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SZLOVÉNIA/MURAVIDÉK
Az új programban hét cég kapott támogatást
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A magyar nemzeti közösség gazdasági alapjának serkentési programja 2017–2020-as időszaka ez évi kiírásának 350 ezer eurós
keretére összesen 17 gazdasági szereplő jelentkezett, ezek közül a szakmai bizottság hét pályázatot tartott megfelelőnek. Az
eredményekről, illetve a 2021–2024-es időszakra vonatkozó programról, a várható változásokról Sabo Livia, a Muravidéki Magyar
Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) illetékes szakmai munkatársa tájékoztatta lapunkat. A magyar nemzeti közösség
gazdasági alapjának serkentési programját a szlovén Gazdaságfejlesztési és Technológiai Minisztérium (MGRT), a Szlovén
Köztársaság Nemzetiségi Hivatala, a Muraszombati Fejlesztési Központ és az MMÖNK alkotta meg, a költségvetési eszközöket
pedig a minisztérium biztosítja. A programon keresztül az említett szervezetek a 2017–2020-as időszakban 2,1 millió eurót
biztosítottak…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

4,6 millió euró a Mura folyó revitalizációjára
A következő években, 2020 és 2023 között a Natura Mura projekt keretében a Mura folyó eddigi legszélesebb, legkiterjedtebb
revitalizációja folyik majd. A projekt uniós forrásokból valósul meg, összértéke 4,6 millió euró. A Mura, hasonlóképpen a többi
európai folyóhoz, a múltban számtalan olyan változtatást élt meg, amelyek erőteljesen átalakították a természet alkotta folyót, ennek
ellenére sok minden megőrződött eredeti állapotában is, így ökoszisztémák, rendkívüli természeti és kulturális örökség maradt a
jelenlegi nemzedékekre. Nem véletlen, hogy két évvel ezelőtt az UNESCO is elismerte különleges bioszférás övezetnek…” Forrás:
Nepujsag.net: teljes cikk >

Irodalmi konferencia Zsennyén
A zsennyei Békássy-kastély adott otthont a 18. alkalommal megrendezett Cicelle konferenciasorozatnak, amelyen a szlovéniai és a
szlavóniai magyar irodalom, nyelv és kultúra néhány aspektusát vizsgálták az előadók. A rangos konferenciára a Muravidékről dr.
Göncz Lászlót és dr. Bence Lajost az MTA köztestületének külső tagjait kérték fel előadásra. Az előadók közül elsőként Göncz
László a trianoni békediktátum muravidéki előzményeit, egy rendkívül mozgalmas és kaotikus kor eseményeit, annak történelmi és
kulturális vonatkozásait, a végső döntés kikerülhetetlen voltát tárgyalta. Bence Lajos a muravidéki irodalom megszületésének a
körülményeit, az ideológiák és a kisebbségi létezés közötti vergődés máig megmutatkozó tényeit elemezte és a muravidéki
magyarság küzdelmeivel társította. […] A kétnapos konferencia keretében a 80 éves Fábián László írónak, kritikusnak és kulturális
mindenesnek a köszöntésére is sor került, a régióban és országos viszonylatban is betöltött szerepét, tudományos, szellemi és
kulturális tevékenységét méltatva…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

Murakon rendezték meg a Nemzetközi Irodalmi Fesztivált
Az augusztus elején megrendezett muraszentmártoni Murakon Nemzetközi Irodalmi Fesztiválnak már a kezdetek óta – agilis
vezetőjének, fenntartójának, Zlatko Kraljičnak köszönhetően – lendvai vonatkozása is van. A szombati rendezvényen a korábbi 8–
10 vendégíró-költő helyett kevesebben vállalták a koronavírus miatti adminisztrációs és egyéb nehézségek miatt a részvételt: Pál
Péter mellett Lendváról Klarisa Jovanović jelent meg, a szlovén írókat Petra Koršič képviselte, a helyi, muraközi írók közül
Andrijana Kos Lajtman csáktornyai és Aleksandar Horvat ludbregi költők, irodalomszervezők, valamint az egyik „társalapító”,
Božica Jelušić volt jelen. A közönség is csekélyebb számú volt, de a hazai viszonyokhoz képest az 50–60 fő mégiscsak figyelemre
méltó szám…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

ROMÁNIA/ERDÉLY
Alig néhány százzal csökkent idén az alkalmazottak száma a munkaügyi miniszter szerint
Jelen pillanatban 5.580.000 alkalmazottat tartanak számon Romániában, ami mindössze 640-nel marad el a januárban jegyzett
számtól – jelentette ki kedd este Violeta Alexandru munkaügyi miniszter. Az Agerpres hírügynökség beszámolója szerint a
tárcavezető a közszolgálati televízió műsorában rámutatott: a Munkaügyi Felügyelet nemrég azt közölte ugyan, hogy március 16-a

és július 15-e között 875.000 munkaszerződés szűnt meg az országban, ezek többsége azonban olyan munkavállalóké volt, akiknek
több munkaszerződésük is futott párhuzamosan…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Csak a pedagógusok alig több mint fele tudott eleget egy végleges álláshoz
Csaknem 60 százalék kapott átmenőjegyet a pedagógusok közül az idei versenyvizsgán, ennek eredményeit kedden tették közzé a
titularizare.edu.ro weboldalon. A jelentkezők 58,66%-a kapott 7-esnél nagyobb jegyet, míg az elmúlt három évben 46,86%-os
(2019), 47,40%-os (2018), illetve 45,73%-os (2017) volt az arány. A rendes tanári állás megszerzéséhez legalább 7-es jegyre, a
helyettes pedagógusi állások elfoglalásához legalább 5-ös jegyre van szükség…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Zöld, sárga és vörös forgatókönyv: az iskolakezdés részleteit ismertette Klaus Iohannis
Három változatot dolgoztak ki a kormányzati illetékesek a szeptember 14-ei iskolakezdésre: az adott településen jegyzett új
fertőzöttek száma alapján zöld, sárga vagy vörös forgatókönyv lép majd érvénybe – ismertette szerdán Klaus Iohannis a
miniszterekkel tartott egyeztetés után szervezett sajtótájékoztatón a Cotroceni-palotában. Az államelnök elmondta, helyi szinten dől
el, hogy melyik iskolában melyik forgatókönyv lép érvénybe. A megyei vészhelyzeti bizottságoknak figyelembe kell venniük az
ezer lakosra számított új fertőzések számának átlagát az elmúlt 14 napban. Iohannis hozzátette, a megyei vészhelyzeti bizottságok
folyamatosan figyelni fogják a települések járványadatait, és amint változik a helyzet, más forgatókönyvet léptetnek érvénybe. Az
államfő továbbá igyekezett megnyugtatni a lakosságot, hogy ha a jelenlegi adatokat vesszük figyelembe, az ország nagy része a
zöld csoportba tartozik, tehát a gyerekek többsége szeptember 14-étől szavai szerint be fog járni az iskolába. Közlése szerint ma pár
száz települést lehet sorolni a sárga csoportba, a vörösbe pedig mindössze 50-et. […]Szóba került egy ahhoz hasonló forgatókönyv,
mint amilyent a szükségállapot idején használtunk, vagyis a szülők támogatást fognak kapni, hogy otthon ülhessenek a
gyerekekkel…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Bejutott Kolozsvár az innováció európai fővárosa címért folyó verseny döntőjébe
Bejutott Kolozsvár az innováció európai fővárosa címért folyó verseny döntőjébe, ahol többek között Milánóval, Valenciával és
Béccsel küzd meg az egymillió eurós díjjal is járó kitüntetésért. Az innováció európai fővárosa elnevezésű versenyt az Európai Unió
(EU) kutatási és innovációs politikáját meghatározó Horizont 2020 program keretében szervezik meg és finanszírozzák, és a díjjal
azoknak a városoknak az érdemeit ismerik el, amelyek az innovációban rejlő lehetőségek kihasználásával igyekeznek jobbá tenni
az emberek életét – ismerteti közleményében az Európai Bizottság (EB) romániai képviselete…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Egyelőre sem Beke István, sem Szőcs Zoltán nem szabadulhat a börtönből
Egyelőre nem kerülhet feltételesen szabadlábra a terrorizmus vádjával öt év börtönbüntetésre ítélt Beke István és Szőcs Zoltán sem.
Előbbi esetében a brassói törvényszék, a másikéban a brassói ügyészség állta útját hétfőn a szabadulásnak. Amint Kulcsár-Terza
József parlamenti képviselőtől, a Beke–Szőcs-ügyről a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztató politikustól megtudtuk: Szőcs
ügyében múlt héten a feketehalmi börtönbizottság javaslatára döntött úgy a bíróság, hogy helyben hagyja szabadlábra helyezési
kérelmét. „A börtönbizottság jelentése szerint Szőcs kérelme minden lehetséges feltételnek megfelelt, a jó magaviseletével
kiérdemelte volna a szabadlábra helyezést, a bíróság ezt el is fogadta, de az ügyészség hétfőn, még a határidő lejárta előtt
megtámadta a döntést. […]Amint Kulcsár-Terza József kifejtette: mindketten példás magaviseletükkel, a különböző, börtönben
szervezett programokon való önkéntes részvétellel – amelyekért még kitüntetéseket is kaptak –, valamint munkavállalással
érdemelték ki az előre hozott szabadulást, Beke esetében mégsem látták elegendőnek mindezt…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >
teljes cikk 2 >

Elemzés: Hogy néz ki Erdély autóipara, és melyik megyékben a legnagyobb a járműpark átlagéletkora?
Csíki Ottó fiatal autóipari elemző, idén fejezte be a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar magyar tagozatának
mesterképzését. Az elmúlt öt év kutatói munkásságát a CARTH nevű autóipari szakblogban gyűjtötte össze, ahol a terület iránt
érdeklődök bőven találnak maguknak olvasnivalót. A fiatal közgazdásszal a koronavírus-járvány hatásairól, a legfontosabb autóipari
trendekről, az erdélyi autóiparról, de még a Tesla sztori mögötti tényezőkről is beszélgettünk…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk
>

Kilencmillió euróra pályázik közösen Hargita megye és a Sapientia
Hargita Megye Tanácsa európai uniós forrásokra pályázik a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel közösen, a gazdaság
hatékonyságának növelése céljával. Egy ezt célzó integrált projekthez szeretnének pályázni közel kilencmillió euróra. Azoknak a
fiataloknak, akik például nem helyi kutatólaboratóriumokban dolgoznak, a Csíkszeredába való hazatérés perspektíva lehet. Azt kell
elérnünk, hogy minél több tudással rendelkező fiatal érezze, hogy szükség van rá itthon, ehhez fogunk feltételeket nyújtani, de

mindehhez szükség van EU-s finanszírozásokra – mondta Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke egy augusztus 4-i
csíkszeredai tanácskozáson…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

A Magyar Újságírók Romániai Egyesületének könyvbemutatója
A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) augusztus 6-án délután 5 órától a marosvásárhelyi várudvaron, az egykori
várparancsnokság épülete előtti téren bemutatja Bögözi Attila újságíró Híd a hálószobán át című, az újságíró-egyesület kiadásában
megjelent riportkötetét. „A riporter Bögözi Attila állandóan nyitott szemmel jár-kel abban a mikrokozmoszban, amely számára a
körülötte zajló világot jelenti, s amiről mindig van valami mondanivalója, ami általában túlmutat az épp aktuális téma pillanatnyi
időszerűségén” – áll a kiadó ajánlójában. A könyvbemutatón a kötetet méltatja, és a szerzővel beszélget Szucher Ervin újságíró és
Szűcs László, a könyv szerkesztője, a MÚRE elnöke…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >

130 éve született dr. Kopp Elemér professzor
…A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti Karának alapítója volt, az ő nevéhez fűződik a tanszék
irányításával működő gyógynövénykert kialakítása. Az ő nevéhez fűződik a tanszék irányítása alatt működő gyógynövénykert
alapítása, amely az oktatás és a kutatás jelentős bázisa lett. Kolozsvárról magával hozta a Páter Béla által termesztett gyógynövények
magvait, és ezekkel a magvakkal kezdte meg a gyógynövények termesztését, ami számos tudományos kísérletének anyagát
biztosította. […] Eredményeit több hazai és német szakfolyóiratban közölte. A Román Gyógyszerkönyv VI. és VII. kiadásának
szerkesztésében több növényi eredetű cikkely összeállításával részt vett…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >

Farkas Boglárka sapientiás vizsgafilmje nyerte a TIFF helyi versenyét
Farkas Boglárka Angéla Amit nem vettünk észre című filmje nyerte a Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) helyi
alkotóknak szóló versenyének fődíját. Az 1500 eurós pénzjutalommal és egy évig havi egy doboz premium csokolédával járó fődíj
mellett kiosztották a kolozsvári Ecsetgyár 300 eurós különdíját és a Făclia napilap díját is, ezeket Maria Cinar-Jiga Între lumi című
filmje nyerte. […] Keddtől csütörtökig zajlanak a Magyar Napok a kolozsvári 19. Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF)
keretében. A hat játékfilmet és két dokumentumfilmet tartalmazó programból ajánlunk néhányat, köztük erdélyi vonatkozásúakat
is…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 >

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
A népesség fokozatos elöregedése hatással van a munkaerőpiacra is
Szlovákia jelentős demográfiai változások elé néz, melyek átformálják a munkaerőpiacot is. Főleg a mostani negyvenes korosztály
„kiöregedése“ és a népesség képzettségi szintjének javulása érezteti majd hatását. Míg a magasabb műveltség a jövőben csökkenti
a munkanélküliek arányát, addig az úgynevezett Husák-gyerekek nyugdíjba vonulása megfiatalítja a munkaerőpiacot, a
munkanélküliek számát viszont növeli. Szlovákia a leggyorsabban elöregedő országok közé tartozik a Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezet (OECD) országai körében. A prognózisok szerint 2020 és 2050 között a produktív kort meghaladó lakosság
számaránya 24%-ről 54%-ra emelkedik, ami az OECD országain belül a negyedik legmagasabb arány. „Az elkövetkező időszakok
legmeghatározóbb demográfiai tényezője az erős populációnak számító 1970-1989-es évfolyamok elöregedése és nyugdíjba
vonulása lesz” – állapítja meg az IFP. Az Eurostat adatai szerint Szlovákiában az 50 éves korosztályra átlagosan már csak 12
egészségben megélt év vár. […]Tavaly Szlovákiában 29 664 házasságot kötöttek, 1513-mal kevesebbet, mint az előző évben. A
menyasszonyok átlagéletkora 31,4 évre emelkedett, a férfiak 34,3 évesen nősülnek, az átlag egy hónappal tolódott ki mindkét
nemnél 2018-hoz viszonyítva – derül ki a Statisztikai Hivatal 2019-es adataiból…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 2
>

Nincs magyar alkalmazottja a magyar kultúrával foglalkozó részlegnek
Ahogy azt hétfőn közöltük, Szlovákia Kulturális Minisztériuma csendben, „sunyi” módon megszüntette a kisebbségi és ezen belül
a magyar kultúra osztályát, és azt augusztus elsejétől egy új osztály keretén belül, most már egymás mellett tervezi működtetni a
„megvetett” államnyelv-rendőrséggel. Az államnyelv-rendőrség praktikáit szinte minden magyar intézmény kénytelen volt
közvetve vagy közvetlenül megismerni. Most ennek a nyelvrendőrségnek a vezetője lesz a magyar kisebbségi kultúra főnöke. Most
újabb, a magyar kultúra kormányzati kezelését hátráltató intézkedés lehetőségéről kaptunk hírt. Ennek lényege, hogy a kisebbségi
kultúrák osztálya létszáma a közelmúltban 5 dolgozóban volt meghatározva, augusztus 1-jével viszont már csak két ember látja el
ezeket a feladatokat. Ez idáig még számolni lehetett Kún Kelemen Melinda személyével is, az osztályvezetőt azonban, ahogy
jeleztük, augusztus elsejével elküldték. Jelenleg tehát 60%-os létszámhiánnyal dolgozik a magyar kultúrát is magába foglaló részleg,
magyar nemzetiségű alkalmazottja pedig jelenleg egyetlen sincs. […]A minisztérium ezt átszervezésnek nevezi, mindenesetre az
osztályt vezető Kún Kelemen Melinda elmondta: […] …ezért ért teljesen meglepetésként, amikor július utolsó hetében postai úton

megkaptam az értesítést a munkaköröm megszűnéséről, s ennek következtében az állásom megszűnéséről…” Forrás: Ma7.sk: teljes
cikk > teljes cikk 2 >

Gazdasági fejlődést vagy az etnikai arányok megváltozását hozza-e magával az R7-es? Csallóközi
polgármestereket kérdeztünk
Előny vagy hátrány? Az R7-es megépülése hasznos-e a csallóközi magyar községeknek? Gazdasági szempontból nem kérdés, de
vajon felgyorsul-e ennek következtében a betelepedés? Valóban megváltoznak-e az etnikai arányok a Csallóközben? Ma7-ankét
csallóközi polgármesterekkel. […]a szlovákok betelepedését nem az R7-es fogja felgyorsítani, hanem az a fajta gondolkodás,
mentalitás, amely nem lát semmi kivetnivalót az asszimilációban, identitásunk feladásában. És abban, hogy szüleink házát néhány
száz vagy ezer euró pluszért cserébe jellemzően inkább pozsonyi szlovák, mint fiatal magyar családoknak adjuk el. Szerintem a
betelepedés problémájának ez a valós gyökere”…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

Gombaszögön rendezték meg a XXXIII. Hallgatói Parlamentet
A szlovákiai magyar diákklubokat összefogó ernyőszervezet ezúttal a korábbitól eltérő keretek között szervezte meg a XXXIII.
Hallgatói Parlamentet a gombaszögi völgyben. Július 29-től augusztus 2-ig három ország hét egyetemi városában jelenlévő
tagszervezetek képviselői gyűltek össze, hogy a felvidéki magyar diákságot érintő problémákat és kérdésköröket megvitassák. Az
1991-ben alakult Diákhálózat a következő éven, 2021-ben lesz 30 éves, s a jubileumi évről, illetve annak méltó megünnepléséről is
szó esett a tanácskozáson…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Négyből kettő – középiskolai racionalizáció Dunaszerdahelyen
Csökken a magyar középiskolák száma. A Nagyszombat megyei önkormányzat döntése alapján két-két intézményt összevonnak a
Dunaszerdahelyi járásban. 2021 szeptemberétől közös igazgatás alá kerül az Építészeti Szakközépiskola, valamint az Informatikai
és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Dunaszerdahelyen. Ugyanez a művelet vár a Vidékfejlesztési Szakközépiskolára és a
Középfokú Sportiskolára. Míg az utóbbi esetében várt, racionális lépésről van szó, az előbbinél bizonytalanságot hozhat. Az
intézményvezetők nem először szembesültek azzal, hogy a megye a középiskolák közös igazgatás alá helyezésével racionalizálná
az oktatási hálózatot. Tíz év alatt kétszázzal kevesebb kilencedikes tanuló ballagott el a dunaszerdahelyi járásbeli alapiskolákból. A
két szakközépiskolában is érezhető a visszaesés. Míg az építészetit a 2010-es tanévben háromszázöt diák látogatta, idén már csak
százharmincöt tanulót fogadtak…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Múltidéző: Tétova kísérlet Telek A. Sándor megidézésére
…Elővettem a szlovákiai magyar irodalom lexikonát, amelyben a szerzőről, jelen cikkünk főhőséről, a 140 éve született Telek A.
Sándorról ennyi állt […] költő és publicista, autodidakta költő. Szvatkó Pál a szlovmagyar irodalom kezdeteiről elkövetett egyik
tanulmányában nemes egyszerűséggel a dilettánsok közé sorolja, de a többiek is elintézik pár frázissal, lemondó kézlegyintéssel.
[…] „Vessük le gondolatban már most a Taigetosz ormáról” – írja válaszul a Kassai Naplóban közzétett levelében, s nem átallja
hozzátenni: „A mi közönségünk nem tud különbséget tenni, s ha olyan versikét adnak neki, melyben a hazafisság szódája
csiklandozza a száját, hajlandó ezt a löttyöcskét a világ legfelségesebb tokaji boráért elcserélni…[…] Telek A. Sándor Fülekről
indul egy szegény sorsú iparoscsaládban, soha nem tagadta konzervatív mivoltát. […] „Paraszt vagyok, nem szégyellem”…” Forrás:
Ma7.sk: teljes cikk >

Augusztusban is várja a jelentkezőket a Pozsonyi Magyar Szakkollégium
Augusztus 10-ig lehet jelentkezni a Pozsonyi Magyar Szakkollégiumba, egy online kérdőív kitöltésével. Képzések, belvárosi szállás
és magyar közösség várja az egyetemistákat. A Pozsonyi Magyar Szakkollégium pótfelvételi eljárást hirdet alapképzésben részt
vevő pozsonyi egyetemi hallgatók és olyan középiskolai tanulmányaikat idén befejező diákok részére, akik hallgatóként fővárosi
egyetemen kezdik meg tanulmányaikat. A felvételi eljárás kétfordulós, írásbeli és szóbeli részből áll. A PMSZ tagjai az egyetemi
képzést kiegészítő kurzusokon, készségfejlesztő programokon vesznek részt. A felvételire azok jelentkezését várjuk, akik a
hagyományos egyetemi tömegképzésnél többre vágynak, készek fejlődni, az új ismeretek elsajátításába energiát fektetni…” Forrás:
Ujszo.com: teljes cikk >

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
Zelenszkij bízik benne, hogy az orosz zsoldosokat Minszk kiadja Ukrajnának
Szerdán telefonon beszélt Alekszandr Lukasenka fehérorosz államfővel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, és reményét fejezte ki,
hogy azokat az orosz zsoldosokat, akiket Fehéroroszországban őrizetbe vettek, s akik korábban a Moszkva-barát Donyec-medencei

szakadárok oldalán harcoltak, Minszk kiadja Kijevnek – jelentette az ukrán elnök sajtóosztálya. A közlemény szerint, amelyet az
UNIAN ukrán hírügynökség ismertetett, Zelenszkij kifejezte meggyőződését, hogy azok, akik részt vettek a Donyec-medencei
illegális fegyveres alakulatok mellett a harcokban az ukrán fegyveres erőkkel szemben, nem kerülik el a felelősségre vonást. Utalt
arra is, hogy ez összhangban van a nemzetközi jogi normákkal. Az Ukrajinszka Pravda hírportál emlékeztetett arra, hogy
Fehéroroszágban múlt szerdán hozták nyilvánosságra, több mint 33 olyan külföldit vettek őrizetbe, akik a Wagner csoport
elnevezésű magán orosz zsoldoshadsereg tagjai. A minszki hatóságok gyanúja szerint azért érkeztek Fehéroroszországba, hogy
destabilizálják a helyzetet közvetlenül az augusztus 9-i fehérorosz elnökválasztás előtt…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Egy iskolás 23 ezer hrivnyába kerül
Az ukrán állam 2019-ben átlagosan 23 ezer hrivnyát költött egyetlen tanulóra, írja az osvita.ua Szerhij Horbacsov oktatási
ombudsman (tisztségviselő). „2018-ban az egy iskolásra szánt összeg kevesebb, 21 320 hrivnyát tett ki. Kevesebb tanuló is volt (3
883 605). Tavaly már 79 ezerrel többen jártak iskolába (3 962 979-en). Horbacsov azt is megemlítette, hogy a legtöbb falusi tanuló
Kárpátalján van, összesen 95 381, ahol a kiadások 26 677 hrivnyát tesznek ki személyenként…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

Iskola és járvány: Betarthatatlan javaslatok?
Az illetékes Egészségügyi Minisztériumban, valamint az Oktatási és Tudományos Minisztériumban is úgy látják pillanatnyilag,
hogy szeptember 1-jén mégiscsak megkezdődik a tanítás az iskolák többségében. Távoktatásra csak azokban a régiókban kell
készülni, amelyek az új karanténrendszer szerint a vörös övezetbe tartoznak a rossz járványmutatók miatt. De szükség esetén a
hatóságok bármelyik iskolában elrendelhetnek 7–14 napos karantént, amely alatt a gyerekek tovább „élvezhetik” a távoktatás
tavasszal megtapasztalt örömeit. Az ukránoknak közel a fele negatívan viszonyul a távoktatás bevezetéséhez a világjárvány kapcsán
– derül ki az Iljko Kucseriv Demokratikus Kezdeményezések Alap, valamint a Razumkov Központ szociológiai szolgálatának közös
felméréséből, amelyet az Ukrinform ismertetett. […]A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) mintegy száz óvoda
karantén utáni újraindulását segíti Kárpátalja-szerte. Ezekből az adományokból a Beregszászi járás 36 óvodája részesül…” Forrás:
Karpataljalap.net: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Ukrán külügyminiszter: még várni kell Orbán kijevi látogatására
Orbán Viktor ukrajnai látogatására akkor kerülhet sor, amikor teljesülnek a vonatkozó megállapodásban megállapított feltételek,
amelyeket Szijjártó Péterrel közösen dolgoztunk ki – válaszolta Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter a Glavkomnak adott
terjedelmes interjúban arra a kérdésre, hol tartanak a magyar miniszterelnök rég várt ukrajnai vizitjének az előkészületei. “Az
Ukrajna és Magyarország közötti vitás kérdések közül az oktatás a legérzékenyebb téma mindkét ország számára. Ukrajna
teljesítette a Velencei Bizottság minden ajánlását, amit a magyarok szorgalmaztak az oktatási törvény kapcsán” – fogalmazott az
ukrán külügyminiszter, hozzátéve, most már csak diplomáciai nüanszokon múlik a helyzet rendezése. Arra a kérdésre, hogy Ukrajna
hajlandó-e az eredeti dátumnál, azaz 2023-nál még későbbre halasztani az oktatási törvény nyelvi cikkelyének bevezetését, a
diplomata azt válaszolta: nem, ahogy fogalmaztam, Ukrajna teljesített minden ajánlást…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

Sajtótájékoztató: Olekszij Petrov 100 napja Kárpátalja kormányzója
Július 30-án Olekszij Petrov, a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció vezetője az ungvári vár udvarában tartott
sajtótájékoztatót, melyben beszámolt kormányzóságának eddigi 100 napjáról. A sajtótájékoztató során az újságírók a „magyar
kérdés” felől is érdeklődtek. A kormányzó kijelentette, hogy Kárpátalján nincs semmilyen „magyar kérdés”, s hozzátette, hogy az
előzőleg adott interjúkban már több alkalommal is leszögezte ezt. „Ukrán kérdés van…[…] Jelenleg is megfigyelhető a pénzügyi
források egyenetlen eloszlása az olyan helyeken, ahol nemzeti kisebbségek élnek. De „magyar kérdés” nincs. S ugyanezt mondtam
el Kijevben is. Az első munkalátogatásom Beregszászban volt. Tárgyaltam a nemzeti kisebbségek képviselőivel. Szeretném
elmondani, hogy én csak ukrán patriótákat láttam, ukrán állampolgárokat, akik itt, ezen a területen akarnak dolgozni és gyermeket
nevelni” – szögezte le Olekszij Petrov. Mindezekhez hozzátette, nem áll fenn semmilyen különleges bánásmód az egyes nemzeti
kisebbségekkel, s ezt bizonyítja az is, hogy az egyik kórház, mely állami támogatással épül, Beregszászban található. „Bátyúban
magyar nyelvű óvodát és iskolát építünk. Felújítjuk az ottani utakat, s ha Isten is úgy akarja, egy üzemet is beindítunk…” Forrás:
Karpat.ua: teljes cikk >

UMDSZ nyilatkozat: teljes körű magyar–magyar együttműködésre van szükség a választásokon!
A teljes körű magyar–magyar együttműködés mellett síkra szálló Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) ma, azaz
augusztus 5-én elnökségi ülést tartott Beregszászban, ahol egyhangúlag nyilatkozatot fogadtak el, amit az alábbiakban változtatás
nélkül közlünk: “2020. augusztus 3-án – előzetes egyeztetéseink eredményeként – az UMDSZ és a KMKSZ vezetősége Ungváron

tárgyalást folytatott a szervezetek közös indulásáról az őszi helyhatósági választásokon. A megbeszélés során a KMKSZ elnöksége
elutasította az UMDSZ által kidolgozott, a 2020. évi helyhatósági választások valamennyi szintjén és a kistérségi önkormányzati
(OTG) választásokon való közös részvételről szóló keretszerződés és annak mellékletei aláírását. Szövetségünk továbbra is meg
van győződve arról és egyértelműen kiáll amellett, hogy Kárpátalján kizárólag a két szervezet közötti teljes körű együttműködés
lenne a magyar politikai érdekképviselet biztosításának legmegfelelőbb módja…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

Kezdetét vette a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia
„A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség immár majdnem három évtizedes fennállása óta mindig igyekezett a pedagógusok
igényeire reflektálni. Egy évvel ezelőtt, mintha megéreztük volna, az elnökség úgy döntött, hogy az új oktatási technológiákra fogjuk
a nyári akadémiát fókuszálni” – mondta Orosz Ildikó elnök asszony. Ahhoz, hogy mindenhova eljusson a kidolgozott program, a
KMPSZ rendezett egy offline (élő) képzést a távoktatás lehetőségeiről és módszereiről. A Képzők képzésére 2020. augusztus 3–8.
között kerül sor, amelyre a szervezők olyan pedagógusokat vártak, akik a képzés során megszerzett tudást és tapasztalatot a saját
iskolájukba továbbviszik és átadják a pedagógustársaiknak is. Az ötnapos képzés első napján két külön tanteremben 36 fő vett részt,
betartva azt az egészségügyi normát, mely szerint egy személyre öt négyzetméter szabad terület kell, hogy jusson. A megnyitóhoz
mintegy 70-en csatlakoztak online: tanintézmény vezetők és tanárok…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >

Elindult a GENIUS Jótékonysági Alapítvány nyári programsorozata
A GENIUS Jótékonysági Alapítvány minden évben nyári táborokat szervez. A gyermekek művészeti, sport, néptánc és népzenei,
irodalmi tematika közül választhatnak. A 12-16 év közötti fiatalok Gál Natáliának, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház
színésznőjének és Mónus Dórának, a főiskola Filológia Tanszéke Magyar Tanszéki Csoportja oktatójának, segédszínésznek
köszönhetően betekintést nyerhetnek a színészmesterség sajátosságaiba és gyakorlatot szerezhetnek a színpadi mozgás,
beszédkészség-, kommunikációfejlesztés terén…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >

Tanévzáró és diplomaátadó ünnepség a Rákóczi-főiskolán
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) augusztus 5-én tartotta meg tanévzáró és diplomaátadó ünnepségét
a beregszászi református templomban. A Himnusz elhangzása után ökumenikus istentisztelet következett, ahol a történelmi
egyházak képviselői hirdettek igét. A Rákóczi-főiskola himnusza után Csernicskó István megbízott rektor köszöntötte a
jelenlévőket. A 2019-2020-as tanévzáró ünnepség több szempontból is rendhagyó. Az idei végzősöknek külön megtiszteltetésben
volt részük, hiszen elsőként ők viselhették az intézmény díszöltözetét, az ünnepi talárt, gallért és süveget. A formaruha kurucos
jellegű, reprezentálja a főiskola szellemiségét… […] Idén összesen tíz szakon, 109 diák fejezte be sikeresen a Rákóczi-főiskolát…”
Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >

SZERBIA/VAJDASÁG
A Vihar hadművelet áldozataira emlékeztek
Szerbia államfője, Aleksandar Vučić mellett Ana Brnabić miniszterelnök is megjelent a szerémségi faluban, hogy tiszteletét tegye
a horvát katonai akció áldozatai előtt. Željka Cvijanović, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke mellett a megemlékezésen jelen volt
Milorad Dodik, Bosznia-Hercegovina államelnökségének szerb tagja is. Koszorúztak és emléktáblát avattak a Vihar hadművelet
áldozatainak a Száva felett húzódó racsai hídon tartott megemlékezésen, valamint rendhagyó kultúrműsorral, szavalatokkal és
zenével emlékeztek. A Vihar hadművelet során mintegy 220 ezer szerbet üldöztek el szülőhelyéről, közel kétezer személy pedig
életét vesztette vagy eltűnt. […]A horvátok az állam felszabadításának napjaként emlékeznek meg a hadműveletről, míg Szerbiában
az áldozatok előtt hajtanak fejet. A horvátországi megemlékezésen ezúttal az ottani szerbek képviselője is jelen lesz. Boris
Milošević, a horvát kormány alelnökeként vesz részt az eseményen. Milošević döntésének nem mindenki örül…” Forrás:
Pannonrtv.com: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Vajdaság több részén is találtak Nyugat-nílusi láz vírusával fertőzött szúnyogokat
Felfedeztek már vírust hordozó egyedeket Szabadkán és Palicson, továbbá Zomborban, Nagybecskereken, Pancsován és Apatinban
is. Belgrádban és Kraljevóban is találtak ilyen szúnyogokat. Egyelőre egy embernél sem jelentkeztek a betegségre utaló tünetek erősítette meg a Szerbiai Közegészségügyi Intézet. Európában eddig hét esetet regisztráltak, hatot Görögországban és egyet
Romániában…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >

Kötet: Huszonkét vajdasági magyar nő története
22 vajdasági magyar, 40 évnél fiatalabb közéleti személyiségként szereplő nő történetét tartalmazza az Üvegplafon? című kötet,
amely a Forum Könyvkiadó Intézet gondozásában jelent meg néhány nappal ezelőtt. A kötetben található szövegek műfaji
tekintetben a szerkesztett életútinterjú és az önvallomásra épülő esszé ötvözeteként értelmezhetők: Lendák-Kabók Karolina az MTA
köztestületének külső tagja, a kötet szerkesztője ugyanis a felkért szerzőknek témamegjelöléseket, kérdéseket küldött, ezek alapján
íródtak meg az esszék. Az írások így az életrajzból kiindulva szólnak egyebek mellett a 90-es évek hatásáról, karrierről, sikerről,
családról, anyaságról és a vajdasági magyar női identitásról…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >

Megjelent Móger Tímea negyedik verseskötete
Megjelent Móger Tímea doroszlói költőnő legújabb, Falvédőszövegek c. verseskötete. A járvány miatt a könyvet egyelőre csak
elektronikus formában olvashatjuk, a nyomtatott kiadás őszre várható. Móger Tíme költőnő Falvédőszövegek c. verseskötetében a
hajdani kézzel hímzett falusi konyhák falvédő szövegeinek mintájára a ma emberének létélményeiről, fizikai és lelki
otthontalanságról, szerelemről és szeretetlenségről, mulandóságról és meg nem élt lehetőségekről ír felkavaró őszinteséggel…”
Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >

Százötven férőhely az elsőéveseknek
Már lehet jelentkezni a Magyar Nemzeti Tanács három pályázati felhívására. Mint ismeretes, ezek a magyar ajkú első- és felsőbb
éves hallgatóknak szólnak. Azok, akik októbertől kezdik meg egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikat, július 15-étől egészen
szeptember 15-éig jelentkezhetnek a felsőoktatási ösztöndíjpályázatra. Emellett az újvidéki Európa Kollégiumban való bentlakásra
is pályázhatnak. Azok a felsőbb évesek, akik szeretnék segíteni a gólyák boldogulását, jelentkezhetnek az MNT demonstrátori
ösztöndíjára. A pályázati felhívások feltételeiről, az ezekhez szükséges dokumentumokról, a támogatások összegéről, valamint arról,
hogy milyen ösztöndíjakra számíthatnak még a felsőbb évesek, valamint a mester- és a doktori képzésekre járó hallgatók, Jerasz
Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke nyilatkozott…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

Templombúcsút tartottak Nezsényben
Havas Boldogasszony napján, ünnepi szentmisével és társalgással ünnepelte templombúcsúját a bánáti Nezsény magyarsága. A
mostani járványhelyzetben is megmutatkozott, hogy a szórványmagyarság számára mennyire fontosak az ilyen közösségi
találkozók. […] Fülöp Árpád, Nezsény: „A kislányom harmadik osztályt fejezte be, a kisfiam az elsőt. Tehát ők összevont tagozatba
járnak, magyarul. Tehát negyedikig van ez a lehetőség, hogy magyarul tanuljanak a gyerekek. Ez nekünk nagyon sokat jelent, hogy
valahogy megtanulnak írni és olvasni, magyarul.” […] Négy éve sikerült a magyar nyelvű óvodai csoportot is beindítani. Három
gyerekkel indultak…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >

DIASZPÓRA
Montreali tanulmánykötet
Montrealban jelent meg a The Forgotten Revolution: The 1919 Hungarian Republic of Councils című̋ tanulmánykötet. Az Elfelejtett
forradalom, az 1919-es Tanácsköztársaság című tanulmánykötetet a Concordia Egyetem politikai közgazdásza Göllner. B András
szerkesztette, melyet a Black Rose Book és a University of Chicago Press közösen adott ki. Magyar, amerikai és európai szerzők
közreműködtek a kötetben: Csunderlik Péter, Raquel Varela, Kari Polanyi Levitt, Csoma Lajos, Susan Zimmermann, Aranyossi
Magda, Christopher Adam, Göllner András, Marie-Josée Lavallée, és Dimitrios Roussopoulos…” Forrás: Nyugatihirlevel.org: teljes
cikk >

Berend T. Iván: A Century of Populist Demagogues: Eighteen European Portraits, 1918–2018
A világszerte neves gazdaságtörténész, Berend T. Iván a UCLA egyetem emeritus professzora, megszámlálhatatlan magyar és angol
nyelvű könyv szerzője. Legújabb könyve ez év januárjában jelent meg a CEU Press kiadásában, melyben 12 európai ország 18
politikusának az első világháborútól napjainkig tartó ismertetésével tárgyalja a populista demagográfiát, meghatározza mi jellemző
egy demagóg politikusra, mi a populizmussal való kapcsolata, és megvizsgálja a programjaiknak és nyelvezetüknek közös vonásait
és különbségeit. […] A sorozat Kun Bélával kezdődik az 1919-es magyar Tanácsköztársaság vezetőjével, az 1930-as évek Codreanu
és Gömbös, az osztrák Stahremberg jellemzésével folytatódik, majd közeli történelem Haider, Ceausescu, Milosevic, Tudjman,
Izetbegovic, Berlusconi, Wilders, a két Le Pen, Farage és Boris Johnson, Orbán és a két Kaczynski ismertetésével fejeződik be.

Mindegyik esetben elemzi a politikus adott idő és hely szerinti beszédeinek demagóg jellemzőit. A szerző célja, hogy Európa
megértse az ígéretek és a meggyőző nyelv mögött meghúzódó valóságot…” Forrás: Nyugatihirlevel.org: teljes cikk >

Magyar Diaszpóra digitális archívum
A Krizsán Árpád vezette Amerikai Magyar Könyvtár és Történelmi Társulat Magyar Digitális Archívum létrehozását határozta el.
Székhelyük a cserkészet és magyar iskola otthonaként is funkcionáló New York-i Magyar Ház, melynek társtulajdonosaiként is
szerepelnek. Ugyan történelmi társaságként működnek, de tevékenységükbe beletartozik New York magyar kulturális életének
gondozása is. A Digitális Magyar Archívum ötlete mindig a célkitűzéseik között volt, hogy a begyűjtött történelmi információkat
szélesebb közösség rendelkezésére bocsáthassák. A fizikai anyaggyűjtést több tényező is nehezíti, de a legnagyobb közülük, hogy
az okmányok elkallódnak, vagy nem megfelelően vannak tárolva a családoknál. Az archívum megvalósítását a sikeres
magyarországi Fortepan közösségi fotó archívum motiválta, az ő példájukra hozták létre sajátjukat…” Forrás: Nyugatihirlevel.org:
teljes cikk >

Egy magyar idősek otthona 15.000 kilométerre Magyarországtól
Az Árpád Idősek Otthona, Melbourne keleti részén, kertvárosi környezetben található. Az otthon területén néhány kis ház,
úgynevezett "unit" áll, ahol olyan idősek, vagy idős házaspárok élnek, akik ugyan még el tudják látni magukat, azonban
biztonságosabb nekik, hogy a közelükben vannak nővérek, ápolók, akiktől segítséget tudnak kérni, ha szükséges. Az otthon udvara,
kertje fantasztikus, rengeteg virág és növény van benne, melyeket az itt lakó idősek lelkesen gondoznak. Az idősek otthonát két
részre osztották, az egyik rész a Tisza, míg a másik a Duna elnevezést kapta. A lakókat állapotuknak és szükségleteiknek
megfelelően helyezik el a két terület valamelyikén. Az otthonban 60 magyar anyanyelvű idős él…” Forrás: Korosiprogram.hu: teljes
cikk >

Összeállította: Bóna László

