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Nem oktathat, akit személy elleni, szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt elítéltek 

Döntő házként fogadta el kedden a szenátus azt a törvénytervezetet, amelynek értelmében nem foglalhat el oktatói, oktatást 

kiegészítő vagy vezető, irányító, ellenőrző funkciót az, akit jogerősen elítéltek valamely személy elleni, szándékosan, a szakma 

gyakorlása közben elkövetett bűncselekmény miatt. A jogszabály a tanügyi törvényt egészíti ki…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk 

> 

Nyilvánosságra került az Első lakás programot módosító tervezet 

Nyilvánosságra került az Első lakás (új nevén Egy új lakás) programot módosító sürgősségi kormányrendelet tervezete. A 

dokumentumban szereplő legfontosabb változások nem okoznak különösebb meglepetést, a kormány már első olvasatban elfogadta, 

hogy: a programmal vásárolható új lakások felső értékét 70 ezer euróról 140 ezer eurónak megfelelő összegre emelik, és az új 

lakások esetében az állami garancia a hitel értékének legtöbb 60%-ára, a lakás árának legtöbb 85%-ára terjedhet ki. A kormány 

szerint emellett az is fontos, hogy a frissített feltételek az építőiparnak is segítséget nyújthatnak. A változásokat azonban sokan 

kritizálják is, több elemző és gazdasági lap is rámutatott, hogy a felső határ emelésének egyik következménye minden bizonnyal a 

lakásárak emelkedése lesz, ami még nehezebb helyzetbe hozhatja a lakásvásárlásra készülő fiatalokat. […] Nem tetszik a fiataloknak 

az, ahogyan a nemzeti liberális párti (PNL) kormány módosítani készül az Első otthon programot. A Romániai Fiatalok Tanácsa 

(CTR) közleményt adott ki, amelyben megfogalmazták, az új program nem elégíti ki a fiatalok igényeit”…” Forrás: Transindex.ro: 

teljes cikk > teljes cikk 2 > 

15-20 ezer lejbe kerül egy családi ház építésének „lepapírozása” 

Adott a helyzet: saját telkünkön családi házat szeretnénk építeni. Milyen elvárásoknak kell megfelelnünk, amíg eljutunk odáig, hogy 

az első követ meg tudjuk mozdítani? Szakértők avattak be az útvesztőbe. Egy azonban biztos: a papírozás legalább 15 ezer lejbe 

fog kerülni. Azt el lehet mondani viszont, hogy ahány községi polgármesteri hivatal, annyi urbanisztikai követelmény létezik…” 

Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Hét megyében már biztosan indít megyei tanácselnök-jelöltet az RMDSZ 

Horváth Anna, az RMDSZ önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnöke elmondta a lapnak: a nagy számban magyarok által lakott 

Hargita, Kovászna, Maros, Szatmár és Bihar megyén kívül Szilágy és Kolozs megyében is lesz jelöltjük, és még folynak az 

egyeztetések arról, hogy Brassó megyében is próbálkozzanak-e a jelöltállítással…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Jóváhagyták a Gálfi Árpád polgármester által alapított Székelyudvarhelyért Párt bejegyzését 

Gálfi Árpádot tavaly kizárták a Magyar Polgári Pártból (MPP), ezután határozta el, hogy függetlenként pályázik a következő 

önkormányzati választáson a polgármesteri posztra. Az új párt bejegyzését azért kezdeményezte, hogy támogatói bekerülhessenek 

a helyi tanácsba. […] A polgármester úgy vélte: azzal vonta magára az MPP vezetőinek haragját, hogy felbontotta a város számára 

előnytelennek talált szolgáltatói szerződéseket, amelyeket Szász Jenő, a budapesti Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke még 

Székelyudvarhely polgármestereként kötött…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Románul kell feltüntetni minden civil szervezet nevében az alapítvány és egyesület szavakat 

Hatályba lépett a 2019/129-es törvény, amelynek 53-as cikkelyében szereplő első bekezdés szerint minden egyesület vagy 

alapítvány nevében szerepelnie kell az „ASOCIAŢIE”, illetve a „FUNDAŢIE” szónak. Amennyiben az egyesület/alapítvány neve 

a romántól eltérő nyelven szerepel, ezután annak román megfelelőjét is tartalmaznia kell a névnek - hívja fel a figyelmet Vass 

Levente képviselő Facebook bejegyzésében. Ha a nevek személynevet tartalmaznak, azt nem kell lefordítani, kimondottan az 

alapítvány, illetve egyesület kifejezésekre vonatkozik az előírás. Hosszú távon futó szerződés, és/vagy pályázat esetében értesíteni 

kell a másik szerződő felet a névváltoztatásról, és egy kiegészítő dokumentumot kell csatolni a szerződés mellé. A procedúrát 

augusztus 15-ig kell lebonyolítaniuk a szervezetek képviselőinek…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk >  
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SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

Tabudöntögető cigánytalálkozóra készülnek 

A járvány miatt megcsappant erdélyi rendezvénykínálatban rendhagyó színfoltként jelentkezik idén is a Manus Őrkői 

Cigánytalálkozó. A negyedik alkalommal sorra kerülő találkozót színes programkínálattal, neves meghívottakkal és közösségi 

eseményekkel augusztus 24–30. között szervezik meg Sepsiszentgyörgyön. A szervezők célja, hogy a tabuk ledöntése révén 

megvalósuljon a párbeszéd a magyar és a roma közösségek között. Szembemennek a mindenkori roma kérdés és roma kultúra 

romantizálásával, az ingyenes rendezvényen a valós helyzetek bemutatására törekednek…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Virtuális kerítéssel előznék meg a vadak által okozott közúti baleseteket 

Kísérleti jelleggel két kilométeres virtuális kerítést szereltek fel Brassó megyében Alsótömös és Felsőtömös települések között, 

hogy távol tartsák a vadakat az országúttól. A „kerítés” tulajdonképpen 62 darab cölöpre felszerelt berendezés, amely fény- és 

hangjelzésekkel figyelmezteti a vadakat a közeledő autók jelentette veszélyre. A projekt kezdeményezői, a Kárpátok Egyesület és 

a brassói erdészeti kutatóintézet uniós támogatással valósították meg a projektet. […]Medvéken csak Romániában tesztelik, mert 

más országokban nincs annyi nagyvad, hogy a közutakon is gondot jelentene a jelenlétük…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk >  

BBTE-s kutatók növelnék a hazai szennyvíztisztító telepek energiahatékonyságát 

A BBTE Kémia és Vegyészmérnöki Karának három kutatója, Simon-Várhelyi Melinda, Vasile Mircea Cristea és Alexandra 

Veronica Luca azt vizsgálta, hogy milyen módszerrel tehetők energiatakarékosabbá a hazai szennyvíztisztító telepek. A kutatás 

eredményei a környezeti menedzsment terén az élvonalba tartozó Journal of Environmental Management folyóirat hasábjain jelentek 

meg. […]A BBTE kutatói egy olyan modellt dolgoztak ki, amely jelentősebb infrastrukturális átalakítás nélkül tenné 

energiahatékonyabbá és értelemszerűen környezetkímélőbbé a romániai városi szennyvíztisztító telepeket. A legoptimálisabb 

esetben, amikor délután 2-kor kezdték el a szennyvíz tárolását, és éjfélkor láttak neki a feldolgozásának, 47%-kal csökkentek a 

feldolgozás energiaköltségei, és 25%-kal javult a kibocsátott víz minősége. Ez az időzítési séma bármely olyan hazai 

szennyvíztisztító telepen bevezethető, ahol a medence kapacitása megbírja a délután 2 és éjfél közötti időszakban felgyűlő 

szennyvízmennyiséget…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >  

Véget ért a kerek évfordulót ünneplő Csíkszeredai Régizene Fesztivál 

Rendkívüli programsorozattal ünnepelt a vasárnap véget érő 40. Csíkszeredai Régizene Fesztivál. Az online élő közvetítések és 

felvételek lehetővé tették, hogy bárki, tartózkodási helytől függetlenül, bekapcsolódhasson az idei fesztiválba. […] …idén a helyi 

előadók és együttesek voltak a középpontban, akikre méltán lehet büszke a térség, hiszen „egy új régizenész generáció nőtt fel az 

elmúlt évtizedekben”. […] A jubileumi évfordulót ünneplő fesztivál idén útjára indított egy tehetséggondozó programot, […] arra 

kérnek minden régizene-kedvelőt és -rajongót, hogy támogatásukkal tartsák életben ezt a programot. Ez egy olyan ösztöndíjalap, 

amelynek segítségével a feltörekvő, tehetséges, helyi zenészeket kívánják támogatni. Ebbe az alapba első lépésként a fesztivál 

belépőiből, valamint mecénásjegyeiből összegyűlt mintegy 4500 lej került be…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

     

Vélemény: A plagizálás diszkrét bája 

A szlovákiai politikai élet képviselőinek plágiumügyei immár egy brazil szappanopera történéseihez hasonlítanak, a választópolgár 

pedig mindezt látva már meg sem lepődik azon, hogy a jelek szerint alig akad „főszereplőink” között valaki, aki a titulusszerzés 

verejtékes munkája során betartotta volna azt a bizonyos hetedik parancsolatot. Tekintsük talán át a szlovák plágium-szappanopera 

eddigi történéseit. […]Tény viszont, hogy Szlovákia a Kočner-ügy utáni újabb komoly krízisét éli, mert hiszen az említett 

politikusok titulusainak megkérdőjelezhetősége csak a jéghegy csúcsa ebben az ügyben és az események olyan mély válságra 

utalnak, mely általában kérdőjelezi meg a felsőoktatás hitelességét, rontja a diplomagyárnak nem minősülő, komoly oktatási 

intézmények presztízsét. […]Az igazságügyi minisztérium alapos elemzés után olyan törvény elfogadását javasolja a főiskolai 

diplomamunkákkal kapcsolatosan, amelynek alapján visszamenőleg is felülvizsgálhatnák a diplomamunkák eredetiségét…” Forrás: 

Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Új programot indított a SZAKC 

Az egészségkárosultak és mozgáskorlátozottak nemzetközi találkozóján mutatták be a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) 

társulás társadalmi összetartást erősítő programját, amely a felvidéki mozgáskorlátozott fiatalok kortárs segítő csoportjainak 

létrehozását tűzte ki célul. Hideghéthy Andrea, a SZAKC ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az Erasmus+ program támogatásával 

létrejött projekt előkészítési folyamata során a felvidéki szakemberekkel való egyeztetés és a megvizsgált szlovákiai helyzetkép 

elemzése megmutatta számukra, hogy a munkaerőpiac nem áll készen a fogadásukra, nem veszi figyelembe egyéni szükségleteiket. 

A továbbiakban a SZAKC felvállalta, hogy csatlakozik a MEOSZ terveinek a megvalósításához és a felvidéki szakmai 

https://szekelyhon.ro/aktualis/tabudontogeto-ciganytalalkozora-keszulnek
https://szekelyhon.ro/vilag/virtualis-keritessel-eloznek-meg-a-vadak-altal-okozott-kozuti-baleseteket
https://www.e-nepujsag.ro/articles/bbte-s-kutatok-noevelnek
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/129888-veget-ert-a-kerek-evfordulot-unnepl-csikszeredai-regizene-fesztival
https://felvidek.ma/2020/07/a-plagizalas-diszkret-baja/
https://felvidek.ma/2020/07/tobb-javaslat-a-plagizalok-ellen/


UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

háttérintézményekkel karöltve, mint a FEFOSZ, a GRACE, a Carissimi és az Artis Centrum megszervezi a mozgáskorlátozott 

fiatalok önsegítő csoportjainak hálózatát…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Videó: Ki volt Fábry Zoltán? - A SzóBeszéd stúdiójában a stószi remetéről beszélgettünk 

A napokban emlékeztünk Fábry Zoltán halálának 50. évfordulójára. A stószi remete a két háború közötti és főleg a 2. világháború 

utáni csehszlovák magyar irodalom kiemelkedő alakja. Az író életértől, munkásságáról és hagyatékának máig tartó üzenetéről 

beszélgettünk a SzóBeszéd szepsi stúdiójában. […] Fábry Zoltán életét és munkásságát Máté László kultúraszervező, nyugalmazott 

pedagógus és Szaszák György újságíró, kassai helytörténész mutatják be…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Befejeződött a Csallóközi Múzeum két értékes műtárgyának restaurálása 

A dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum gyűjteményének újabb műtárgyait sikerült restauráltatni. A Pozsonyeperjesről származó 

halottaskocsit a helybéli katolikus halotti szertartások alkalmával használták. A másik halottas kocsi a dunaszerdahelyi Zsidó 

Hitközségtől származik. Megközelítőleg százéves, az egyszerű, festett, fából készített járművet a temetési szertartások alkalmával 

használták. A dunaszerdahelyi Zsidó Hitközségtől 1986-ban került a múzeum gyűjteményébe a 20. század elején készített 

halottaskocsi. […] Végleges elhelyezésükre a somorjai Honismereti Házban, a fedett kocsiszínben került sor…” Forrás: 

Felvidek.ma: teljes cikk > 

Kéménden rendezi idei tehetséggondozó táborát az Irodalmi Szemle  

Az Irodalmi Szemle augusztus 14. és 16. között immár harmadik alkalommal rendezi meg tehetséggondozó írótáborát, amelynek 

ezúttal a kéméndi Garam-part ad otthont. A szervezők pénteken és szombaton beszélgetésekkel, könyvbemutatókkal, felolvasással 

várják az érdeklődőket. Pénteken este 6 órától az Irodalmi Szemle nyomtatott és online változatáról, a folyóiratok jelenéről és 

jövőjéről esik szó. A témáról N. Tóth Anikó és Forgács Péter írókkal Mizser Attila főszerkesztő, Juhász Tibor, Nagy Csilla, Németh 

Zoltán és Plonicky Tamás szerkesztők beszélgetnek. Ezt követően fél 8-tól Nagy Csilla Privát dialektika című kritikakötetét 

mutatják be…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > 

 

A kormány szerint Ukrajnában nem lesz népszámlálás a következő két évben 

Az elkövetkező két évben biztosan nem tartanak népszámlálást Ukrajnában, a kérdés nem kerül napirendre, amíg az országban nem 

küzdik le a koronavírus-fertőzést – jelentette ki Oleg Nemcsinov kabinetminiszter a szerdai kormányülést követő sajtótájékoztatón, 

adta hírül az rbc.ua hírportál. Nemcsinov elmondta, hogy az Állami Statisztikai Szolgálat ugyan felkészült a népszámlás 

lebonyolítására, de más kérdés a felmérés pénzügyi fedezete. Ukrajnában legutóbb 2001-ben tartottak népszámlálást. A nemzetközi 

szabványoknak megfelelően legalább tíz évenként kell népesség-összeírást tartani. Volodimir Zelenszkij elnökké választása után a 

digitalizációért felelős kormányhivatal az idei év elején mobiltelefonos népszámlálást végzett, amely során 37 millió ukrán 

állampolgárt számoltak össze. Ukrajna területén a függetlenség kikiáltásakor, 1991-ben még több mint 52 millióan éltek…” Forrás: 

Karpat.ua:  teljes cikk > 

Sok a diplomás munkanélküli 

Az állástalanok fele felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Július 1-jei adatok szerint a hivatalosan bejegyzett munkanélküliek száma 

elérte a 518 ezret. Az álláskeresők 58 százaléka nő, 42 százalék férfi – tájékoztat az Állami Foglalkoztatási Szolgálat sajtószolgálata. 

Az állástalanok 50 százaléka felsőfokú képesítéssel rendelkezik, 33 százalék szakiskolát, 17 százaléka pedig középiskolát 

végzett…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Jöhet az ukrán Las Vegas  

Múlt héten a parlament második olvasatban is elfogadta a szerencsejátékok ukrajnai engedélyezéséről és szabályozásáról szóló 

törvényt. A Rejting Szociológiai Csoport tavaly őszi felmérése szerint az ukránok 60%-a „semmilyen feltételek mellett”nem 

támogatta, hogy ismét engedélyezzék Ukrajnában a szerencsejátékokat, további 27% speciális játékövezetek létrehozása esetén 

tartotta támogathatónak az elképzelést. A jelenlegi ukrán hatalmat azonban láthatóan nem érdekli különösebben a polgárok 

véleménye, így miközben egy sor fontos törvény megszületése még várat magára, a szerencsejátékok engedélyezéséről máris 

határoztak. […] A szakértők úgy vélik, az ellenőrzés hiányával a kormányzat gyakorlatilag maga hatástalanítja minden érvét, 

miszerint a szerencsejáték engedélyezése a költségvetés feltöltésére szolgál, illetve gyakorlatilag betarthatatlanná teszi az ígéreteket, 

melyek szerint az állam képes lesz visszatartani a játéktól a szenvedélybetegeket…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 
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http://politic.karpat.in.ua/?p=8479&lang=hu
https://kiszo.net/2020/07/22/diplomas-munkanelkuliek/
https://karpataljalap.net/2020/07/22/johet-az-ukran-las-vegas


Hogyan fog működni az új választási rendszer 2020. október 25-i önkormányzati választások során 

Időrendben haladva a július 15-i eseményekkel kell kezdeni elbeszélésünket, miután a parlament ezen a napon október 25-ére írta 

ki a helyhatósági választásokat. A határozatot 326 igen szavazattal, vagyis abszolút többséggel fogadta el a törvényhozás. Egyedül 

az Ellenzéki Platform – Az Életért (OPZZS) frakció nem szavazott a választások kiírására, tiltakozásul az ellen, hogy Luhanszk és 

Donyeck megyékben a kormány által ellenőrzött területeken sem rendeznek megyei tanácsi választásokat, maradnak a katonai-

polgári adminisztrációk. […] Üdvözlendő újítás, hogy jelentős mértékben csökkent a választásokon indulóktól megkövetelt óvadék 

összege. Nem szerencsés azonban, hogy mostantól a kisebb településeken induló jelölteknek is fizetniük kell. Bár a megkövetelt 

összeg így már elviselhetőnek tűnik, mégis előfordulhat, hogy faluhelyen a potenciális jelöltek egy részét eltántorítja az indulástól 

s így a közéletben való részvételtől. A Becsületesen (Cseszno) civil mozgalom előzetes számításai szerint a 10 ezer lakosnál kisebb 

települések képviselőjelöltjeinek kauciója 944,6 hrivnya lesz. […]Az új Választási törvénykönyv, amely idén január 1-jén lépett 

hatályba, zárt választói listákat, az imperatív mandátumot vezetett be és ráadásul 100 nappal a választási nap előtt megváltoztatta a 

játékszabályokat…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Létrejött az új Beregszászi járás 

A Beregszászi, Nagyszőlősi és az Ilosvai járásból létrejött a nagy, 209,2 ezer lakosú Beregszászi járás – adta hírül Babják Zoltán, 

Beregszász polgármestere a Facebook-oldalán.A Beregszász székhelyű Beregszászi járás a bátyúi nagyközségi, beregszászi városi, 

nagyberegi községi, nagybégányi községi, tiszaújlaki nagyközségi, nagyszőlősi városi, beregkövesdi községi, királyházai 

nagyközségi, mezőkaszonyi községi és a tiszapéterfalvai községi kistérségekből tevődik össze…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk 

> 

Mintegy 124 millió forint értékű segélyszállítmány Kárpátaljának 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet jóvoltából kárpátaljai szervezetek és egészségügyi intézmények kaptak segélyszállítmányt 

a Covid–19 elnevezésű koronavírus-járvány elleni küzdelemhez. A közel 124 millió forint értékű fertőtlenítőszer és védőfelszerelés 

átadására július 22-én került sor Beregszászban. Az együttműködés második lépésének tekinthető ez az alkalom – az első lépés tíz 

kárpátaljai orvos magyarországi tanulmányútja volt, amely lehetőséget adott az orvosok szakmai tudásuk jelentős növelésére – 

fogalmazott a kormányzó, hozzátéve, hogy az igazgató úr nagyon operatívan reagált arra a kérésre, amit megfogalmaztak a járási 

kórházakkal kapcsolatban, s látható, hogy egy igazságos elosztási terv valósul meg, a segélyből Kárpátalja összes egészségügyi 

intézménye részesülni fog…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Harmadszor is rongáltak az Emlékparkban – A Szolyvai Emlékparkbizottság közleménye 

Felháborodással és sajnálattal vagyunk kénytelenek tájékoztatni a közvéleményt arról, hogy július 22-én ismét, immár harmadszor 

(első ízben folyó év június 13-án, másodszor két nappal ezelőtt július 20-án) rongálta (rongálták) meg ismeretlen elkövető 

(elkövetők) a Szolyvai Emlékparkban a siratófal hátoldalán elhelyezett, a magyar és német nemzetiségű férfiak elhurcolásának 

tragikus eseményeit és sztálini lágerek borzalmait bemutató pannókat. A károsodás mértékére való tekintettel, kénytelenek vagyunk 

a Siratófal hátoldalán elhelyezett bemutató anyagot teljes egészében eltávolítani, és azokat újakra cserélni. Immár sokadik 

alkalommal, szólítjuk fel a helyi rendvédelmi szervek vezetőit, és a megyei szintű feletteseit is, az elkövetők azonosítására, 

felelősségre vonására, és e létesítménynek, mint a törvény védelme alatt álló emlékműnek és kegyeleti helyszínnek megfelelő 

védelméről való gondoskodásra…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > 

Interjú: Mi a legfontosabb a nemzetiségekkel foglalkozó állami struktúrának? 

Az őshonos népek és a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítását szolgáló törvényi szabályozás s az ezzel kapcsolatos politikai 

gyakorlat problematikus kérdései volt a témája az ukrán parlament emberi jogi, kisebbségi és nemzetiségi kapcsolatok bizottsága 

meghallgatásának. A video-konferencia formájában lezajlott eszmecserén parlamenti képviselők, az Elnöki Hivatal, az Etnopolitikai 

és Lelkiismereti Állami Szolgálat, a művelődési, az oktatási, a szociálpolitikai és a külügyminisztérium, tudományos intézetek, 

nemzetközi szervezetek, valamint az ukrajnai nemzetiségi érdekvédelmi szövetségek képviselői vettek részt. Az Ukrajnai Magyar 

Demokrata Szövetség dr. Tóth Mihály korábbi parlamenti képviselőt, alkotmányjogászt, az MTA köztestületének külső tagját 

delegálta a fórumra. […] E rendezvény egyik fontos eredménye, hogy számos nemzeti kisebbség képviselője a nagy nyilvánosság 

előtt fejthette ki véleményét, jelezhette közössége aktuális problémáit. A közvetlen, kézzelfogható gyakorlati eredmény majd teljes 

hiánya ellenére, az ilyen rendezvények rendkívül fontosok és tanulságosak.[…] Például, rájöhettünk, annak ellenére, hogy az ország 

politikai felső vezetésétől reménykeltő kijelentések is elhangzanak, a kérdést gyakorlati szinten kezelő középvezetői szinten a 

helyzet változatlan…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

https://karpataljalap.net/2020/07/22/eldolt-oktober-25-en-valasztunk-uj-szabalyok-szerint
http://politic.karpat.in.ua/?p=8465&lang=hu
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Szerb kormányfő: “Be kell indítani a kötelező védőoltásra irányuló kampányt” 

Noha a szerbiai polgárok jelentős része tiltakozik és lázad a covid-vakcina kötelező alkalmazása ellen, Ana Brnabić kormányfő 

máris sürgeti a védőoltással kapcsolatos erőteljes kampány beindítását, mutat rá a Novine rezsimellenes lap. […] Már ezer szerbiai 

orvos írta alá azt a nyílt levelet, amelyben az Ujedinjeni protiv kovida ( Együtt a covid ellen) csoport nyílt levélben határolódott el 

a köztársasági válságstábtól, és annak lemondását követeli – írja a szerb sajtó..…” Forrás: Delhir.info: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Interjú: Kovács Jolánka műfordítóval 

Kovács Jolánka novelláival, meséivel és versfordításaival olvasóinknak is többször volt alkalmuk találkozni a Kilátó hasábjain. 

Prózakötetek szerzője, emellett több műfordításkötet is fűződik a nevéhez, továbbá ő az általános iskolai Anyanyelvápolás 

tankönyvek szerzője is. A műfordítás, a mese- és a novellaírás mellett köteteket szerkeszt, lektorál. Nemrég a Szávaszentdemeteren 

megrendezett Képzelet és álmok elnevezésű, fiatal költők nemzetközi fesztiválján átvehette a Napóra-díjat. Az elismerést a helyi 

Sirmijumart Kultúrközponttól kapta a sokéves együttműködésért és a fordítói tevékenységéért. A díj kapcsán a műfordításról, írói 

és tankönyvszerzői tevékenységéről, valamint az írókkal, költőkkel kötött barátságokról beszélgettünk vele. […]A Sirmijumart 

Kultúrközpont már tíz éve hirdet nemzetközi verspályázatot általános és középiskolások részére. Jó néhány éve felkértek, hogy 

próbáljam meg bevonni a magyarországi gyerekeket, hogy ők is küldjék be verseiket a pályázatra…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes 

cikk > 

Sikerrel zárult a délvidéki viseletkészítő tanfolyam 

Zentán szervezték meg második alkalommal a Hagyományok Háza Hálózat és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 

viseletkészítő tanfolyamát. A 120 órás képzést tizennégy hallgató végezte el eredményesen. Mindkét tanfolyamra túljelentkezés 

volt, végül a tavalyihoz hasonlóan 14 hallgató jutott el a záróvizsgáig. A képzés nagyon értékes és szerteágazó tudást adott a 

hallgatóknak, bővítette néprajzi ismereteiket, számos varrási technikát tanultak, fontos szakmai eseményekre juthattak el, s nem 

közömbös, hogy közösségé fejlődtek az együttlét során…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Múltidéző: A magyar Balkán-kutatás története I. 

Az 1920–1940 között eltelt két évtized a magyar tudományos életben az őszinte számvetés korszaka volt. A trianoni ország csonkítás 

nyomán támadt rémület lelkiismeret-vizsgálatra késztette – és kényszerítette – a korszak magyar értelmiségét… […] S a 

töprengések, számvetések nyomán olyan tanulmányok születtek, mint Bajza József Balkáni feladatok (1922), Kniezsa István A 

szláv tudományos élet és a magyarság (1931), Szabó Dezső A németség útja (1931) és Balogh Edgár A kelet-európai kérdés 

felvetése (1932) című munkája. Németh László Új magyar kultúrpolitika (1931) című írásában határozottan rámutatott: „Mi, Duna-

népek ott tartunk, ahol a háború előtt, itt élünk egy sorsközösségben, egymásról mit sem tudva.” […] A Gál István szerkesztésében 

1942-ben a Balkán Könyvtár 1. köteteként megjelent Magyarország és a Balkán – A magyar tudomány feladatai Délkelet-Európában 

című kötetben a szerkesztővel együtt nem kevesebb, mint harminc tudós, politikus és közéleti személyiség mondta el véleményét a 

Balkán-félsziget népeinek megismerését szorgalmazó tudományok megszervezésének ügyében, ezen belül egy lehetséges Balkán 

Intézet létrehozásának kérdésében…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Visszakerült az eredeti helyére a kúlai Szentháromság-szobor 

Szerdán délután ismét az eredeti helyére, a templomkertbe került vissza a Kúla községi katolikusok egyik legfőbb emléke, a 

Szentháromság szobor.  A szobor még 2017 októberének végén semmisült meg részben, amikor a restaurálásra váró, rossz 

állapotban lévő emlékmű összedőlt. A felújítási munkálatokat Bácskeresztúron végezték el, majd pedig ma kerültek vissza a 

helyükre az eredeti elemek…” Forrás: Delhir.info: teljes cikk > 

 

Nyitva tartsanak-e vasárnap a boltok?  

Szeptemberben az Országgyűlés elé kerül a boltok nyitva tartását szabályozó törvény: ez a 2003-as népszavazás eredményét tükrözi, 

amellyel a választópolgárok és az eladók a boltok vasárnapi és ünnepnapi zárva tartását támogatták. A javaslattal július 7-én 

foglalkozott az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága. Mivel a kezdeményezés a pártok többségénél pozitív véleményt váltott ki, a 

https://delhir.info/2020/07/22/szerb-kormanyfo-be-kell-inditani-a-kotelezo-vedooltasra-iranyulo-kampanyt/
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https://www.magyarszo.rs/hu/4353/mellekletek_kilato/223293/H%C3%ADd-az-alkot%C3%B3k-k%C3%B6z%C3%B6tt.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4353/mellekletek_kilato/223293/H%C3%ADd-az-alkot%C3%B3k-k%C3%B6z%C3%B6tt.htm
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https://delhir.info/2020/07/22/visszakerult-az-eredeti-helyere-a-kulai-szentharomsag-szobor/


közvélemény szinte biztosra várta, hogy a változtatást már most elfogadja az Országgyűlés. A döntést azonban a szeptemberi ülésre 

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

A Muravidék gazdasága 2019-ben  

Az AJPES Ügynökség muraszombati kihelyezett egysége által elkészített gazdasági elemzések szerint a muravidéki gazdaság 2019-

ben jól működött. Sikeres volt, bár a növekedés üteme a rekordnak számító 2018-hoz hasonlítva némileg visszaesett. A jól álló 

cégek tavaly ugyan kevesebb nyereséget termeltek, viszont csökkent a veszteséges vállalatok aránya is. Az AJPES 2019-es 

beszámolójából kitűnik, hogy a gazdaság bevétele 2,8 milliárd euró volt, a kiadások 2,7 milliárd eurót tettek ki. A vállalatok 2019-

ben 739 dolgozóval többet foglalkoztattak, mint egy évvel korábban, ami összesen 16.884 alkalmazottat jelent. Annak ellenére, 

hogy a régió bruttó átlagbérének összege 67 euróval emelkedett és 1.532 eurót tett ki, még mindig nagy a lemaradás a szlovén 

átlagbértől, ami a tavalyi plusz 58 euróval 1.714 eurót tesz ki. A nemzetiségileg vegyesen lakott területen 2019-ben 370 vállalat 

tevékenykedett: a Lendvai községben 243, Dobronakon 20, Marácon 97, Salban 8 és Hodoson kettő. Összesen 1995 alkalmazottat 

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

Marác: Egyesületek támogatása 

A Marác Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Tanácsa múlt heti ülésén elbírálták a nemzetiségi programokat 

megvalósító egyesületeknek kiírt pályázatra beérkezett kérelmeket. A nemzetiségileg vegyesen lakott területen működő 11 

egyesületnek a tanács 30 ezer euró támogatást biztosított, míg az egyesületek 39.400 eurót igényeltek a beadott pályázatok alapján. 

Az önkormányzat az idén nagyobb hangsúlyt fektetett a művelődési egyesületekre.  A döntés szerint az alábbi egyesületek 

részesültek támogatásban…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László 
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