A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje
2020. augusztus 3.
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Hivatalba léptek az MTA új vezetői
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Az átadás-átvételi folyamat lezárásával, 2020. augusztus 1-től az MTA 193. közgyűlésén megválasztott új elnök, főtitkár,
főtitkárhelyettes, alelnökök, valamint új vezetőtestületek irányítják a Magyar Tudományos Akadémiát. A Magyar Tudományos
Akadémia 193., a járványhelyzet miatt elhalasztott, majd online megtartott közgyűlése július 7-én zárult, 24 órás szavazásán Freund
Tamás akadémikust választotta meg az MTA új elnökévé. A neurobiológus a hat év után leköszönő Lovász Lászlót váltja az 1825ben gróf Széchenyi István által alapított Magyar Tudományos Akadémia élén. A főtitkári posztot Kollár László Péter építőmérnök,
a főtitkárhelyettesit pedig Erdei Anna immunológus tölti majd be a következő hároméves ciklusban…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk
>

Távoznak hivatalukból az MTA főhivatású vezetői
2020. július 31-én Lovász László, az MTA elnöke mellett leköszön hivataláról az MTA két másik főhivatású vezetője, Török Ádám
főtitkár és Barnabás Beáta főtitkárhelyettes is. A Magyar Tudományos Akadémia 193. közgyűlésének záróeseményén vetítették le
azt a filmet, amelyen a leköszönő elnök, Lovász László kollégái, barátai emlékeznek vissza hatéves vezetői munkájára. A film most
megnézhető az mta.hu-n. […] Török Ádám főtitkár az MTA kutatóhálózatával kapcsolatos köztestületi és titkársági munkát
irányította 2019. augusztus 31-ig. Újjászervezte a Világgazdasági Tudományos Tanácsot, amely 25 év szünet után újította fel
tevékenységét 2017-ben. […] Barnabás Beáta nevéhez fűződik a Magyar Tudomány Ünnepének reformja és a budapesti Székház
megnyitása a nagyközönség felé. Alapvető szerepet játszott a martonvásári kutatóközpont körüli létesítmények megújításában…”
Forrás: MTA.hu: teljes cikk >

Új típusú Domus kiadvány- és nemzetközi publikációs pályázatok
Az MTA új típusú Domus pályázatokat hirdet meg tudományos könyvek kiadására és színvonalas nemzetközi publikációk
megjelentetésére. A könyvkiadási pályázaton az MTA külső tagjai és köztestületének külső tagjai vehetnek részt tudományos
könyvek határon túli magyar kiadóknál történő megjelentetésére. A nemzetközi publikációs pályázaton a külső tagok és a
köztestületi külső tagok mellett határon túli magyar fiatal kutatók vehetnek részt, a támogatásokat az MTA határon túli magyar
szervezetein keresztül biztosítja. A Domus nemzetközi publikációs pályázat benyújtása előtt kérjük vegyék fel a kapcsolatot az
MTA
adott
országban
működő
területi
szervezetével!
[…]
Könyvkiadás-támogatási
pályázat:
https://palyazat.mta.hu/domus_kiadvany_2020/ ; Nemzetközi publikációs pályázat: https://palyazat.mta.hu/domus_APC_2020/
…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >

Elérhető a Magyar Tudomány augusztusi száma
Elérhető a Magyar Tudomány legfrissebb, augusztusi száma, melynek aktuális tematikus összeállítása „Célegyenesben az MTA
Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programja” címet viseli…” Forrás: Mersz.hu: teljes cikk >

SZERBIA/VAJDASÁG
Hétfőn tartja meg alakuló ülését a szerbiai köztársasági parlament
Maja Gojković házelnök délelőtt tíz órára hívta össze a képviselőket. A 250 tagú törvényhozásban a mandátumok megerősítése után
a képviselők esküt tesznek. A parlamentben a Szerb Haladó Párt 188 mandátummal rendelkezik, a Szerbiai Szocialista Párt és az
Egységes Szerbia koalíciója 32 helyhez jutott. Az Aleksandar Šapić vezette Győzelem Szerbiáért lista 11 mandátumot szerzett a
júniusi választáson. A Vajdasági Magyar Szövetség 9 mandátummal rendelkezik majd a következő négy évben. Muamer Zukorlić
pártja 4 képviselői helyet, az Albán Demokratikus Alternatíva 3-mat, míg Sulejman Ugljanin listája is 3 helyet tudhat magáénak a
következő parlamenti ciklusban…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >

Online oktatás vagy személyes tanulás az iskolában?
Az általános iskolások szülei eldönthetik, hogy ősztől gyerekeik online követik az oktatást, vagy iskolába mennek és ott tanulnak nyilatkozta a Tanjugnak ma Mladen Šarčević oktatási miniszter. Az élőben, személyes jelenlét mellett történő oktatáson való
részvétel az alsós diákoknak ajánlott, hiszen a gyerekek 12 éves kor alatt a törvény szerint sem maradhatnak egyedül otthon. Az
elsősök esetében kiváltképpen fontos a személyes oktatás, hogy megszokják az iskolát - tette hozzá a miniszter. Többféle modellt
dolgoztak ki a tárcánál, ezeket a jövő hét elején mutatják be az országos válságstábnak. Annyit már lehet tudni a tanévkezdésről,
hogy szeptember elsejétől az általános iskolásoknak négy órájuk lesz, az órák pedig 35 percig tartanak majd. A középiskolások
esetében kicsit másként néz majd ki a tanítás. Általában két váltásban dolgoznak, és váltogatni fogják még az online és az iskolai
tanítást. […]A Szerbiai Tanügyi Dolgozók Uniója (USPRS) nem tartja reálisnak Mladen Šarčević oktatási miniszter azon
elképzelését, hogy az általános- és középiskolákban 8 órától 20 óráig tartson a tanítás – írja a 021.rs…” Forrás: Pannonrtv.com:
teljes cikk > teljes cikk 2 >

Videó: Egyre többen igénylik a falugondnokok segítségét Közép-Bánátban
Négy éve indult be a falugondnok-szolgálat Közép-Bánátban. Jelenleg ketten próbálják megkönnyíteni az egyedül élő idős
személyek mindennapjait Nagybecskerek, illetve Magyarcsernye környékén. Ördög Árpád Muzslyán, Erzsébetlakon, Lukácsfalván
és Szentmihályon végzi falugondnoki feladatait. Egyedül élő, idős embereknek segít, akiknek külföldön vannak a gyerekeik, vagy
nincs senkijük. Bevásárlás, gyógyszer beszerzése, fuvarozás, ház körüli munkálatok, fűnyírás, csatornatakarítás, tüzelőbehordás –
ezek a falugondnok leggyakoribb feladatai. A járvány kezdete óta még többen fordulnak segítségért. Az év elején szó volt az
anyaországi támogatásból beindított vajdasági falugondnok-hálózat bővítéséről…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >

Tanulmányok – százhatvannégy oldalon
Mintegy 10 ív terjedelemben látott napvilágot az újvidéki Magyar Tanszék Tanulmányok című folyóiratának 2020/1-es száma. A
forráskutatásokat és a kritikai kiadásokat bemutató rovata ezúttal Katona József István-drámájának értelmezéséhez nyújt fontos
szempontokat (Nagy Imre: Szempontok Katona József Istvánjának vizsgálatához). […] Az évente két alkalommal megjelenő
tudományos folyóirat nyelv- és az irodalomtudomány területéhez tartozó tanulmányokat és szakdolgozatokat közöl, de az
interdiszciplinaritás jegyében a határ- és a köztes tudományok kutatási eredményeit is reprezentálja. Most megjelent számában ez
utóbbiak köréből egy, a neveléstudomány és a képzőművészet határmezsgyéjén elhelyezkedő tanulmány is napvilágot látott, míg
egy másik a politikai jelenségek olvasatával foglalkozik. A szám tartalma:…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Interjú: Lovas Ildikó: Amikor krízishelyzet van, akkor még inkább szükség van a kultúrára
A Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ a járvány közepette is folyamatosan tartott gyermekekhez és
felnőttekhez is szóló rendezvényeket, az óvintézkedéseket betartva ezekre online került sor, vagyis az elmúlt időszakban sem
táborokat, sem előadásokat, sem műhelymunkákat, sem koncerteket nem mondtak le. Arról, hogy miért döntöttek így, milyen
kihívásokkal, nehézségekkel jár ez, és mik a közel jövőbeni terveik, Lovas Ildikó íróval, a VM4K koordinátorával beszélgettünk.
[…] Április óta figyeljük, hogy mit és hogyan reagálnak az emberek. Havonta 40 ezernél több megtekintése van a tartalmainknak.
Ez bennünket egyrészt kötelez, másrészt mutatja, hogy van igény a munkánkra…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

AUSZTRIA
Rádióinterjúk: Magyar nyelvtanfolyamok a kultúregyesületnél
Nyári magyar nyelvtanfolyamokat szervezett a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület. Július utolsó hetében két helyszínen,
Felsőőrött és Őriszigeten zajlottak az órák. A 7 és 15 év közötti korosztály vett részt a foglalkozásokon, a cél elsősorban a már
megtanultak ismétlése volt. Zsóter Írisz a nyelvtábor céljairól: […] Pál Kathrin pedagógus a nyelvtáborról:…” Forrás:
Volksgruppen.at: teljes cikk >

Rádióinterjú: Tiroli vendégek a népzenei műhelyben
Tirolból is érkeztek magyarok a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület népzenei műhelyére. Idén nyáron második alkalommal
szervezte meg a kétnapos workshopot a Kultúregyesület Őriszigeten augusztus 1-jén és 2-án. A hétvége témája kalotaszegi és vasi
népzene volt. A tiroli magyarság tagjai konkrét célokkal érkeztek a népzenei műhelyfoglalkozásra. A jövőben népzenei együttest
szeretnének alapítani, valamint ifjúsági és felnőtt táncházat szervezni. A tiroli népzenészek két évvel ezelőtt látogattak el először a

Burgenlandi Magyar Kultúregyesület népzenei workshopjára. Schenk Angyalka, innsbrucki cserkészvezető a tiroli magyarok
őrvidéki vendégségéről:…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

ROMÁNIA/ERDÉLY
Idén is gőzerővel terjeszkednek a multinacionális áruházláncok Romániában
1 milliárd euróból több száz áruházat, boltot nyitnak a vezető kiskereskedelmi vállalatok az országban. Tavaly nagyot kaszáltak,
több cég árbevétele 20 százalékot meghaladó arányban nőtt. Bár a járvány kiváltotta gazdasági válság miatt az elmúlt hónapokban
csökkent a lakossági fogyasztás, a nemzetközi áruházláncok továbbra is agresszíven terjeszkednek…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk
>

Iohannis: a PSD tudatosan egészségügyi krízist okozott
Az államelnök felidézte: a járvány elején, amikor Európában nagy volt a gond, Romániában meg tudták fékezni a vírus terjedését:
értékelése szerint a hatóságok és a kormány jól kezelte a helyzetet. Ez viszont nem tetszett a PSD-nek, akinek többsége van a
parlamentben, néha az RMDSZ-szel együtt, amellyel lepaktált, hogy „lopakodva” átvigyék azt a törvénymódosítását, ami
autonómiát adott volna az „úgynevezett székelységnek”, fogalmazott Klaus Iohannis. Nyilatkozata szerint a szociáldemokraták
tudatosan egészségügyi krízist okoztak azért, hogy legyen miért kritizálják a PNL-kormányt…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Országos túraútvonal: Via Transilvanica
Múlt héten szerdán délután Szovátán, a Petőfi parkban felavatták a Via Transilvanica tematikus turisztikai útvonal Maros megyén
áthaladó szakaszát. Az út kijelölését a 2000-ben Báránykőn (Borgóprund község – Beszterce-Naszód megye) létrejött Tăşuleasa
Social civil szervezet vállalta. A 2018-ban Gyulafehérváron – Románia egyesülésének 100. évfordulója alkalmából – elindított
projekt célja 950 km, nagyrészt gyalog és kerékpárral végigjárható útvonal kijelölése, amely Drobeta Turnu Severintől, az ókori
rómaiak által tervezett, Damaszkuszi Apollodórosz építette egykori Duna-hídjától a bukovinai Putna ortodox kolostorig halad tíz
megyén át. Az útvonalból eddig mintegy 400 km készült el. […]Egy-két kivétellel jelen voltak a helységek polgármesterei, a
csíkszeredai magyar konzulátus képviselői, politikusok…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >

Mítosz vagy valóság, hogy a főváros után Kolozsvár fejlődik a legnagyobb ütemben?
Kolozsvár és a hozzá tartozó metropoliszövezet gazdasági fejlődését vizsgálták a Babeș–Bolyai Tudományegyetem kutatói. A
tanulmányt, amely kitér a világjárvány munkaerőpiaci hatásaira is, sajtótájékoztatón is összegezték. Daniel David, az egyetem
rektora elmondta: nagyon fontos periódus ez a mostani, hiszen az elkövetkezendő hétéves EU-s támogatási periódus előtt nagy
jelentősége van annak, milyen módon és mennyire készülünk fel az anyagi forrásokhoz való hozzáférésre. 2018-ban Romániában a
főváros mellett Kolozsvár regisztrálta a magánszektorból származó bevételek legnagyobb értékét. A magánkézben levő vállalatok
bevételei a 2008–2018 közötti időszakban 171%-kal növekedtek…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk >

Úzvölgyi incidensek: az illetékes ügyész szerint nem történt uszítás, sem diszkrimináció
Nyilvánosságra került, hogy idén februárban miért zárta le vádemelés nélkül az illetékes ügyész az úzvölgyi katonatemetőben történt
események ügyét. Érvelése szerint a „Ki a magyarokkal az országból” egy „állítólagos magyarellenes jelszó”, de nem tekinthető
uszításnak, sem diszkriminációnak. A több mint egy évvel ezelőtt Úzvölgyében történtek miatt az Erdélyi Magyar Néppárt, a
Magyar Polgári Párt és a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat is feljelentést tett. Vádemelés nem történt, mindössze annyit rendeltek el,
hogy szolgáltassák vissza a temetőkapu megrongált láncát és lakatját. […] …az indoklás most került a sajtóhoz, számolt be a
Hotnews. Ahhoz, hogy a btk. 369. cikkelyének besorolása alá essen, az uszítás a nyilvánosság, vagyis meghatározatlan számú
személy ellen kell, hogy irányuljon, nem egy vagy több, konkrét személy ellen. […] A „Ki a magyarokkal az országból” skandálás
tehát legfeljebb egy szabálysértésnek tekinthető, uszításnak vagy diszkriminációnak nem, mert egy etnikum ellen, és nem egy
embercsoport ellen – például fogyatékkal élő személyek, homoszexuálisak stb. – irányultak, szól az indoklás… […] Közleményben
szólította fel az Active Watch bukaresti emberi jogi szervezet az Igazságügyi Felügyeletet, hogy vizsgálja ki: miként tekinthette
Daniel Constantin Galbeaza moinesti ügyész úgy, hogy nem minősül gyűlöletre vagy diszkriminációra való uszításnak az úzvölgyi
katonatemetőnél tavaly júniusban skandált "kifele a magyarokkal az országból!" jelszó. Az Active Watch közleményét több
romániai lap idézte szombaton…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 >

A szakoktatásban van a legtöbb betöltetlen állás, de a legkevesebb jelentkező is
Továbbra is szaktantárgyakat oktató mérnökökből és mesterekből van a legnagyobb hiány a Hargita megyei iskolákban – derül ki a
tanfelügyelőség által a Székelyhonnak készített összesítésből. Július 29-én írásbeliztek a versenyvizsgára jelentkező pedagógusok
Hargita megyében. Az eredmények függvényében pályázhatnak végleges vagy helyettesítői állásra. Cristinel Glodeanu Hargita

megyei főtanfelügyelő-helyettestől megtudtuk, nehéz párhuzamot vonni a tanévek között, hiszen a megüresedett tanári állások zöme
évről évre változik: ami egyik évben népszerűnek számít, az a következőben már hiánycikk is lehet. Megjegyezte, ezzel szemben
vannak állandósult helyzetek is, ilyen a magyar tanítók és óvónők szakterülete. „Előfordult olyan, hogy az elemi iskolás magyar
nyelvű tanítók esetében nagyságrendileg száz jelentkezőnk volt, miközben csupán két véglegesen elfoglalható hely volt
meghirdetve” – mutatott rá az illetékes az egyik leggyakrabban fellépő problémára…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk >

A héten kerül sor a Látó 4. írótáborára
Augusztus 3-a és 6-a között szervezi meg negyedik írótáborát a marosvásárhelyi Látó szépirodalmi folyóirat, ezúttal a
nyárádszentmártoni Lovasfogadóban. A negyedik írótalálkozót az idén 30 éves Látó köré szervezik a lap munkatársai. Amint azt
beharangozójukban megjegyzik, a kortárs magyar irodalom Marosvásárhelyen fennálló író-olvasó társulása, szerkesztősége,
műhelye, szellemi köre – magyarán: a Látó szépirodalmi folyóirat elmúlt harminc évéről beszélgetnek jelen időben az írótalálkozón,
könyvbemutatók, viták, felolvasások, előadások keretében…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
Felmérés: Diplomások nehézségei a munkaerőpiacon
Az egyetemi hallgatók több mint fele nem dolgozik a szakmájának megfelelő munkakörben tanulmányai idején – derül ki egy friss
felmérésből. A szakemberek szerint azonban arra kellene törekedni, hogy az egyetemisták már tanulmányaik során is szakmai
tapasztalatot gyűjthessenek. A Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal egy tavaly indított projekttel támogatná a pályakezdőket.
Amennyiben a munkáltató egy 29 évnél nem idősebb, legalább egy hónapja bejelentett munkanélküli fiatalt alkalmazna, anyagi
hozzájárulást kérvényezhet a munkaügyi hivataltól, amelyet az új alkalmazott bérére, szükség esetén betaníttatására használhat fel.
A Praxuj elnevezésű oktatással foglalkozó kezdeményezés azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyetemistákat már a
felsőfokú oktatásuk alatt segíteni kellene a szakmai tapasztalatszerzésben. A szervezet által rendelt, majdnem háromezer egyetemi
hallgatót megkérdező felmérés eredménye szerint az egyetemisták 54%-a nem a majdani foglalkozásával összhangban dolgozik…”
Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Küszöbön a kettős állampolgárságot tiltó törvény enyhítése
A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma pénteken tárcaközi egyeztetésre bocsátotta az állampolgársági törvényt módosító
javaslatot. Eszerint a szlovák felmenőkkel rendelkező személyek is igényelhetnének szlovák állampolgárságot. A törvény
beterjesztői kilátásba helyezték a kettős állampolgárságot tiltó rendelkezés enyhítését is. A törvény felsorolja azokat a kivételes
eseteket, amikor nem vonják meg a szlovák állampolgárságot akkor sem, ha valaki felveszi egy másik ország állampolgárságát.
[…] A Magyar Közösség Pártja a 2010 előtti állampolgársági szabályozás visszaállítását célzó javaslatot dolgoz ki az
állampolgársági törvénytervezethez, és külön véleményezi a belügyminisztérium jelenlegi tervezetét is. Az MKP megfelelő számú
aláírás összegyűjtésével kíván bekapcsolódni a tárcaközi egyeztetésbe. Bár igaz, hogy a jelenlegi kormány állampolgársági
ügyekben nyitottabb, mint az előző kormányok voltak, de sajnos le kell szögeznünk, hogy a kettős állampolgárság ügyében tervezett
módosítások a felvidéki magyarok többsége számára nem jelentenek megoldást. […]„Mondhatjuk azt, hogy e tekintetben a törvény
ugyanolyan feltételekkel engedi felvenni a szlovákiai magyaroknak a magyar állampolgárságot, mint például a magyarországi
szlovákoknak a szlovákot” – magyarázza Lancz Attila jogász. …” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 >

Megkezdődött az a vita, ami majd elvezet oda is, lesz-e a hazai magyaroknak saját megyéje
Veronika Remišová, a kormány alelnöke váratlanul belengette az ország közigazgatási átalakításának kérdését. Ezzel kissé meglepte
a koalíciós partnereit, de ősztől már beindulhat a munka. A beruházási, regionális fejlesztési és informatizációs minisztérium
vezetője úgy véli, hogy az EU-s pénzcsomag egy részét az egészségügyi és oktatási, valamint a bírósági reformra, illetve a
közigazgatási átalakításra kellene fordítani. Jelenleg 3 ezer települési hivatal működik az országban és még ennél is sokkal több
önkormányzati képviselő, továbbá logikátlanul megrajzolt, különböző nagyságú járásokban élünk, és a kisebb községek
költségvetésének nagy részét felemésztik az adminisztratív költségek. - jegyezte meg Remišová…” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk
>

Videó: Augusztus 20-án Komáromban írják alá a szándéknyilatkozatot, hogy megteremtik az egységes politikai
pártot
Az Összefogás mozgalom július 30-án Közéleti Pikniket szervezett Gombaszögön, melyre a dél-szlovákiai települések magyar
polgármesterei és képviselői mellett a hazai intézmények vezetőit hívta meg. A felvont felvidéki zászló alatt gyűltek össze az
érdeklődők, a MKP, az Összefogás, a Most-Híd és a Magyar Fórum tagjai és szimpatizánsai. A rendezvényen három
panelbeszélgetésre került sor, kettőben politikusok, az egyikben elemzők-szakértők beszélgetettek a magyar egységhez vezető

lehetőségekről. […] … hangsúlyozta, hogy az emberek azt várják, hogy egy közös pártunk legyen. […]Van-e értelme az etnikai
érdekképviseletnek? Az összefogás megteremtésének lehetséges kereteiről és feltételeiről Fiala-Butora János jogász, közgazdász,
egyetemi oktató, Horony Ákos jogász és Petőcz Kálmán diplomata, emberjogi szakértő beszélgetett a Gombaszögi Közéleti Piknik
szakértői panelbeszélgetésének keretében. A moderátor Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának vezetője volt. Videón
a teljes beszélgetés…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 >

A pozsonyi nyelvrendőrség vezetője lett a magyar kultúra igazgatója
Megszüntették a pozsonyi kulturális minisztériumban a kisebbségi kultúrák részlegét, annak magyar nemzetiségű igazgatóját, Kún
Kelemen Melindát pedig elbocsájtották. Zuzana Vicianová, a kulturális minisztérium szóvivője a ma7.sk kérdésére ezt azzal
magyarázta, hogy igazából a kisebbségi kultúra részlege nem szűnt meg, hanem csak átalakult, és augusztus elsejétől már mint a
„többpólusú politikák osztályának” részeként fog működni. Minisztériumi forrásokból annyit viszont sikerült megtudnunk, […] Az
új osztály tehát a kisebbségi kultúrát, a nyelvrendőrséget és a külföldi szlovákok részlegét foglalja magába. Az i-re a pontot a
minisztérium azzal tette fel, hogy az újonnan kialakított és a kisebbségi kultúrákkal is foglalkozó új részleg vezetőjének Oľga
Škorecovát nevezte ki, aki eddig a nyelvrendőrség igazgatója volt…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

Petőfi Útirajza szlovákul
Köztudott, hogy Petőfi Sándor 1845–47 közötti utazásait nemcsak verseiben, de úti jegyzeteiben is megörökítette. A kötet a
közelmúltban a Szlovák Írószövetség (Spolok slovenských spisovateľov) kiadójának gondozásában szlovákul is megjelent
Putovanie Sándora Petőfiho címen. Miért esett éppen erre a műre a választás? A kötet kiadása a három éve kezdődött szlovák–
magyar együttműködés megújításának köszönhető, amit főleg Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet akkori igazgatója
szorgalmazott. A Petőfi-kötet megjelenése kapcsán Miroslav Bieliket, a Szlovák Írószövetség elnökét kérdeztük. […]E tekintetben
a kötet szlovák kiadását lehet afféle bevezetőnek is tekinteni Petőfi műveinek átfogóbb szlovák kiadásához a költő születésének
közelgő 200. évfordulója alkalmából, 2023-ban…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

A roma holokausztra emlékeztek Dunaszerdahelyen és Rimaszombatban
Dunaszerdahelyen 15. alkalommal emlékeztek a roma holokauszt áldozataira a nekik szentelt emlékmű előtt. A Halpiac téren
mintegy félszázan gyűltek össze, hogy emlékezzenek a múlt tragédiáira, és egyben figyelmeztessenek, azoknak nem szabad
megismétlődniük! A rendezvényt a városi önkormányzattal karöltve a Romológiai Kutató- és Módszertani Intézet szervezte. Ravasz
József, az intézet igazgatója beszédében a romák jelenleg is tartó megpróbáltatásaira is felhívta a figyelmet. […]Rimaszombatban
tizennegyedik alkalommal szervezte meg a Kökény Béla által vezetett Polgári Lehetőségek Kezdeményezése az emléknapot,
amelyre a Mag Gyula által tervezett, egykori zsinagóga helyén álló emlékmű előtt kerül sor…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >
teljes cikk 2 >

Szent László lovagkirály emlékmiséje a nyitrai piarista templomban
Július, vagyis őseink nyelvén áldás havának 31. napján, a hagyomány szerint a nyitrai piarista templom dombján fejezte be földi
életpályáját lovagkirályunk, Szent László 925 évvel ezelőtt. Liturgikus emléknapját egyházunk június 27-én üli meg. Halála
évfordulójához kapcsolódóan az elmúlt években hagyományosan megemlékeznek Nyitrán a piarista templomban, a nyitrai és
környékbeli, zoboralji magyar szervezetek, csoportok szervezésében. Az áldozati liturgia elején a Nyitra környéki zoboralji magyar
falvak, többek között Kolon, Gímes képviselői népviseletbe öltözve vitték az adományokat – köztük piros, fehér, zöld szalaggal
átkötött cipót – a püspök úrnak a főoltárra…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
Egyházi segítséggel aktivizálódnak az oroszbarát szervezetek
Az Ukrán Belső Hírszerzés (SZVR) vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajnában, az Orosz Pravoszláv Egyház (a moszkvai
patriarchátushoz tartozó ukrán ortodox egyház) szárnyai alatt oroszbarát paramilitáris csoportok tevékenykednek. A veszélyre
Valerij Kondratyuk a zn.ua-nak írt elemzésében utalt. Kifejtette, olyan oroszbarát félkatonai szervezetekről van szó, melyek helyi
szinteken igyekeznek átvenni a rendőrség funkcióit. Ilyen esetekre többek között Kijev, Vinnica, és Zaporizzsja megyében volt
példa…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

Kijev: Minden nap a himnusszal kezdődik
A Kijevi Városi Tanács támogatta azt a határozattervezetet, mely előírja, hogy a főváros valamennyi iskolájában minden reggel
elhangozzon Ukrajna himnusza – tájékoztatott a korrespondent.net. Oleg Bondarcsuk szerint ez a döntés lehetőséget teremt a

felnövekvő nemzedék hazafias nevelésére. A tanács szvobodás tagja köszönetet mondott Tarasz Macjuk képviselőnek, a
kezdeményezés egyik elindítójának…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

Kuleba aggodalmát fejezte ki a kijevi magyar nagykövet sajtónyilatkozata miatt
Az ukrán külügyminisztériumban aggodalommal fogadták Íjgyártó István kijevi magyar nagykövetnek a napokban adott egyik
sajtónyilatkozatát, amelyben arról beszélt, hogy Budapest folytatja a NATO-Ukrajna bizottság miniszteri szintű értekezleteinek
bojkottálását – közölte Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter pénteki kijevi online tájékoztatóján. […] “Az egyetlen nehézséget az
okozta, hogy a magyar fél a (koronavírus) világjárvány miatt korlátozta a belépést. Szijjártó Pétertől kaptam egy levelet, amelyben
javasolja, hogy az ülést szeptemberre halasszuk” – közölte Kuleba…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >

Ukrajna bosszút áll a kárpátaljai magyarokon?
Ukrajna a koronavírussal leginkább sújtott országok közé sorolta Magyarországot. A döntés értelmében a Magyarországról
Ukrajnába utazóknak tesztekkel kell igazolniuk, hogy nem fertőzöttek. Az ukrán egészségügyi minisztérium nem indokolta meg,
hogy az európai összehasonlításban is az egyik legsikeresebb védekezést felmutató Magyarországot miért sorolta a piros zónába. A
Kárpátalja.ma internetes oldal szerint a hatóságok valódi célja a kárpátaljai magyar kisebbség vegzálása. […]A Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség (KMKSZ) Elnöksége szakmailag megalapozatlannak és átgondolatlannak tartja, hogy az ukrán egészségügyi
hatóságok a vörös besorolású országok kategóriájába helyeztek olyan szomszédos országokat, mint Magyarország, Szlovákia és
Lengyelország…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Lesz-e magyar–magyar választási együttműködés?
2020. október 25-én újabb mérföldkőhöz érkezik a kárpátaljai magyar közösség. Ezen a napon önkormányzati választások lesznek
Ukrajnában, amit már az új közigazgatási berendezkedés alapján rendeznek. Szinte már a nyakunkon a választási kampány, de eddig
nem sokat hallani a két magyar párt álláspontjáról. A 2015-ös választási eredmények világosan megmutatták, egységben az erő! Az
elmúlt időszak történései egyértelműsítették: a kárpátaljai magyar közösség érdekérvényesítő erejének megőrzése, esetleges további
erősítése a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) egységes
fellépését követeli meg. Lesz-e magyar–magyar együttműködés a közelgő helyhatósági választásokon? – kérdeztük dr. Zubánics
Lászlót, az országos demokrata szövetség elnökét…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

Riport: Egy magyar trikolór kálváriája
Több mint százéves zászlót találtak Nevetlenfaluban. Ez a hosszú éveken át őrzött és elrejtett magyar zászló nemcsak a múltról tesz
tanúbizonyságot, hanem az Istenbe vetett hitről, a család összetartásáról és a magyarság szeretetéről is. […] Nem mindennapi
esemény mozgatta meg az ugocsai község lakosait. A Kosztya család ősi portáján megtaláltak egy magyar trikolórt, ami több mint
egy évszázada lehet a család birtokában. Voltak idők, amikor jobbnak látták elrejteni, ám most, épp a nemzeti összetartozás évében,
csodával határos módon előkerült…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

ZNO: A legjobbak 10 000 hrivnyát kaptak
Olekszij Petrov, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás elnöke tízezer hrivnya pénzjutalmat nyújtott át azoknak a végzősöknek,
akik maximális, 200 pontra teljesítették az idei Külső Független Tesztelés (ZNO) valamelyik vizsgáját, számolt be a megye oktatási
osztálya. A legjobbak között van a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium egyik diákja is. Kárpátalján hat diáknak sikerült
a maximális teljesítmény matematikából, angol nyelvből és Ukrajna történetéből…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 >

A Kölcsey Nyári Pedagógusakadémia megnyitóján
Ha egyik napról a másikra megszűnne a koronavírus okozta veszélyhelyzet, s az élet, így az oktatás menete is visszatérne normális
medrébe, pedagógusaink akkor is számos olyan új online módszert alkalmaznának, amelyeket az elmúlt hónapok során fejlesztettek
ki, s melyeket az élet visszaigazolt, hangzott el a Kölcsey Nyári Pedagógusakadémia megnyitóján, amelyre rendhagyó módon a
Rákóczi Főiskola egyik informatikai szaktantermében a karanténnal kapcsolatos előírásokat betartva került sor. Megtudtuk, az
elkövetkező öt nap során mintegy százan vesznek részt a foglalkozásokon. […]Előadások hangzanak el többek között az online
oktatás adminisztrálásával, a tananyag átadásával, illetve a diákok számonkérésével kapcsolatban. Elhangzott: a képzés befejezése
után a kárpátaljai bázisiskolákban – mintegy 17-18 helyszínen – lehetőséget teremtenek arra, hogy a pedagógusok az itt megszerzett
tudást átadják kollégáiknak…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk >

Interjú: Interjú Hapcsuk Emil geofizikus mérnökkel
Ha Munkács felől érkezünk Beregszászba, az ardai hegyoldalon messziről láthatunk egy szürke épületet, amelyről talán nem sokan
tudják, hogy jelenleg egy tudományos központnak ad helyet. Megkértem Hapcsuk Emilt, a geofizikai állomás mérnökét, meséljen
munkájáról, sokak által nem ismert tevékenységéről, valamint a földrengésekről, melyet néhány évvel ezelőtt már térségünk is
megismert. […]Itt több ágazattal foglalkoztunk, tehát többfajta geofizikai méréseket végeztünk: deformáció-mérés, elektrometria,
geológia, szeizmológiai mozgások, mágnesesség. Mostanra az öt –hat műszerből már csak egy maradt, mert az állami cég
költségvetésébe nem fért bele az összes fenntartása. Minimálbéren vagyok, hat órában dolgozom, de a műszerek 24 órában
működnek…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >

Kárpátaljai Szobrásztábor – hetedszer
Augusztus 3-16. között immár hetedik alkalommal rendezik meg a Kárpátaljai Szobrásztábort, ezúttal Makkosjánosiban. Az
előkészületekről, magáról a táborról Matl Péter szobrászművész, a ProArte-Munkács Civil Szervezet elnöke és fia, Matl Árpád
alelnök tartott prezentációt. A rendezvényre a Beregszászi Konzulátus Gulácsy-termében került sor, melyen a sajtó képviselői
mellett részt vett még ifj. Hidi Endre és Emma Ruszin szobrászok. Az idei szobrásztábor különlegessége, hogy első alkalommal
kültéri égetéssel kerámiaszobrok is készülnek majd. Ezt éjszakára időzítik, mert akkor a leglátványosabb…” Forrás: Kiszo.net: teljes
cikk >

DIASZPÓRA
Ismertető: Táncegyüttes Chilében
Az első chilei magyar néptánccsoport a Chilei Magyar Duna Táncegyüttes (2019 óta Duna Magyar Művészeti és Folklór Egyesület
egyik csoportjaként a Dúdoló Énekegyüttes mellett) 2016-ban alakult meg Santiagóban, Tar Krisztina, az akkor éppen a Körösi
Csoma Sándor Program ösztöndíjasaként Chilében tevékenykedő lelkes néptáncos kezdeményezésére és szervezésében. Az
egyesület elsősorban a magyar kultúra, népművészet és néptánc iránt fogékony magyarokat fogja össze, de tagjai között előfordulnak
magyar felmenőkkel nem rendelkező lelkes és érdeklődő chileiek is…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk >

Trianoni megemlékezés a North Fitzroy-i református gyülekezetben
Sok meglepetést tartogatott számunkra a 2020 év. Talán ezért is volt olyan fontos, hogy közösségként találjunk módot arra, hogy
együtt emlékezzünk meg a Nemzeti Összetartozás napjáról. Mint ahogy azt említettem, számomra igen valószínűtlennek tűnt, hogy
valahol nagyobb gyülekezeti eseményt szervezzünk, hiszen Melbourne és egész Ausztrália is úgynevezett „lockdown” alatt volt. A
lelkészünk, Dézsi Csaba azonban elengedhetetlennek tartotta, hogy akár tízen, aki együtt lehettünk a templomban, összegyűljünk
és szót ejtsünk arról, amiről "Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk reá." (Juhász Gyula: Trianon)…”
Forrás: Korosiprogram.hu: teljes cikk >

Összeállította: Bóna László

