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Filozófia és irodalom címmel jelent meg a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács 2019 októberében rendezett
20
konferenciájának kötete
A konferenciát a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács és a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma 2019 október 4–5-én rendezte
meg Alsósztregován a Madách-kastélyban. A kiadvány teljes szövege a HTMT korábbi kiadványával együtt az alábbi linken érhető
el…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
Bevásárlóturizmus: kedvezőbb árak
A szlovákiai lakosság szomszédos országokba irányuló bevásárló turizmusának oka főleg az ittenieknél kedvezőbb árakban és az
árfolyamkurzusban rejlik. Mint ahogy arra a Wood & Company elemzője, Eva Sadovská felhívta a figyelmet, ez azonban nem jó
hír a szlovák gazdaság számára. Lengyelországba, Magyarországra és Csehországba a szlovákiai vásárlókat az olcsóbb árak
vonzzák. Az élelmiszer és az alkoholmentes italok például Lengyelországban átlagosan 26,9%-kal olcsóbbak. Az alkohol és a
dohányáru a lengyeleknél 8,6%-kal, a ruházati cikkek és a lábbeli 9,5%-kal olcsóbbak. A koronavírus-járvány kitörését követően a
magyar forint, a lengyel zloty, illetve a cseh korona lényegesen meggyengült az euróhoz képest…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk
>

Államfő: A kormányfő diplomamunkája fölötti vita elmélyítette a társadalom megosztottságát
"A kormány elnyerte a képviselők bizalmát. De nem csak az éjszakai szavazás eredménye a fontos, hanem az álláspontok, és a
politikusok véleménye is, amelyek elhangzottak a kormányfő visszahívására tett kísérletet megelőzően – véli Zuzana Čaputová
köztársasági elnök, aki a Facebookon osztotta meg gondolatait a maratoni hosszúsági parlamenti vitáról. […] A kormányfő
diplomamunkájával kapcsolatos vita és a képviselők tegnapi parlamenti szavazása elmélyítették a társadalom polarizációját azokra,
akik a maffiát támogatják, és azokra, akik ellene vannak. […] A közös törekvéseinknek azonban továbbra is a társadalom
egyesítését, valamint az intézményekbe és azok képviselőibe vetett bizalom építését kell szolgálniuk. Ez csak a saját magunkkal
szembeni legmagasabb elvárások alkalmazásával érhető el – írta Facebook-bejegyzésében az államfő. […]A DenníkN utánajárt a
pozsonyi Comenius Egyetemen Igor Matovič 22 évvel ezelőtt leadott és megvédett diplomamunkájának. Mint kiderült: a 79 oldalas
dolgozat szöveges részét 2 monográfiából ollózta össze szó szerint – anélkül, hogy megjelölte volna azok forrását…” Forrás:
Bumm.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Minisztériumi pályázat a nemzetiségi tanintézmények számára
Az oktatási minisztérium a napokban írt ki a nemzetiségi oktatás támogatására egy pályázatot. A pénzügyi támogatás összértéke 48
ezer euró” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Filip Mónika, a szlovák oktatási minisztérium államtitkára. A nemzeti kisebbségekhez
tartozó tanulók regionális és multikulturális oktatásának támogatása 2020 című projekt fő prioritása a kölcsönös megismerkedés, a
multikulturális párbeszéd kialakítása a regionális oktatás keretei között…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Felmérések: Duális képzés
A Centire társaság felmérése szerint a kilencedikes tanulók 40 százaléka érdeklődik a duális képzés iránt, amely az elméleti oktatás
mellett biztosítja a jövendő foglalkozás gyakorlati részének elsajátítását is. A vonzerőt főleg ez jelenti. A továbbtanulás ilyen
formája iránt elsősorban a tanulók Kassa megyében érdeklődnek, mégpedig a kilencedikesek 52 százaléka. A felmérést 2020
júniusában 3867 diák bevonásával készítették. […] A kilencedikesek 38 százaléka azt nyilatkozta, hogy a középiskolai
továbbtanulásukban leginkább a szülők befolyásolták őket, 15 százalékuk pedig a barátokra hallgatott. Csak ezután következett,
hogy a választásukban a nevelési tanácsadó vagy a tanítóik tanácsa döntött volna. […] 2020 júniusában felmérést végeztek azon
munkáltatók körében, akik a duális képzésben részt vállaltak és a középfokú szakiskolák körében is arról, hogy miként befolyásolta
további terveiket a COVID-19 járvány. …” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

A Selye János Egyetem és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola együttműködése
A komáromi Selye János Egyetem és a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola képviselőinek július 22-i találkozóján a Komárom–
Vác – a jövő pedagógusai című projekt feladatait egyeztették. A két felsőoktatási intézmény együttműködésének erősítésével a
programba bekapcsolódó hallgatók számára lehetővé teszik, hogy jobban megismerjék a határ menti szomszédos régiókat, valamint
egymás országának sajátosságait. A roma kisebbség körében végzett munka tapasztalatait pedig közös konferencián tárgyalják meg.
A tanulmányutakon a két intézmény oktatói is részt vesznek, s ezzel lehetőség nyílik az egyetemi, főiskolai tanárok és hallgatók jól
előkészített közös munkájára…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

A Lévai Református Egyházközség közleménye a gimnázium ügyében - évfolyamonként 15 tanuló kell
Amint arról korábban már beszámoltunk, a Lévai Református Egyházközség kénytelen volt döntést hozni a Czeglédi Péter
Református Gimnázium időszakos bezárásáról. A fenntartó nevében Kassai Gyula lelkész portálunknak is megerősítette, hogy a
jelenlegi diáklétszám mellett, az adott anyagi helyzetben tovább már nem képesek fenntartani a közel húsz évig működő oktatási
intézményt. […]Az egyházközség szombaton egy nyilatkozatban fogalmazta meg, hogy bár hajlandó a gimnázium fenntartói jogait
is átruházni egy új szubjektumra, de ezt a döntést csak komoly szándék, perspektivikus anyagi források és legfőképpen a szülők és
a tanárok számára is megnyugtató kilátások esetén hozná meg…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Közös történelemkönyvek: Van-e jövője a közös múltnak?
Huszonöt éve, hogy a Fórum Intézet egykori alapító igazgatója, Tóth Károly elsőként felvetette, fontos lenne olyan kísérleti „közös
vagy kompromisszumos” történelemtankönyvet írni, amely a magyar és a szlovák történelem vitás kérdéseiben tanítható közös
múltértelmezésekre épül. Az akkortájt elkezdődött és azóta sikeresen befejeződött francia–német, a később beindult, de azóta már
szintén megjelent közös balkáni történelemtankönyvek, illetve a négykötetes lengyel–német Európa-történeti tankönyv-sorozat
kétségkívül bennünket is inspirált. A 2004-es uniós csatlakozás reménykeltő kezdeményezéseire, a nyugat-európai kollégák szakmai
támogatására építve, 2008-ban Kassán az akadémiai magyar–szlovák történész vegyes bizottság munkatervet fogadott el. […] Míg
a magyar nyelvű változat korrektúra előtti tördelt változata Csipkerózsika-álmát alussza, a szlovák változatból csak a szlovák
szerzők munkáit adták közre. Nem lett semmi a második szakaszban elképzelt közös történeti olvasókönyvből. Ígéretes kezdetek
után, finanszírozás hiányában leálltak a harmadik szakasz kiegészítő történelemtankönyvének munkái, amelyek moduljait érdemes
lenne újra elővenni…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Interjú: Hodek Máriával
Hodek Mária a Komárom melletti Örsújfaluról indult, nyitrai pedagógiai főiskolásként néprajzi gyűjtést folytatott a Zoboralján, Ág
Tibor és Zsilka Tibor szakmai segítségével, 1976 és 1990 között Gútán, illetve Ekelen tanított. Utóbbi helyen a magyar alapiskola
TÁTIKA gyermek-folklórcsoportjának művészeti vezetője volt tizenegy éven át. A rendszerváltás után az Amerikai Egyesült
Államokba költözött, ahol huszonöt évig, 2015-ös nyugdíjba vonulásáig élt. 1995–1999 között a Columbia Egyetem
Tanárképzőjében tanulta az angol nyelv és irodalom tanítását, alkalmazott nyelvészetet, illetve angol nyelvű művelődést. […] „New
Yorkban a vers hatására éveken át kutattam, miért nem tudott beilleszkedni, miért nem érezte otthon magát Bartók abban a városban,
amely a különböző kultúrák olvasztótégelye, ezért elvileg ideális hely lehetett volna egy világjárt, nyelveket beszélő művész
számára…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Interjú: Bréda Tivadar hadisírgondozóval
Bréda Tivadar gyakorlatias ember, aki hadisírgondozóként is kénytelen szembesülni a szlovák–magyar kapcsolatok visszásságával.
Ennek dacára kihozta a helyzetből a lehető legtöbbet: Barton tavaly Központi Katonai Emlékhelyet adtak át a Felvidéken elesett
magyar katonák emlékére. […]Kelet-Szlovákiában a magyar katonák nagyrészt a románokkal kerültek szembe, akiket a szovjetek
ágyútölteléknek küldtek maguk elé. A Szilicei-fennsíktól a Tátráig, ahol kutatásokat végeztünk, mindenhol ugyanez volt a helyzet.
Ahogy összesítettük, mintegy háromezer magyar katona esett el a Felvidéken 1944–45-ben, közülük már több mint kétezret sikerült
azonosítani. Az elesettek között szép számmal vannak felvidéki származású magyar katonahősök is…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk
>

Egyre időszerűbb lenne az önálló magyar katolikus püspökség létrehozása Komáromban?
Egyre időszerűbb lenne most már az önálló magyar katolikus püspökség létrehozása Komáromban. Az erre vonatkozó igény és
kérés immár három évtizede a levegőben van a Felvidéken. Mindenekelőtt a Komáromi Imanapok szervezése által, de az egyházi
főméltóságokhoz írt kérelmekben és az azokat követő személyes tárgyalásokban is megnyilvánul. […] A 2001-es népszámlálás
alkalmával a szlovákiai magyarok 65 százaléka, mintegy 372 ezer fő vallotta magát katolikus vallásúnak. Nagy részük – mintegy
kétharmaduk – a Pozsony-nagyszombati Főegyházmegyében élt. A régóta esedékes új egyházmegyei felosztásban az eddig 4
egyházmegye területén élő magyar katolikusok immár 6 egyházmegyében vannak jelen. Persze az önálló magyar katolikus

püspökség létrehozásának bonyolult jogi, egyházpolitikai és egyéb összetevője van, mindannyian tudjuk azonban, hogy érdemes és
kell érte küzdeni…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk >

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
Telefonon egyeztetett az ukrán és az orosz elnök
Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin többek között a normandiai négyek 2019. december 9-i csúcstalálkozóján hozott
határozatok végrehajtásának menetéről cseréltek eszmét – tájékoztat a korrespondent.net az ukrán elnök sajtószolgálatára
hivatkozva. Zelenszkij a donbászi helyzettel kapcsolatban üdvözölte az átfogó tűzszünet létrejöttét, mely július 27-e 0 órától van
érvényben. Putyin is támogatását fejezte ki a megállapodást illetően. A két vezető egyetértett abban, hogy a fegyvernyugvás
tartóssága érdekében további intézkedéseket kell foganatosítani. Folytatni kell a térség aknátlanítását, a csapatszétválasztást, fontos
az új ellenőrzőpontok megnyitása. Az eszmecserével kapcsolatban a Kreml sajtószolgálata megjegyezte, a telefonbeszélgetésre az
ukrán fél kérésére került sor. Valamint, hogy Moszkva álláspontja szerint a donbászi háború „Ukrajnán belüli konfliktus”…” Forrás:
Kiszo.net: teljes cikk >

1,2 milliárdot ad az EU Ukrajnának
Ukrajna és az Európai Unió 1,2 milliárdos segélyprogramot írt alá – jelentette be Denisz Smihal brüsszeli tárgyalása után. Azt
követően, hogy a parlament ratifikálja az együttműködési dokumentumot, az összeg felét egy héten belül Kijev rendelkezésére
bocsátják – tette hozzá a miniszterelnök, aki emlékeztetett, 2014 óta ez már az EU ötödik Ukrajnát segítő makrofinanszírozási
programja. […]Ám a maradék 600 milliót csak azt követően folyósítják, hogy Kijev eleget tesz egy sor, az Európai Unió által
megfogalmazott követelménynek – áll a pravda.com.ua hírében. Az elvárások közt szerepel az igazságügyi bírósági reform, az adó
és vámhivatal tevékenységének megújítása, az adórendőrség felszámolása. A kitételek között szerepel az is, hogy a kormánynak fel
kell hagynia a „koronavírusos pályáztatásokkal”, azaz magas állami hivatalnokok megalapozatlan kinevezésével, a megbízott
vezetők számának gyarapításával. …” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 >

ZNO: könnyítés, csökkentették a ponthatárokat
Annak ellenére, hogy korábban azt tervezték, csökkentik a ZNO ponthatárát a járványügyi helyzetre való tekintettel, az illetékes
központ úgy ítélte meg, hogy az eredmények ezt nem tartják szükségesnek. Kivételt tettek azonban egyes kisebbségi nyelveken
tanulók esetében, adta hírül a testportal.gov.ua. […] Az adatok szerint, a 22 834 ukrán nyelv és irodalomból érettségiző közül 8,32
százalék nem érte el a szükséges pontszámot, Ukrajna történetéből 13,19 százalék, angol nyelvből 7,35, olasz nyelvből 11,3, német
nyelvből 11,4, francia nyelvből 7,8, míg a biológia tesztet írók 5,51 százaléka bukott meg. Azok számára, akik az általános
középfokú oktatást olyan nyelven végezték el, amely nem tartozik a szláv nyelvcsoporthoz vagy az őslakos népek nyelvéhez,
(magyarok, románok) 15 pontnál húzták meg az adaptív küszöbértéket…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

Drámaian csökkent az ipari termelés Kárpátalján
Az év első hat hónapjában a termelés 19 százalékkal kisebb volt, mint az előző év azonos időszakában, ezzel a legrosszabbul teljesítő
megyék közé került Kárpátalja. Ukrajnában a koronavírus-járvány miatt tovább hanyatlik a gazdaság. Júniusban az ipari termelés
volumene 5,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbi, magas bázistól…” Forrás: Karpathir.com: teljes cikk >

Miért kell katonaság Beregszászba? – A védelmi minisztérium válasza az UMDSZ levelére
Többször is felmerült az utóbbi években, hogy a védelmi minisztérium katonai alakulatot kíván állomásoztatni Beregszászon. Ahogy
arról korábban beszámoltunk, az A2582-es jelzésű, különleges deszant egységet tervezik a Vérke-parti városba telepíteni. Hogy
véglegesek a Beregszászra vonatkozó „katonai” tervek, arra az elektronikus közbeszerzési rendszerbe található bizonyíték. Az
Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) levélben fordult a deszantos erők parancsnokságához. A parancsnokság a
Zubánics Lászlónak, az UMDSZ elnökének címzett válaszlevelében elsősorban azt taglalta, hogy az ország védelme alkotmányba
foglalt alapvető jog, amelyet az Ukrajna védelméről szóló törvényben és más jogszabályokban részleteznek melyek megfelelnek a
vonatkozó nemzetközi egyezményekben foglalt rendelkezéseknek. A magyarságszervezet aggodalmára reagálva, a levélben
emlékeztetnek arra, hogy a több éves tapasztalat szerint egy katonai egység állomásoztatását bárhol pozitívan szokta fogadni a helyi
lakosság…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

Tanulmánykötet jelent meg a legveszélyeztetettebb nemzetrészről
Mint arról már korábban a KISZó beszámolt, nemrég megjelent A Kárpátalja mozgásban című könyv, amely a kárpátaljai magyarság
elmúlt éveit elemzi. […] Az igazán öreg kárpátaljaiak még elmondhatták magukról, hogy egy emberélet alatt öt ország állampolgárai
voltak, pedig sehová sem költöztek el – ezt a kis 20. századi abszurdot tőlünk nyugatra talán nem is értenék, mi meg túlságosan jól
értjük. Kárpátalja sokaknak még mindig terra incognita, és mivel az ukrán állam csak egyszer, 2001-ben végzett népszámlálást, a
kutatók próbálták megbecsülni, hogy egyáltalán hány magyar él a ma Ukrajnához tartozó területen. A Kárpátalja mozgásban című
tanulmánykötetben hét fiatal kutató tisztázza a vitás kérdéseket. […] …mint Tátrai Patrik, a CSFK Földrajztudományi Intézet
kutatója kifejtette: húsz év alatt „csak” húszezer magyar fogyott, így hát arányaiban a kárpátaljai magyarság létszáma csökkent a
legkevésbé az összes határon túli nemzetrész közül…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

Zicherman műveiből nyílt tárlat Beregszászban
Oroszország-, az Urál- és Európa-szerte ismert magyar származású festőművész, Zicherman Sándor műveit mutatták be
Beregszászban július 22-én. A Magyarország Beregszászi Konzulátusa tárlatsorozatának keretén belül ezúttal a városhoz szorosan
kötődő monumentalista festő műveit ismerhették meg az érdeklődők. …” Forrás: Karpatlajalap.net: teljes cikk >

Felszentelték a beregardói Szent Kinga templomot
Ünnepnap volt a pénteki a beregardói római katolikus közösségnek, ugyanis felszentelték és átadták nekik Isten házát, amely Szent
Kinga nevét kapta. Az alapkő-letételre három évvel ezelőtt került sor, két évvel ezelőtt a négy fal között, a tető nélkül lévő
templomban tartottak szent misét Szent Kinga emléknapján. Isten kegyelméből ugyanezen ünnepen immár a szép, új templomban
kezdődhetett el a liturgia…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

SZERBIA/VAJDASÁG
Az EU jelentős eszközöket hagy jóvá Szerbia számára
Sem Fabrizi, az Európai Unió szerbiai küldöttségének vezetője kijelentette, hogy az EU 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó
költségvetésében 12,5 milliárd eurót biztosítanak Szerbia számára az előcsatlakozási alapokon keresztül. Ezeket az eszközöket a
bővítési folyamatban lévő országoknak szánják, amelynek jelentős részét Szerbia kapja majd meg. „Úgy vélik, hogy Szerbia a
Nyugat-Balkán legnagyobb gazdasága, és az eszközök jelentős részét fogja megkapni”, nyilatkozta Fabrizi…” Forrás: Vajma.info:
teljes cikk >

Nedimović: Oroszország új döntése nagy esély a szerb élelmiszeripar számára
Az, amiről sokkal befolyásosabb és erősebb gazdaságok csak álmodhatnak, Szerbia számára valósággá vált, nyilatkozta a Tanjugnak
Branislav Nedimović mezőgazdasági miniszter az orosz kormány döntése alkalmából, melynek értelmében jóváhagyja a Szerbia és
az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) közötti szabadkereskedelmi szerződés ratifikálását…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Statisztika: 58.892 dinár a májusi szerbiai átlagkereset
Az adók és járulékok nélküli nettó átlagkereset Szerbiában májusban 58.892 dinár volt - közölte a Köztársasági Statisztikai Hivatal.
A bruttó átlagkereset 81.464 dinár volt. […] A vajdasági átlagfizetés 55,724 dinár volt májusban. Újvidéken az átlag 65.887 dinár,
míg Versecen ennél majdnem ezer dinárral több, 66.745 dinár. A tartományban a legalacsonyabb átlagkeresettel Szenttamás
rendelkezik, ami csupán 44.880 dinár…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >

Az első világégés bajsai áldozatainak állítanak emléket
Bajsa első világháborús áldozatainak állítanának emléket azzal a most készülő kiadvánnyal, melyet a Vajdasági Magyar
Helytörténeti Társaság és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet támogatásával terveznek kiadni. Tomik Nimród, a Vajdasági
Magyar Helytörténeti Társaság elnökségi tagja volt a topolyai kiadvány szerkesztője. Elmondta, hogy kérik a lakosságot, hogy
akinek bármiféle dokumentuma, fényképe, egyéb tárgya van, ami az első világháborúból származik, azt mutassa meg Kocsis Antal
helytörténésznek személyesen…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

AUSZTRIA
Rádióinterjú: Equal Pension Day Burgenlandban
Burgenlandban múlt csütörtökre esett idén az Equal Pension Day, azaz a férfiak éves átlagnyudíjával összehasonlítva a női
nyugdíjasok július 23-án kaptak idén utoljára nyugdíjat. Az ÖGB Osztrák Szakszervezeti Szövetség, burgenlandi nőügyi szekciója
egy figyelemfelhívó akció során mutatott rá a nyugdíjrendszer hiányosságaira. […] Kickinger Dorottya az ÖGB Burgenland nőügyi
és oktatásügyi titkára…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Eddig ismeretlen Lehár-hangfelvételre bukkantak
Lehár Ferenc valószínűleg legrégebbi ismert hangfelvételére bukkantak Ausztriában, az 1901-ben készült lemezen az OsztrákMagyar Monarchia gyalogezredének katonazenekara játssza a zeneszerző Jetz geht's los című katonaindulóját. Az 1870-ben született
Lehár azokban az években a katonazenekar karmestere volt, és valószínűleg az Emil Berliners Hanglemeztársaság számára készült
hangfelvételen is maga vezényelte a zenekart. Legalábbis ezt feltételezi Kai-Uwe Garrels, az ausztriai Bad Ischlben élő író, aki
rábukkant a felvételre…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

Nyári könyvvásár a Collegium Hungaricumban
Még július 31-ig látogatható a Collegium Hungaricum nagyszabású nyári könyvvására Bécsben, az intézet Hollandstrassei
épületében. Rengeteg antikvár és új kiadású magyar nyelvű könyvvel várják az érdeklődőket. Az adományokat a könyvtár
fejlesztésére fordítja a bécsi magyar intézet…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

ROMÁNIA/ERDÉLY
Románia válhat az első országgá, amit kizárnak az űrügynökségből
Szavazati jogát már 2018-ban megvonták, most pedig azzal fenyegetik Romániát, hogy kizárják az Európai Űrügynökségből,
ugyanis Bukarest 115 millió euróval lóg a szervezet irányába. Románia 2011-ben csatlakozott a párizsi székhelyű szervezethez,
mely az űr felderítésével és a benne rejlő lehetőségekkel foglalkozik alapvetően. Az űrügynökség minden tagja köteles tagdíjat
fizetni és anyagilag támogatni a kutatási programokat. Románia ezen kötelezettségeinek 2017 óta nem tesz eleget, melynek
következtében az ország 2018-ban elveszítette szavazati jogát. Románia 2017 óta 115 millió eurós tartozást gyűjtött fel, melyet
többszöri felszólításra sem törlesztett, így most az ügynökség a végleges kitiltással kezdte el fenyegetni az országot…” Forrás:
Ma7.sk: teljes cikk >

Húsz év után több alkalmazott volt, mint nyugdíjas, aztán jött a koronavírus-járvány
A koronavírus-világjárvány begyűrűzése előtt húsz év után először fordult elő, hogy az alkalmazottak száma az országban
meghaladta a nyugdíjasokét. Idén januárban 4,99 millió aktív alkalmazott volt Romániában, miközben a nyugdíjasok száma 4,95
millióra rúgott. Februárban tovább nőtt az alkalmazottak száma, a nyugdíjasoké viszont 4,94 millió csökkent. Ez volt az az időszak,
amikor az üzleti szféra képviselői még folyamatosan munkaerőhiányra panaszkodtak. Aztán a következő hónapban jött a
koronavírus-járvány és az azzal karöltve érkező gazdasági válság, ami miatt ezreket bocsátottak el, és százezreket küldtek
kényszerszabadságra…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Online felületen és vándorkiállításon mutatja be a rendszerváltás és az első szabad év krónikáját az Eurotrans
Alapítvány
Az Eurotrans Alapítvány Elmúlt Jelen című projektje arra vállalkozik, hogy a rendszerváltást a romániai magyarok szemszögéből
mutassa be. A kezdeményezők szerint a címet Lőrincz József politológus egyik könyvéből kölcsönözték, a szerző szerint ugyanis
az 1989–1990-es időszak még nem a múlt, hanem „egy olyan jelen, ami elmúlt.” Az elmultjelen.ro oldalon felidézik az időszak
legfontosabb történéseit, a forradalmi eufóriától a fekete márciusig, az utána következő időszak stabilizációs törekvéseit és kétségeit
is felvázolva. Forrásdokumentumok, emlékiratok, naplók, kortárs műalkotások, fényképek és mozgóképek lesznek a legfontosabb
mesélői a romániai magyar közelmúlt történetének, amely hármas felosztásban mutatja be azt, hogy „mit tettünk le az asztalra” a
szocializmus éveiben, hogyan éltük át a forradalmi sorsfordító eseményeket, illetve hogyan alakult az első szabad év…” Forrás:
Maszol.ro: teljes cikk >

Bemutatták Ozsváth Zsuzsa első önálló kötetét
Előző részek címmel jelent meg Ozsváth Zsuzsa első önálló verseskötete a Fiatal Írók Szövetségének gondozásában, amelyet
csütörtökön mutattak be a nagyváradi Ady Endre Emlékmúzeum teraszán. Az egybegyűlteket Szamos Mariann muzeográfus

köszöntötte, majd a szerzővel Tasnádi-Sáhy Péter, a Várad folyóirat irodalmi rovatának szerkesztője beszélgetett…” Forrás:
Maszol.ro: teljes cikk >

Kulturális központtá válik a régi tordai törvényszék épülete
Európai Uniós forrásokból újítják fel a régi törvényszék épületét Tordán – olvasható a Kolozs megyei RMDSZ közleményében. A
helyi önkormányzat célul tűzte ki, hogy a felújításra váró épületbe kulturális központot alakít ki, ezzel a helyi kulturális eseményeket
nem csak támogatná, hanem a kínálat bővítésére is szolgálna.„A régi törvényszéki épület műemléknek számít és a város egyik
szimbóluma is. A kulturális központ adna helyet az eddig is megszervezett eseményeknek, ugyanakkor lehetőséget biztosít majd
arra is, hogy olyan programokat szervezzenek itt, amelyekre eddig nem került sor. A munkálatok befejezését 2023-ra tervezik. A
projekt értéke több mint 21 millió euró…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Vargyasi Levente szentgyörgyi fotográfus, dokumentumfilmes legújabb alkotásáról
Az erdélyi cukorrépa-termesztés végnapjait követi nyomon Vargyasi Levente sepsiszentgyörgyi fotográfus, dokumentumfilmes
legújabb alkotása, a Keserédes, amely kettős nézőpontból láttatja a kisgazdák vergődését, a cukorgyárak bezárását. Keserédes című,
legújabb dokumentumfilmje korábbi alkotásaihoz hasonlóan eltűnő félben lévő mesterségről, iparágról szól, azt igyekszik
megörökíteni: a cukorrépa-termesztést. Korábbi alkotásai közül a Szenesek című például a székelyföldi szénégetők, a Tehenesek
pedig a tehéntartók életformáját, gondjait helyezte reflektorfénybe. A filmről, amelyben elkeseredett helyzetben lévő termelők,
ellehetetlenített vállalatok vezetői vallanak helyzetükről, Vargyasi Leventét kérdeztük. …” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Gyászhír: Elhunyt Vremir Mátyás kolozsvári geológus, paleontológus
Életének 50. évében pénteken elhunyt Vremir Mátyás kolozsvári geológus, paleontológus, aki elsősorban az erdélyi őslénykutatás
területén ért el fontos eredményeket, közölte az Erdélyi Múzeum Egyesület, amelynek tudományos munkatársa volt. […] 2010-től
az Erdélyi Múzeum-Egyesület egyéni kutatójaként vezetett geológiai, rétegtani és őslénytani kutatásokat az Erdélyi medence délnyugati régiójában. Ugyanakkor őslénytani feltárást vezetett a bajorországi Solnhof-medence aktív kőbányák által veszélyeztetett
lelőhelyein, illetve számos mentőásatást vezetett a Krím félsziget magashegységeiben. Kutatásainak eredményeit több mint 100
publikációban tette közzé, rangos nemzetközi lapokban is (PNAS, AMNH Science, Cretaceous Research, Quaternary Research,
Naturwissenschaften stb.)…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Animációs film készül Orbán Balázs kalandos életéről
Erdélyi témájú filmek is támogatást kaptak a Nemzeti Filmintézettől: köztük Fazakas Szabolcs székelyudvarhelyi alkotó Orbán
Balázsról szóló animációja, amely eddig nem ismert történeteket mutat be a „legnagyobb székely” kalandos életéből. A készülő
moziról Fazakas Szabolcsot kérdezte a krónika, aki többek közt elmondta: Orbán Balázs jegyzetfüzeteinek grafikai stílusa lesz az
animáció alapja, amely számos fontos és rejtélyes elemét emeli ki a gazdag életútnak…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

DIASZPÓRA
Pályázat A Magyar Kultúráért az Egyesült Királyságban Díjra
A díj célja, hogy támogassa a magyar diaszpóra kulturális identitását erősítő tevékenységét. A díjra azok a magyar szervezetek
pályázhatnak, amelyek a magyar kultúra és nyelv ápolásáért, fenntartásáért végeznek kiemelkedő szintű munkát az egyesült
királyságbeli magyar közösségekben. A pénzjutalom idén olyan kulturális projektek megvalósítására használható fel, amelyek hidat
képeznek az egyesült királyságbéli és a kárpát-medencei magyarság között, bemutatva meglévő hagyományokat, esetleg újakat
teremtve, és erősítik a magyar-magyar nemzeti összetartozást…” Forrás: Maosz.uk: teljes cikk >

Az Amerikai Magyar Orvosszövetség konferenciája
Az Amerikai Magyar Orvosszövetség 2020. október 25-30. között rendezi meg Sarasotában évi rendes tudományos konferenciáját.
A jelentkezési határidő: augusztus 31. https://hmaa.org/meeting/2020/…” Forrás: Nyugatihirlevel.org: teljes cikk >

Összeállította: Bóna László

