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Emelkedtek az ukrajnai átlagbérek? 

Májushoz képest júniusban majd 10 százalékkal nőtt az ukrajnai munkavállalók átlagbére, legalább is az állami statisztikai hivatal 

közleménye szerint. Júniusban 11 579 hrivnyás átlagkeresetet mértek Ukrajnában, ami a májusi 10 542 hrivnyához képest 9,8 

százalékkal magasabb. Az inflációt is figyelembe véve a reálbér 4,8, a nominális átlagbér 7,4 százalékkal volt több, mint tavaly 

júniusban. A legmagasabb juttatásokat továbbra is Kijevben (16 393 hrivnya) adják, míg a legalacsonyabbakat Csernovci megyében 

(9 504 hrivnya). A régiók többségében 10 000 és 11 000 hrivnya közötti fizetést adnak a munkavállalóknak. […] A szolgálat szerint 

a lakosság körülbelül 42%-a kap csupán 200 dollárnyi fizetést. Ezt az ukrán Állami Statisztikai Szolgálat által végzett felmérés 

adatai bizonyítják - írja az FBC.net.ua. […] A Miniszteri Kabinet tervei a minimálbér növelésével kapcsolatban emelik a bérek 

adóterhét is, s emiatt megnövekedhet árnyékgazdaság részaránya is Ukrajnában. Ezt olvashatjuk az Európai Gazdasági Szövetség 

megjegyzésében az ukrán kormány terveit illetően, amely szerint a minimálbért 5000 ezer hrivnyára emelnék, valamint a 2021-es 

költségvetést 6–6,5 ezer hrivnya minimálbér alapján dolgoznák ki…” Forrás: Kiszo.net:  teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

A kistérségek nem függnek a járásoktól: a Parlament elfogadta a törvényjavaslatot 

Az ukrán Parlament július 15-én az első olvasatban elfogadta „Az ukrán költségvetési törvénykönyv módosításáról a költségvetési 

jogszabályok rendelkezéseinek összehangolására az adminisztratív-területi reform befejezésével kapcsolatban” szóló 3614. számú 

törvénytervezetet. A törvényjavaslat előírja, hogy a falvak, községek és városok költségvetései már nem függnek a járástól.  Az 

összes 1470 kistérség, amelynek területeit a kormány már jóváhagyta, költségvetésileg az állami költségvetéssel lesznek közvetlen 

kapcsolatban…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk > 

ZNO: Ukrajnában 23 ezer végzős nem ismeri az ukrán nyelvet  

Ukrajnában az iskolák végzőseinek csaknem 10%-a nem ismeri az ukrán nyelvet és Ukrajna történelmét. Ezek a külső független 

tesztelés (ZNO) eredményei ezeknél a tantárgyaknál. A külső független tesztelésre az ukrán nyelv és irodalom vonatkozásában, 

2020. június 30-án került sor,és ez lett a legnagyobb létszámú ZNO, mivel ezen tantárgyak igazolására van szükség az ukrán 

egyetemekbe való belépéshez. 275 000 gyermek vett részt a külső független tesztelésen. Ha a végzős 21 pontot szerzett, akkor úgy 

tekintik, hogy nem teljesítette a vizsgát. Az Ukrán Oktatásminősítési Központ szerint idén a végzősök 8,32%-a, azaz 23 ezer fő 

sikertelenül tette le az ukrán nyelvvizsgát. Hasonló eredmények voltak Ukrajna történelme című tantárgy esetében…” Forrás: 

Karpatinfo.net:  teljes cikk > 

Szemétprobléma: egy hulladék feldolgozó üzem megoldást jelentene 

Felmérések alapján Kárpátalja Ukrajna egyik legtisztább megyéje. Mindezek ellenére megyénkben nagy gondot jelent a szilárd 

háztartási hulladékbegyűjtése és kezelése. Árvizek idején óriási mennyiségű háztartási hulladék kerül a helyi patakok vizébe, 

amelyek végül a Tiszába jutva Magyarországra „exportálódnak”. A közelmúltban Magyarország államfője, Áder János Volodimir 

Zelenszkij ukrán és Klaus Johannis román elnökhöz fordult levélben a Tiszán és a Szamoson át Magyarországra érkező nagy 

mennyiségű hulladék miatt. […] Kárpátalján mintegy 120 településen nincsenek törvényesen működő szeméttelepek, a községi 

tanácsoknak ugyanis nincs erre pénzük…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk > 

2022-ig öt új határátkelőt nyitnak Kárpátalján 

A 2018–2022. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra- fejlesztésekről szóló kormányrendelet alapján Kárpátalján 17 új közúti 

határállomás megnyitását tervezik, ám minden valószínűség szerint ebből maximum 5 valósulhat meg – írja elemzésében a Varosh 

nevű kárpátaljai portál. Az ukrán-magyar határszakaszon két új határátkelő nyílhat meg az elkövetkező másfél évben. Több mint tíz 

éve tervezik, a közeljövőben talán elkészülhet a Nagypalád–Nagyhódos közötti határátkelő. A határállomáshoz ukrán részéről 2017-

ben fektették le az utat, ám azóta nem történt előrelépés a fejlesztésben. Az utóbbi években sokat emlegetett Beregdéda–Beregdaróc 

határállomás a páneurópai Velence–Kijev irányú közlekedési folyosó szerepét látná el, mivel az M3-as autópálya a határátkelőnél 

érne véget…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://kiszo.net/2020/07/29/emelkedtek-az-ukrajnai-atlagberek/
https://www.karpatinfo.net/ukrajna/2020/07/29/felmeres-az-ukranok-42-havonta-200-dollarnyi-fizetest-kap
http://economic.karpat.in.ua/?p=5937&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=8762&lang=hu
https://www.karpatinfo.net/ukrajna/2020/07/29/zno-ukrajnaban-23-ezer-vegzos-nem-ismeri-az-ukran-nyelvet
http://life.karpat.in.ua/?p=23166&lang=hu
https://kiszo.net/2020/07/27/2022-ig-hat-uj-hataratkelot-nyitnak-karpataljan/


SZERBIA/VAJDASÁG 

Idegenvezetői továbbképzést szervezett a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács 

A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács július 23-án harmadik alkalommal szervezett idegenvezetői továbbképzést munkatársai és 

az érdeklődők számára. A 12 fő részvételével megtartott egynapos program fő állomásai a nagybereznai járási Csillagfalva, 

Patakófalu és Malomrét településeinek látnivalói voltak. A településről Horváth Zoltán idegenvezető irányításával gyalog tette meg 

az utat a társaság a természeti látványosság helyszínéig. A második világháború alatt Magyarország Árpád-vonal néven egy védelmi 

rendszert épített ki az Északkeleti- és Keleti-Kárpátok hegyvidékein. Ennek részét alkotta a Malomrét–Viharos völgyzár. A 

Malomrét melletti dombon nyolc, a környéken pedig további kilenc bunker maradványai vannak. Ezeket valószínűleg a szovjetek 

robbantották fel. A malomréti domb aljánál, az Ung-folyóban harckocsi torlaszként szolgáló gúlák találhatóak…” Forrás: 

Karpatalja.ma: teljes cikk > 

 

Ultimátumot kap Szerbia az Európai Uniótól Koszovó ügyében? 

Elkészült egy átfogó dokumentumtervezet, amely gyakorlatilag Koszovó függetlenségének elismerését jelentené Szerbia részéről - 

írja a Večernje Novosti brüsszeli forrásokra hivatkozva. Ezt a szöveget a tervek szerint holnap terjesztik a szerbiai tárgyalócsoport 

elé a Belgrád-Pristina párbeszédet vezető Miroslav Lajčakkal és a koszovói féllel való egyeztetés alkalmával. Ivica Dačić 

külügyminiszter a hírre reagálva a szerbiai RTV műsorában azt mondta, nem tud erről a dokumentumról, és meglepőnek tartja, hogy 

pont akkor hoznák nyilvánosságra, amikor Aleksandar Vučić államfő nem vesz részt a tárgyaláson…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes 

cikk > 

Óvatosan a moratóriummal – háromhavi kamat egyszerre 

Augusztus első napjától Szerbiában a bankok leállítják a kölcsönök részleteinek törlesztését, valamint a hitelkártyák által 

felhalmozott tartozás, valamint a folyószámlahitel visszafizetését (ez utóbbit Vajdaságban megengedett mínuszként ismerik a 

legtöbben). A moratórium, vagyis a felfüggesztés szeptember 30-ig tart, s azoknak a polgároknak, akik nem szeretnének élni a 

kéthónapos türelmi idővel, erről értesíteniük kell a bankjukat, mivel az időleges halasztás – csakúgy mint az előző – automatikusan 

érvényes minden adósra. Fontos kihangsúlyozni, hogy a moratórium nem ingyenes: annak ellenére, hogy a kölcsönök visszafizetése 

augusztusban és szeptemberben szünetel, ami azt jelenti, hogy ebben a két hónapban az adósoknak semmit nem kell fizetniük, a 

rendes kamatot, amelyben a szerződés aláírásakor megállapodtak a felek, azt bizony egyszer majd törleszteni kell…” Forrás: 

Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

Kérdéses utcanév változtatások Belgrádban 

Belgrádban számos utcát keresztelnek át. Goran Vesić polgármester-helyettes bejelentette, hogy a főváros utcái ezentúl azoknak a 

személyeknek a nevét viselik majd, akik “lekötelezték Szerbiát vagy a világot”. Így például utcát kap Blagoje Jovović, aki először 

partizán volt, majd utána a csetnikekhez csatlakozott, s akinek az egyetlen érdeme az volt, hogy merényletet kísérelt meg Ante 

Pavelić horvát vezető ellen.  Továbbá utcát neveznek el Dobrica Ćosić szélső nacionalista íróról, a miloševići politika követőjéről 

és az ún. Nagy-Szerbia egyik fő ideológusáról. Koča Popović partizán parancsnok sem marad utca nélkül…” Forrás: Delhir.info: 

teljes cikk > 

Pénzmosás gyanújával nyomoz a hatóság újságírók, civilek és ellenzéki politikusok ügyében 

A Pénzmosás megfékezésével megbízott igazgatóság 20 személyről és 37 szervezetről kért adatokat a kereskedelmi bankoktól. A 

listán újságírók, ellenzéki politikusok, valamint oknyomozó portálok, civil szervezetek és újságíró egyesületek is szerepelnek. Az 

igazgatóság meg akarja vizsgálni a pénzügyi tranzakcióikat, tavaly január elsejéig visszamenőleg, hogy megállapítsa, közük van-e 

pénzmosáshoz, illetve terrorizmushoz – jelentette a belgrádi média. Egyetlen kisebbségi szervezetként a jegyzéken ott található a 

Sajtószabadság Alapítvány is, amely egyebek között a Családi Kör és a Szabad Magyar Szó kiadásáért felel. […]Alulírott 

tájékoztatási eszközök és civil szervezetek felszólítják Szerbia Pénzügyminisztériumát és Pénzmosás-megelőző Igazgatóságát, hogy 

haladéktalanul tegyék közzé azokat az „alapos gyanúkat”, amelyek alapján elrendelték a kereskedelmi bankoknak az egyes 

szervezeteket, tájékoztatási eszközöket és egyéneket érintő rendkívüli információszolgáltatást. […]Siniša Mali pénzügyminiszter a 

Pint televízión vendégszerepelve elmondta, hogy megszokott ellenőrzésről van szó, hozzátette, hogy ugyanígy ellenőrzik a 

miniszterek, valamint az összes állami tisztségviselő bankszámláit is…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

 

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/idegenvezetoi-tovabbkepzest-szervezett-a-karpataljai-magyar-turisztikai-tanacs/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/ultimatumot-kap-szerbia-az-europai-uniotol-koszovo-ugyeben
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/ultimatumot-kap-szerbia-az-europai-uniotol-koszovo-ugyeben
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http://rtv.rs/hu/kr%C3%B3nika/p%C3%A9nzmos%C3%A1s-gyan%C3%BAj%C3%A1val-nyomoz-a-hat%C3%B3s%C3%A1g-%C3%BAjs%C3%A1g%C3%ADr%C3%B3k-civilek-%C3%A9s-ellenz%C3%A9ki-politikusok-%C3%BCgy%C3%A9ben_1148654.html
https://szabadmagyarszo.com/2020/07/29/allami-celkeresztben-a-civil-szervezetek-es-a-fuggetlen-sajto/
https://szabadmagyarszo.com/2020/07/29/sinisa-mali-ugyanigy-ellenorzik-a-miniszterek-bankszamlait-is/


AUSZTRIA 

SZLOVÉNIA/MURAVIDÉK 

Megalakul az új tartományi parlament 

A június 21-én megtartott tartományi választások utáni első rendes ülését tartja pénteken a vajdasági parlament, amelyen – a 

képviselőházról szóló döntés és az ügyrend idevágó szakaszaival összhangban – hitelesíteni fogják a választások során bizalmat 

nyert képviselők mandátumát, megalakítják a képviselőcsoportokat (frakciókat), s várhatóan megválasztják a ház elnökét és 

alelnökeit is. A korábbi bejelentések szerint a tartományi parlament házelnöki tisztségét továbbra is Pásztor István, a Vajdasági 

Magyar Szövetség vezetője tölti be, aki ma egyeztetett a parlamenti pártok frakcióinak tagjaival. A Vajdasági Magyar Szövetség a 

maga 8,82 százalékos eredményével 11 mandátumot szerzett a 120 fős házban…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

A vajdasági lakosság mindössze 3,1 százaléka immunis a vírusra 

Kevés vajdaságinak van koronavírus-antiteste - derül ki egy friss felmérésből. Egy szerbiai kutatás rámutat arra, hogy a vajdasági 

lakosság mindössze 3,1 százaléka immunis a vírusra. Az országos átlag 6,4 százalék. Belgrádban, Nyugat-Szerbiában és 

Šumadijában ennél magasabb az arány. A tanulmányban nagyjából 1000 főt vizsgáltak, megállapították például, hogy az antitest 

előfordulása jellemzőbb a 20 éven aluliaknál, mint az időseknél, a férfiaknál 8, a nőknél 5 százalék az átlag…” Forrás: Rtv.rs: teljes 

cikk > 

Múltidéző: A magyar Balkán-kutatás története II. 

…Hadrovics László, a budapesti egyetem horvát nyelv és irodalom tanára Magyar–horvát–szerb kapcsolatok című hozzászólásában 

kiemelte: 1. számot kellene végre vetni azzal, hogy amikor a török a saját hazájukban szorongatni kezdte a szerbeket, azok „egyedül 

Magyarországra támaszkodhattak” […] .3. „A középkori szerb állam bukása után nemcsak jelentős szerb népelem menekül 

Magyarország területére, hanem ide menekül a szerb államiság gondolata is. […] A régió történetének ismerői szomorúan 

állapíthatják meg: az elmúlt nyolc évtized során vajmi kevés valósult meg a Magyarország és a Balkán – A magyar tudomány 

feladatai Délkelet-Európában című kiadványban megfogalmazott célokból…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Átvették a nyereményüket a VM4K online kamasztáborának győztesei  

A szabadkai Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ Magyarok, akik megváltoztatták a világot – TOP10 nyári 

kamasztábor elnevezésű online tábora vasárnap ért véget. Az oklevelek és a nyeremények átadására szerdán 17 órakor – a 

járványügyi előírások betartása mellett – kerül sor a VM4K épületében. A tábor alapkoncepciója az volt, hogy híres magyarokról 

és találmányaikról szóló – feladványokkal egybekötött – videó bejegyzések segítségével a fiatalok inspirálódjanak, s a hét végére 

saját találmánnyal rukkoljanak elő…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

 

Rádióinterjú: Erzsébet császárné útikönyvei a Nemzeti Könyvtárban 

Az elmúlt évben kezdődött az Osztrák Nemzeti Könyvtár „A különleges tárgy“ című kezdeményezése, miszerint a látogatók 

kéthavonta szavazhatnak a könyvtár archívumában található kedvenc tárgyukra, majd a legtöbb szavazatot kapott objektum két 

hónapon keresztül a nyilvánosság előtt is bemutatásra kerül. Jelenleg Erzsébet császárné 22 darabos útikönyv gyűjteménye látható 

a könyvtár kiállításán. Ádám Ágnes az Osztrák Nemzeti Könyvtár könyvrestaurátora a különleges objektumról…” Forrás: 

Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Ősztől indul a „Muravidéken magyarul” program  

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Elnökségének és Oktatási Bizottságának hétfői hodosi 

együttes ülésén megszületett a döntés, majd az MMÖNK Tanácsának ezt követő ülésén a döntést megerősítették, így ősztől elindul 

a „Muravidéken Magyarul” támogatási rendszer. Több hónapos egyeztetések után a muravidéki magyar csúcsszervezet, valamint a 

községi magyar önkormányzatok részvételével létrejött a „Muravidéken magyarul” beiskolázás-támogatási rendszer, vagyis 

pénzügyi alap, amely már ősztől támogatásban részesíti az anyanyelvi szinten magyarul tanulókat. A projekt vezetője, kivitelezője 

a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete.  Eszerint a támogatás elnyeréséhez kérvényt kell majd beadni űrlap formájában, a 

támogatásra jogosultak köre pedig az általános iskola 1. és 4. osztályos, a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanuló iskolásai, a 

Lendvai Kétnyelvű Középiskola 1. osztályos, a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanuló diákjai, illetve azon diákok, akik a 

kétnyelvű általános iskolában a magyart anyanyelvi szinten tanulták…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

https://www.magyarszo.rs/hu/4362/kozelet_politika/223829/Megalakul-az-%C3%BAj-tartom%C3%A1nyi-parlament.htm
http://rtv.rs/hu/t%C3%A1rsadalom/a-vajdas%C3%A1gi-lakoss%C3%A1g-mind%C3%B6ssze-3-1-sz%C3%A1zal%C3%A9ka-immunis-a-v%C3%ADrusra_1140341.html
http://rtv.rs/hu/t%C3%A1rsadalom/a-vajdas%C3%A1gi-lakoss%C3%A1g-mind%C3%B6ssze-3-1-sz%C3%A1zal%C3%A9ka-immunis-a-v%C3%ADrusra_1140341.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4361/velemeny_jegyzet_gyurodesek/223751/A-magyar-Balk%C3%A1n-kutat%C3%A1s-t%C3%B6rt%C3%A9nete-II.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4361/kultura/223758/Szerd%C3%A1n-oklev%C3%A9l%C3%A1tad%C3%A1s.htm
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3059474/
https://nepujsag.net/nemzetiseg/9207-%C5%91szt%C5%91l-indul-a-%E2%80%9Emuravid%C3%A9ken-magyarul%E2%80%9D-program.html


ROMÁNIA/ERDÉLY 

Megszavazták a Muravidéki Magyar Faluprogramot  

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) 10. rendszeres ülésén döntöttek a Muravidéki Magyar 

Faluprogram felhívására beérkezett kérelmekről is. A programok többsége még idén megvalósulhat.   […] A második prioritási 

körben azok a települések tudtak pályázni, amelyeket az MMÖNK 2016 és 2020 között legfeljebb 20.000 euróval támogatott. A 

harmadik prioritási körbe tartoztak azok a települések, amelyekben az MMÖNK 2016 és 2020 között 20 és 100 ezer euró közötti 

összeggel támogatott. A támogatásból kimaradt a Hármasmalmi HK és ME kérelme a harangláb felújítására, valamint a radamosi 

Harangvirág TME kérelme a Mária-fa új tetőszerkezetének kialakítására, a Mária-fához vezető út kavicsozására. Mindkettő projekt 

nagyobb összegeket igényel, az MMÖNK ezeket a jövőben külön projektként kezeli és próbálja megvalósítani…” Forrás: 

Nepujsag.net: teljes cikk > 

Új alapító okirata van az MNMI-nek  

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Tanácsa múlt héten fésülte át az intézet korszerűsített, a jelenlegi törvényi 

szabályozásoknak megfelelő új alapító okiratát. A tanács több módosítási javaslatot is megfogalmazott, ezeket pedig az MMÖNK 

Tanácsa a hétfői hodosi ülésen el is fogadta, illetve megerősítette az intézet új alapdokumentumát. Az előző, még 2003-ban 

elfogadott alapító okirathoz képest az új okirat nagyobb jogokkal ruházza fel az intézet igazgatóját, emellett bevezeti a 

tevékenységek egységes osztályozási rendszerét is. A dokumentum kiegészíti és aktualizálja az intézet tevékenységét…” Forrás: 

Nepujsag.net: teljes cikk > 

Interjú: Fontos, hogy a hitünket anyanyelven élhessük meg  

Húsz év után újra kétnyelvű az istentisztelet Domonkosfán. […] Önök vették át a korábbi lelkésztől a közösséget. Fontos kérdés 

volt, hogy a jövőben magyarul is szóljon az ige? Fontos, hogy az ember a hitét meg tudja élni a saját anyanyelvén. Régóta megvolt 

erre már az igény Domonkosfán, hiszen ez az egyik legnagyobb kétnyelvű gyülekezet. Itt szinte mindenki evangélikus, a többségük 

tud is magyarul vagy az anyanyelve magyar. […] Sokszor azt gondolhatnánk, úgy érezhetjük, hogy az embereket manapság a hit 

nem érdeki, de ez nem így van! Mindenkinek kell kapaszkodó az életben és az emberek folyamatosan keresik ezeket a 

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

 

Iohannis: az iskola nem kezdődhet el a szokott módon, a választásokat viszont meg lehet szervezni 

Jövő héten megbeszélést tart az új tanév megnyitásának lehetséges forgatókönyveiről Ludovic Orban kormányfővel, Monica Anisie 

oktatási miniszterrel és más, az oktatás területén illetékes miniszterekkel – jelentette be szerdán Klaus Iohannis államelnök. 

[…]Hozzátette, „biztos, hogy az iskola nem fog a megszokott körülmények között elkezdődni, mivel a járvány szeptemberig nem 

tűnik el”. „A kizárólagos on-line oktatás nagyon bonyolult volna. Emiatt a vegyes megoldás felé hajlunk. […]Az iskolák nagyobbik 

része nincs felkészülve a hibrid oktatás bevezetésére, de arra, hogy hol milyen hiányosságok vannak, csak a minap elkezdődött 

eszközkészleti felmérés ad majd választ. […]A közelgő helyhatósági választásokkal kapcsolatban az államfő azt nyilatkozta, hogy 

amennyiben a COVID-19-pandémia nem súlyosbodik, szigorú intézkedések betartása mellett meg lehet szervezni a szeptemberi 

voksolást…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Felmérés: Mennyire elégedettek a nagyvárosok lakói a saját településükkel? 

PressOne tavasszal felkérte az olvasóközönségét, hogy értékelje a várost, ahol lakik. Az értékelés számos szempont alapján történt: 

közbiztonság, zöldövezetek, tisztaság, a városvezetés kompetenciája, forgalom, megélhetés, „okos város” és nem utolsósorban az 

életminőség. A felmérést a Free Now támogatásával végezték, 9 ezer választ gyűjtöttek be, amelyből közel 6 ezer volt teljes értékű, 

használható válasz. Az adatokat Barbu Mateescu szociológus segítségével értelmezték. […] A felmérés természetesen nem 

reprezentatív és nem objektív, viszont egy árnyalt képet nyújt arról, hogy az ország nagyvárosainak lakói hogyan értékelik azokat a 

településeket ahol élnek. „A saját városról alkotott kép nagyon sokat számít, mert pontosan ez az alapja annak a döntésnek, hogy 

maradsz (és hozzájárulsz a fejlesztéséhez) vagy elköltözöl – esetleg az országból is…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk >  

Kolozsváron kell a legtöbbet dolgozni azért, hogy saját lakásunk legyen 

Hiába a járvány és az ezzel járó bevételkiesés, Kolozsváron nem csökkent a lakások ára, továbbra is a kincses városban a 

legnehezebb saját otthonhoz jutni. A Ziarul Financiar összeállítása szerint míg Bukarestben egy kétfős családnak tíz évet kell 

dolgozni ehhez, Kolozsváron ez nem elegendő, 12 évre van szükség. A gazdasági lap ezt a lakásárak és az átlagjövedelem alapján 

számolta ki. Számításai alapján a kincses városban ugyanis 1760 eurós átlagáron kínálják a lakások négyzetméterét, míg az átlagbér 

3500 lej…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >  
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A terrorizmus vádjával elítélt Szőcs Zoltán feltételes szabadlábra helyezéséről döntött a bíróság  

A terrorizmus vádjával elítélt székelyföldi Szőcs Zoltán feltételes szabadlábra helyezéséről döntött szerdán, első fokon a brassói 

bíróság. Az ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálján tették közzé, írja az MTI. Az ítélet nem jogerős, a hivatalos kiközlés 

utáni három napban fellebbezést lehet benyújtani ellene. Ugyanaz a bíróság július elején megalapozatlannak tartotta és elutasította 

a székelyföldi terrorvád alapján elítélt Beke István feltételes szabadon bocsátását. A fellebbezést a Brassó megyei törvényszék még 

nem bírálta el…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk >  

Másodjára is visszaperelték a román államtól erdővagyonuk egy részét Kemény János báró örökösei  

Másodjára is visszaperelték a román államtól erdővagyonuk egy részét Kemény János báró örökösei. A Prahova megyei törvényszék 

ötszöri halasztás után kimondott keddi, visszavonhatatlan ítéletében részben igazat adott az örökösöknek, és egy 57 hektáros 

erdőterület visszaszolgáltatásáról határozott. Kemény János örököseinek a bíróság egyszer már jogerős ítéletben szolgáltatta vissza 

a mostani per tárgyát képező erdőt. A Maros megyei földosztó bizottság azonban perújrafelvételt ért el. Arra hivatkozva kérte a 

visszaszolgáltatási ítélet felülvizsgálatát, hogy olyan új, korábban beszerezhetetlen dokumentumok kerültek a birtokába, amelyek 

arra utalnak, hogy az erdő nem az 1948-as kommunista államosítás során került a román állam tulajdonába, hanem már korábban 

az Ellenséges Vagyonokat Ellenőrző és Kezelő Pénztár (CASBI) fennhatósága alá tartozott. […] Kemény János örökösei korábban 

sikeresen perelték vissza a marosvécsi kastélyt, és a család további 3000 hektáros erdővagyonát…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes 

cikk >  

Ismét az egyetem magyar múltját népszerűsíti a BBTE rektora 

Újfent a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem magyar múltjáról beszél egy népszerűsítő videóban az intézmény vezetője. 

Daniel David rektor a BBTE Facebook-oldalán megosztott videóban az egyetem főépületének oromzatán lévő szobrokra hívja fel a 

figyelmet, melyek a kolozsvári felsőoktatási intézmény első karaira utalnak. Emlékeztet, hogy a kolozsvári egyetem a legrégebbi 

az országban, 1581-ig nyúlnak vissza a gyökerei, majd arról is beszél, hogy a Ferenc Józsefről elnevezett „magyar egyetem” hogyan 

vált 1919-ben „román egyetemmé”. Nem ez az első alkalom, hogy a neves pszichológus az egyetem magyar előzményeire hívja fel 

a figyelmet, erre már korábban is volt példa…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >  

Kriterion-könyv közelmúltunk győztes végvári csatájáról 

Aki felnőttként élte meg a kilencvenes évek előtti idők napról napra fokozódó tiltásait, megszorításait, az egész nyomorúságát, az 

emlékszik arra az örömre, amikor a könyvüzletekben megjelent egy-egy új Kriterion-kiadvány. […] Ennek a húsz esztendőnek a 

története jelenik meg Bartha Katalin Ágnesnek, az MTA köztestületének külső tagjának köszönhetően az Egy nemzetiségi 

könyvkiadó a diktatúra évtizedeiben (1969–1989) Kolozsváron 2020-ban a Polis Könyvkiadó – Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 

közös gondozásában kiadott kötetben…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >  

A Génjeimben a hiba című kiadvány bemutatója 

Alkoholista szülők, bántalmazó anya, helyzetek sorozata, amikor a család a béke szigete helyett a poklok poklát jelenti, és egy, 

mindezek elől a tudatmódosító szerek világába menekülő, önbizalomhiánnyal küszködő lány, aki kínlódva keresi az útját, 

számtalanszor elesik, de igyekszik felállni – akárcsak egy dokumentumfilm a maga kendőzetlen valóságával, megdöbbentő 

őszinteséggel nyúl ismét egy tabutémához legújabb könyvében Csata Éva pszichológus, a Hifa Románia igazgatója. A Génjeimben 

a hiba című kiadvány bemutatóján a szerzővel, valamint a téma egyik elismert szakértőjével, dr. Dégi Csaba pszichológussal, az 

MTA köztestületének külső tagjával, drogprevenciós szakemberrel, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem docensével 

Szőcs Blanka beszélgetett a marosvásárhelyi vár kupolatermének szomszédságában. […]A Génjeimben a hiba Csata Éva ötödik 

könyve, és Dénes Ildikó irodalomkritikus szerint az eddigi legjobb munkája. – Olyan, mint egy kábítószerekről szóló fekete-fehér 

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

Úton a hazák között – Tompa Andrea legújabb regényének főhőse az igazi otthont keresi  

Úton a hazák között – Tompa Andrea legújabb regényének főhőse az igazi otthont keresi. […] A belső történésekre akartam 

koncentrálni. Ebben a regényben a külsőségek csak ürügyként szolgálnak arra, hogy mindazokat a gondolatokat, kétségeket, 

tépelődéseket, dilemmákat, amelyeket folyamatosan újra és újra megpróbál letisztázni önmaga számára a főhős, érthetővé és 

átérezhetővé tegyem. A haza, az otthon, a biztonság keresése és megtalálása a tét, és ezt nem külső utazásokkal tudja elérni, hanem 

belső, lelki folyamatok révén. […] Egyébként az, hogy az idős szülőket maguk mellé költöztetik a gyerekek, teljesen szokványos 

élethelyzet. Azonban az időskorban országhatárokat végérvényesen átlépő emberek sokkal nagyobb veszteségeket fognak megélni, 

mint a fiatalok vagy a gyerekek…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 
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SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

Interjú: Egy kertész élete 

Miért pont rózsát termeszt valaki Csíkban? Mert krumplit és gabonát bárki tud vetni – vágja rá Sándor Zoltán, amint végigsétálunk 

alcsíki kertészetében. És miközben sétálunk a rózsakertben, rengeteg emlék, történet elevenedik fel, így például elemlegeti a 

kilencvenes évek elejét, amikor egyszer csak igen népszerűtlenné vállt a rózsa. „1993–1992 között, Ion Iliescu idején a csíkszeredai 

piacon a rózsaeladás a nullára csökkent, de Bukarestben sem kellett senkinek. […]És ha már beszélgetünk, mindenképpen fontosnak 

tartja felhívni az emberek figyelmét a pocokveszélyre. „A télen legalább húsz országban jártam, és elmondhatom, hogy mindenfelé 

pocokveszély van. Három-négy éve vidékünkön is megjelent, én az elmúlt időszakban több ezer garanciális gyümölcsfát cseréltem 

ki mindaddig, amíg ki nem derült, hogy a pocok megrágta a gyökérzetüket, és amiatt haltak el…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes 

cikk >  

Az értékes freskót is restaurálják a magyar szakemberek az egyedülálló szász templomban 

Befejeződtek a tartószerkezeti munkálatok a Beszterce–Naszód megyei Kiszsolna egykori evangélikus templomának szentélyében 

– számolt be a határon túli épített örökség megmentésén fáradozó magyarországi Teleki László Alapítvány. A szervezet honlapján 

közzétett közleményében emlékeztet, hogy a Besztercétől nyolc kilométerre található egykori szász település evangélikus temploma 

megkülönböztetett jelentőségű műemlék. A római Szent Péter-székesegyház számára készített Navicella-mozaik hű másolata azért 

különleges értékű, mert az eredeti Giotto-mozaik a 17. században megsemmisült…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >  

Múltidéző: A legkeletibb csángó település nyomában 

A történetírás szerint a legkeletibb csángó falu, a természetes körülmények között létrehozott legkeletibb magyar település neve 

Csöbörcsök, ritkán használt formában Töbörcsök (románul Cioburciu, oroszul Csobrucsi). Már a név is utal az egykori magyar 

jelenlétre. Földrajzilag a Dnyeszter folyón túl, a Moldovától elszakadt Dnyeszter Menti Köztársaságban fekszik. A legkeletibb 

magyar település, Csöbörcsök római híveiről az első említés 1632-ből való. Az itt szolgáló Paolo Bonnici ferences misszionárius 

leírása szerint „a Dnyeszteren túl, a tatárok pusztáinál 12 katolikus ház található, viszont 300 család régen szintén katolikus volt, 

csak a paphiány miatt átálltak ortodoxnak vagy lutheránusnak”…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Elismerés az erdélyi magyar kulturális örökség és anyanyelv ápolásáért 

Magyar állami kitüntetéseket adtak át két erdélyi közéleti személyiségnek, Geréd Péter pápai káplánnak és Szabó Zsolt egyetemi 

oktatónak múlt csütörtökön délután Magyarország kolozsvári főkonzulátusán. A himnusz eléneklése után Mile Lajos főkonzul és 

Kecskés Tibor vezető konzul közvetítette Áder János köztársasági elnök üzenetét. […] Az államfő a Magyar Arany Érdemkereszt 

kitüntetést adományozta Geréd Péter pápai káplánnak, főesperesnek a szórványmagyarság megmaradása, valamint nemzeti és 

vallási önazonosságának megőrzése iránt elkötelezett, több évtizedes szolgálata elismeréseként. A besztercei római katolikus 

plébánia plébánosát, a Gyulafehérvári Főegyházmegye papi szenátusának tagját Antal Attila, a besztercei Andrei Mureșanu 

Főgimnázium aligazgatója méltatta. […] Az erdélyi magyar kulturális örökség ápolása, különösen Ady Endre, Páskándi Géza, 

Jakabffy Elemér és Dsida Jenő életművének megismertetése érdekében végzett munkája, valamint a helyi közösségi életben betöltött 

aktív szerepe elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesítette a köztársasági elnök Szabó Zsolt 

Lászlót. A Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kara újságírás 

szakának nyugalmazott egyetemi docensét Széman Péter, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) elnöke méltatta…” 

Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >  

     

A Polis felmérése szerint már volna magyar képviselet a parlamentben 

A Polis ügynökség július végén közvélemény-kutatást végzett. A magyar pártokat az idén tartott parlamenti választásokon való 

indulás szerint mérte, a Magyar Közösségi Összefogás preferenciája túllépte a parlamenti küszöböt. A Polis a JOJ kereskedelmi 

televízió megbízásából 2020. július 22-27. között mérte a pártpreferenciákat – 1033 személy megkérdezésével…” Forrás: 

Felvidek.ma: teljes cikk > 

Nézőpont: A felvidéki média helyzete 

A felvidéki magyarok hat országos hírportál közül választhatnak. Ezek anyagi háttere két csoportra osztható. Az egyik jellemzően 

a Most-Híd, a másik az MKP politikusai által kapja a működéséhez szükséges anyagiakat. Ez a 6 internetes médium kisebb nagyobb 

támogatási összegeket kap Pozsonyból és Budapestről. Pozsonyból a Kisebbségi Kulturális Alap részéről… a Paraméter 2020-ban 

52 ezer euró, a Bumm 30 ezer euró, az Új Szót és a Vasárnapot kiadó szervezet együtt pedig mintegy 130 ezer euró értékben kapott 

működési célú állami támogatást. […] Magyarországból, a magyar adófizetők pénzéből a Bethlen Gábor Alapon keresztül 2020-

ban az alábbi összegek érkeznek az egyes médiumokhoz (euróban számolva, július 24-i euró/forint árfolyam alapján.)   Ma7: 474 
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https://www.e-nepujsag.ro/articles/a-legkeletibb-csango-telepueles-nyomaban
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/elismeres-az-erdelyi-magyar-kulturalis-orokseg-es-anyanyelv-apolasaert
https://felvidek.ma/2020/07/a-polis-felmerese-szerint-mar-volna-magyar-kepviselet-a-parlamentben/


millió forint, Hirek.sk: 20 millió forint, Felvidék.ma-t is kiadó SzaKC: 75 millió forint, Körkép.sk: 4 millió forint!. […]Az elmúlt 

időszakban több, egy-egy régióra koncentráló internetes hírportál jelent meg. Az egyik, három honlapból álló lapcsalád szokatlanul 

magas, 200 ezer eurós támogatást kapott, ennek ellenére még csak alapgázon működik.” Forrás: Körkep.sk: teljes cikk > teljes cikk 

2 > 

Videó: Első világháborús katonatemetőt újítottak fel Turányban 

Felújították az északkelet-szlovákiai Turány község katonatemetőjét. A több mint 500 négyzetméteres területen az Osztrák-Magyar 

Monarchia első világháborúban elesett katonái nyugszanak, elsősorban tömegsírokban. A nyughelyről a helyieken kívül csak 

nagyon kevesen tudnak…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Múltidéző cikksorozat: A magyar kulturális élet újjászervezése a Csemadok és a Népművelési Intézet által 

Az 1949-ben megalakított Csemadok a szervezésirányítással párhuzamosan fokozatosan építette ki a kulturális élet irányításának 

struktúráját is. A magyar kulturális szervezet országos alakuló közgyűlése után egyre szaporodtak a Csemadok helyi szervezetei…” 

Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Múlidéző: Losonczi reminiscentiák 

A losonci Nógrádi könyvtár legutóbbi nyári élő felolvasásában a Losoncz és Vidéke 1890-es évfolyamában közzétett többrészes 

visszaemlékezéseiből hallhattak és még majd hallanak részleteket az adások iránt érdeklődő hallgatók, olvasók. A történet az 1840-

es évekbe nyúlik vissza mely időszakból a város 1849-es elpusztítása eredményeként csak nagyon kevés használható adat és leírás 

maradt meg…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László 

https://korkep.sk/cikkek/media/2020/07/27/a-felvideki-csicskamedia-uszik-a-penzben-de-egyaltalan-nem-hatekony-mutatok/
https://ujszo.com/kozelet/a-hid-ifiszervezeteben-korabban-aktiv-vallalkozo-harom-hirportalra-200-ezer-euros
https://ujszo.com/kozelet/a-hid-ifiszervezeteben-korabban-aktiv-vallalkozo-harom-hirportalra-200-ezer-euros
https://ma7.sk/videok/elso-vilaghaborus-katonatemetot-ujitottak-fel-turanyban
https://felvidek.ma/2020/05/a-magyar-kulturalis-elet-ujjaszervezese-a-csemadok-es-a-nepmuvelesi-intezet-altal/
https://korkep.sk/cikkek/tortenelem/2020/07/28/losonczi-reminiscentiak-i/

