzetiségűnek. Lelkes szerint az 

anyanyelvet hamarabb bevallja az ember, mint magát a nemzetiségi hovatartozást. A szegényebb térségekben (mint Nagykapos, 

Gömör stb.) sokan nem merik felvállalni nemzetiségüket, mert féltik a munkahelyüket (attól tartottak, hogy ezek a kutatási adatok 

nyilvánosságra kerülnek)…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Előadás a magyar eredetkutatás helyzetéről Királyhelmecen 

A múlt hét folyamán Királyhelmecen a Bodrogközi Magyar Közösség Házában (BMKH) két igencsak értékes rendezvénynek 

örülhettek a bodrogköziek. Július 9-én Makoldi Miklós Zsombor, a Magyarságkutató Intézet (MKI) Régészeti Kutatóközpontjának 

igazgatója a magyar eredetkutatás jelenlegi helyzetéről tartott előadást, vasárnap pedig Ingmar Bergman Jelenetek egy házasságból 

című művéből készült színpadi játék került bemutatásra a Csavar Színház előadásában. Mindkét program a Lorántffy Zsuzsanna 

Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás szervezésében valósult meg. […]Az előadó említést tett a Bodrogközzel kapcsolatos régészeti 

lelőhelyekről, és felhívta a figyelmet az MKI munkatársa, Horváth Ciprián Régészeti tanulmányok a Bodrogköz 10-11. századi 

településtörténetéhez című kiadványára, amelyhez bárki hozzáférhet az MKI oldalán. Az előadó bemutatta egy konkrét régészeti 

kutatás menetét, és szólt arról is, hogy sajnálatos módon sok esetben fémkeresőkkel dúlják fel a lelőhelyeket, szűkítve ezzel a 

régészeti feltárások leletanyagának teljességét…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Metropol ART – felvidéki magyar képzőművészek csoportos tárlata a Reviczky Házban 

A Szövetség a Közös Célokért társulás június végi tisztújító közgyűlésének kulturális programjai keretén belül nyitották meg a 

Pozsonyi Magyar Galéria gyűjteményéből álló tárlatot. A Metropol ART című csoportos kiállításon tizenkét felvidéki magyar 

képzőművész mutatkozott be. A tárlat július végéig megtekinthető a lévai Reviczky Ház nagytermében. Mint Kalita Gábor közíró, 

képzőművész, a Pozsonyi Magyar Galéria vezetője a kurátori beszámolójában jelezte: a galériát tizennégy évvel ezelőtt hozták létre 

a Pozsonyi Műtermek szabad művészeti társulás szakmai felügyelete mellett…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Kertészmérnöki képzést indít Révkomáromban Magyarország legjelentősebb agráregyeteme 

Az előző években tapasztalt kétszeres túljelentkezés miatt idén is meghirdeti komáromi kihelyezett kertészmérnöki alapképzését a 

budapesti Szent István Egyetem (SZIE) - áll a portálunkhoz eljuttatott sajtóközleményben. Az egyetem 2018 szeptembere óta immár 

harmadik alkalommal nyit évfolyamot a révkomáromi képzési helyszínén, ami az eddigi tapasztalatok alapján idén is csábító lehet 

a továbbtanulni akarók számára.  A képzés célja olyan szakemberek kinevelése, akik lakóhelyükön maradva önálló farmgazdaság 

létrehozására, a kertészeti termelés, feldolgozás és értékesítés szervezésére, irányítására képesek…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Interjú: Duba Gyula íróval 

Duba Gyula júniusban volt kilencvenéves! Rá mindenki azonnal a kitűnő hazai magyar íróként gondol, pedig volt ő „csak” riporter, 

közíró, szerkesztő, majd főszerkesztő is. Ezúttal mégsem a pályájáról, hanem az egyéniségét, az írói alkatát meghatározó 

ráemlékezéseiről beszélgettünk. […] A kilenc évtized tapasztalatával miként látod: minden élethelyzetben áldás a humorérzék? A 

humorérzék tágabb és rokonszenves fogalom. Jóhiszeműség, könnyedség, kedély jellemzi. Megbecsülést érdemel, noha azt nem 

mindig kapja meg. Még lekicsinylés is kísérheti. Az alkotóerő humora azonban más és nem közvagyon! Viszont ridegebb és 

sajátosabb, kérlelhetetlenebb, mondhatni, szinte kegyetlenebb…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Megújuló zselízi és lévai műemlékek 

A közeljövőben – egyrészt a Nyitra Megyei Önkormányzatnak, másrészt az Unilever nevű vállalatnak köszönhetően – a Lévai régió 

több műemléke is megszépülhet. A százdi Szent Miklós-templomon, az ipolysági történelmi vármegyeházán, az alsópéli Szent 

Mária-emlékoszlopon, a vámosladányi vízimalmon kívül támogatást szavaztak meg a zselízi római katolikus egyházközség számára 

is, amely a 4 ezer eurós pénzösszegből az Esterházy-kriptát újíthatja majd fel. Szintén csinosodhat a lévai Szent Orbán-kápolna 

is…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 
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UKRAJNA/KÁRPÁTALJA  

Videó: Kétváltásos tanításra térhetnek át ősztől az iskolák 

Az új tanévben kétváltásos tanításra térhetnek át Ukrajnában az iskolák, de egyelőre még nincs véglege döntés arról, hogyan 

tanulnak majd a gyermekek, ha terjedni fog a koronavírus – közölte Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter keddi 

sajtótájékoztatóján, adta hírül a strana.ua hírportál. A tárcavezető elmondta: jelenleg folyik azoknak a szabályoknak a kidolgozása, 

amelyek szerint szeptember 1-től fognak tanulni a gyermekek…” Forrás: Karpat.ua:  teljes cikk > 

Ingyenes ukrán nyelvtanfolyamokat indítanak Ukrajnában  

Az államnyelvvédelmi ombudsmani hivatal ukrán nyelvtanfolyamok indítását tervezi az állami költségvetés finanszírozásával – 

közölte Tarasz Kreminy államnyelvvédemi biztos az ukrán Szabadság Rádiónak adott interjújában, jelentette az rbc.ua hírportál. 

Kreminy elmondta, hogy a nyelvtörvény (amelynek ő az egyik szerzője – vb.) előírja ingyenes ukrán nyelvtanfolyamok indítását. 

Adott esetben a tanfolyamok tömeges nyitásáról van szó – tette hozzá. A biztos szerint az állam jelenleg meglehetősen lassan hoz 

létre hasonló intézményeket az állami költségvetés terhére. Éppen ezért a nyelvtanfolyamokat már a legközelebbi jövőben el kell 

indítani – hangsúlyozta…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk > 

Adevarul: “kulturális népirtásra” panaszkodnak az ukrajnai románok 

Oktatási és anyanyelvhasználati jogaik megsértésére, “nyelvi-kulturális népirtásra” panaszkodnak az ukrajnai románok, akik 

Magyarországot és Bulgáriát hozva fel példaként határozottabb diplomáciai támogatást sürgetnek Románia részéről – közölte 

csütörtökön a bukaresti Adevarul hírportál. A lap a több mint 15 civil szervezetet tömörítő Ukrajnai Románok Nemzeti Tanácsa 

(CNRU) által a bukaresti vezetőknek küldött leveleket ismerteti, amelyekben a kétkamarás román parlament külügyi bizottságainak 

elnökeitől, a bukaresti kormánytól, külügyminisztériumtól, és a román államfőtől kérnek segítséget. “Ukrajnában az a közvélekedés 

alakult ki, hogy csak Magyarországnak, Lengyelországnak és Oroszországnak van kifogása az ukrán asszimilációs politika ellen, 

míg Románia elégedett azzal, ami történik” – idézte az Adevarul az ukrajnai román ernyőszervezet megállapítását. A küszöbön álló 

közigazgatási reform során szerintük a Csernyivci megye négy járásában jelenleg tömbben élő román közösséget úgy akarják 

szétosztani a megalakítandó nagyobb járások között, hogy arányok azok egyikében sem haladná meg a tíz százalékot, így nem lesz 

képviseletük az országos döntéshozásban, a helyi képviseletük pedig jelentősen elmarad valós számarányuktól…” Forrás: 

Karpatalja.ma: teljes cikk > 

Friss felsőoktatási rangsor – ismét előkelő helyen a Rákóczi-főiskola 

Az EuroOsvita nemzetközi szervezet az IREG Observatory nemzetközi rangsorszervezettel együttműködve összeállította az 

ukrajnai felsőoktatási intézmények rangsorát. A lista készítői több szempontot is figyelembe vettek a felsőoktatási intézmények 

értékelésénél. A rangsorképző tényezők közé sorolható az intézményi méret, szakterület, kutatásintenzitás, az oktatók 

publikációinak és idézettségének száma a SCOPUS és a Google Scholar adatbázisokban, a felsőoktatási intézmények internetes 

jelenléte, az Erasmus+ programban való részvétel, az összukrajnai vetélkedőkön elért hallgatói eredmények, az ukrán elnök és az 

ukrán minisztertanács fiatal tudósok számára kiírt ösztöndíjának elnyerése, szabadalmak. A vstup.info adatai szerint Ukrajnában 

371 felsőoktatási intézmény (egyetem, főiskola, akadémia) működik. A legeredményesebb ukrajnai felsőoktatási intézményi listán 

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 141. helyre került az adott mérce eredményei alapján…” Forrás: Karpatalja.ma: 

teljes cikk > 

Videó: Kárpátalján folyamatban van a kistérségek bázisiskoláinak meghatározása 

A decentralizációs folyamat részeként Kárpátalján folyamatban van a kistérségek bázisiskoláinak meghatározása. Az „Oktatási 

törvénynek” megfelelően, az ungvári járási tanács is meghirdette a pályázatot, amelyre a bázisiskolai státuszra pályázó iskolák 

vezetőinek kellett benyújtaniuk a követelményeknek megfelelő projektet. A pályázati kiírás határideje 2020. július 1-je volt…” 

Forrás: Karpat.ua: teljes cikk > 

 

 

Összeállította: Bóna László 
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