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Horvát miniszterelnök-helyettes: Gruboriban háborús bűncselekményt követtek el a szerb civil lakosság ellen 

Háborús bűncselekmény történt a szerb civil lakosság felett Gruboriban - jelentette ki Tomo Medved horvát miniszterelnök-helyettes 

tegnap este a horvát közmédia műsorában. Elmondta, 1995. augusztus 25-én a horvátországi Gruboriban 6 idős szerb nemzetiségű 

civilt gyilkoltak meg a horvát speciális rendőri alakulatok egyes tagjai. Tomo Medved hangsúlyozta, minden ártatlan civil 

áldozathoz tisztelettel kell viszonyulni nemzetiségétől függetlenül, annak érdekében, hogy megteremtődjön a bizalom a két nép 

között…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Újgrácon találkoztak a közép-horvátországi magyarok 

Július 19-én tartották meg a HMDK Verőce-Dráva menti megyei egyesületének a szervezésében a közép-horvátországi magyarok 

első találkozóját, méghozzá Újgrácon. A jó hangulatú rendezvényen kultúrműsor és zenés mulatság is volt. Horvátország középső 

területein közel ezer magyar nemzetiségű ember él különböző szórványközösségekben, legfőképpen Belovár-Bilogora és Verőce-

Dráva mente megyékben. Ezen közösségek távol vannak a tömbmagyarságtól és tulajdonképpen egymástól is, ezért fontos, hogy 

alkalmanként legyen lehetőségük találkozni nemzettársaikkal. Ebből kiindulva szervezték meg a HMDK Verőce-Dráva menti 

megyei egyesületének a tagjai a közép-horvátországi magyarok első találkozóját. A rendezvényen részt vett Matijević Olivér, a 

HMDK ügyvezető elnöke, valamint Gárdos Béla eszéki magyar konzul is…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Új székháza van a vinkovcei magyaroknak is 

Június végén ünnepélyes keretek között átadták a vinkovcei Magyarok Otthonát, mely egyben a helyi magyar egyesület székhelye 

is. A város központjában álló impozáns épület a helyi magyar közösség megmaradásának fontos zálogává válhat. A korszerűen 

felújított épületben egy irodát, valamint egy kisebb rendezvények megtartására is alkalmas termet alakítottak ki. Utóbbi azért is 

fontos, mert ebben van annyi hely, hogy a Vinkovcei Magyar Kultúregyesület énekkari próbáit is itt lehessen tartani. Ács Rudolf, 

az egyesület elnöke nem leplezi örömét, hiszen nyolc év után végre sikerült méltó körülményeket biztosítani munkájukhoz. […] 

Augusztus elsején megkezdődött a leendő kopácsi magyar ház építése. Alapkőletételre is sor került. Az impozáns, minden korszerű 

igénynek megfelelő új épület várhatóan jövő májusra készül el…” Forrás: Kms.hu: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

„Teljesen szokásos iskolakezdés“ készül 

Az oktatási minisztérium a jelen állás tükrében egy „teljesen szokásos iskolakezdést“ tervez. A tárcánál jelenleg olyan szabályokat 

dolgoznak ki, amelyek az iskolák működését minél tovább garantálnák egy esetleges újabb járvány idején. Az Egészségügyi 

Minisztériumban kidolgozás alatt álló színkódos jelzőrendszert szeptembertől az iskolákban is bevezetik majd, közölte augusztus 

4-én Heinz Faßmann oktatási miniszter stábja. A járványhelyzet fokozatainak megfelelően vezethetik be az arcmaszk kötelező 

viselését is az iskolák bejáratainál és folyosóin. Ha a helyzet súlyossága megköveteli, tornaórákat ismét a szabadban kell majd 

tartani és a zeneórákról ismét tilos lesz énekelni – áll a munkaanyagban…” Forrás: Volksgruppen.orf: teljes cikk > 

Az UNESCO-nál védenék a Fertő-partot 

Az UNESCO Világörökségi Központjának segítségét kéri 30 civil szervezet, köztük osztrák és magyar egyesületek a Fertő tó 

magyar oldalán megvalósuló turisztikai fejlesztéssel kapcsolatban. A memorandum célja, hogy a természetvédelmi szabályoknak 

megfelelő, azokkal arányos projekt valósuljon meg. A civilek emlékeztetnek, hogy korábbi tiltakozásaik ellenére ismét építési 

engedélyt kapott a Fertő-partra tervezett, 4 csillagos szálloda terve…” Forrás: Volksgruppen.orf: teljes cikk > 
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https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3060921/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3061402/


ROMÁNIA/ERDÉLY  

Bajba kerülhetnek a bankok: a válságban lévő cégeknél van a hitelek 25 százaléka 

30 milliárd lej értékű kölcsönt ingatlanfejlesztők, vendéglátóipari és feldolgozó ipari cégek kellene visszafizetniük. A legnagyobb 

hitelállományú megyék között három erdélyi van. 118,22 milliárd lej volt a cégek teljes hitelállománya június végén a Román 

Nemzeti Bank (BNR) adatai szerint. Ez hozzávetőleg 2 százalékkal haladja meg a céges hitelek egy évvel korábbi összértékét. […] 

Európai viszonylatban Romániában a legmagasabb a világjárvány miatt elbocsátott szállodai alkalmazottak aránya – ismertette egy 

sajtótájékoztatón a Romániai Szállodaipari Szövetség (FIHR) elnöke. A Cushman&Wakefield által a FIHR megrendelésére készített 

felmérés eredményeit ismertetve Călin Ile rámutatott, eddig a romániai szállodaiparban dolgozók 29 százalékát bocsátották el 

állásából, és a becslések szerint az az arány 38 százalékra fog nőni. Ile ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a szállodatulajdonosok 

csaknem fele kénytelen lesz bezárni létesítményét, amennyiben augusztusban is az eddigiekhez hasonlóan alakul az ország 

egészségügyi helyzete…” Forrás: Maszol.ro:teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Buktatók a Transzkelemenen: két irányból „közeledik” a csúcs felé a Székelyföldet Bukovinával összekötő út 

Moldvai bürokratikus akadályok miatt veszített lendületéből a Kelemen-havasokban zajló útépítés, ám Gheorghe Flutur Suceava 

megyei tanácselnök a Krónikának úgy nyilatkozott, reményei szerint jövőre folytatódhat az Erdélyt Bukovinával összekötő, 

Transzkelemennek is nevezett útszakasz megvalósítása. A Kelemen-havasok gerincének túlsó oldalán fekvő megye önkormányzati 

elnöke, Gheorghe Flutur a Krónikának elmondta, ha az idén megoldódik a területcsere a Suceava megyei Panaci és a hargitai Galócás 

között, illetve amennyiben sikerül átvenni az erdészet nyilvántartásából az út nyomvonalát, 2021-ben ismét megjelennek a térségben 

a munkagépek, és nekiláthatnak a megyehatári hágóig lévő utolsó 4 kilométeres rész építésének is. Az út megépítése többszörös 

szempontból is rendkívül fontosnak számít. A hiányzó néhány kilométeres aszfaltcsík jelentősen lerövidíti az ország két történelmi 

régiója közötti távolságot…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Román pártszövetség listáján indítja jelöltjeit az RMDSZ a szórványban 

Eddig példátlan döntésre szánta el magát az RMDSZ: román pártszövetség listáján indítja jelöltjeit a szeptember 27-én esedékes 

helyhatósági választásokon Beszterce–Naszód megyében. Erről Décsei Attila megyei RMDSZ-elnök számolt be Facebook-oldalán. 

Mint írta, a szövetség is csatlakozik a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) és a Pro 

Románia Párt alkotta koalícióhoz, és az említett politikai alakulatokkal közös listán indul a megyei, illetve a Beszterce városi 

önkormányzati képviselői helyekért…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Vélemény: Merev rendszer, „kiárusított” helyek, meggyötört diákok – pályaelhagyó pedagógusokkal 

beszélgettünk 

Korszerűtlen a tanítóképző, merev és korrupt a rendszer. A papírmunka, a folyamatos vizsgázás és a rengeteg tananyag mellett 

éppen a gyermekek rekednek kívül. Mivel lehetetlen elvárásoknak igyekeznek megfelelni, többnyire teljesítménykényszeres, 

kudarckerülő diákok ülnek az iskolapadban. Segítsége, bátorítása nincs a tanárnak, és hiába is próbálna a tanügy követelményeinek 

ellentmondani, kizsigerelik, lebeszélik hivatásáról – derült ki pályaelhagyó pedagógusokkal folytatott beszélgetésünkből. 

Megkérdezettjeink több évnyi oktatói munka után döntöttek úgy, hogy hivatásukat feladva új munkahely után néznek. Alanyok után 

nem kellett sokat kutakodnunk: elegendő volt egy Facebook-csoportban megosztani azt a bejegyzést, hogy pályaelhagyó 

pedagógusokkal beszélgetnénk, és néhány perc alatt tucatjával jelentkeztek olyan nők, akik több tíz évet töltöttek a tanügyi 

rendszerben, és megelégelték, hogy nem gyermekközpontú oktatást, hanem versengést követelnek tőlük. […] Egy neve elhallgatását 

kérő pályaelhagyó pedagógus azt kifogásolta, hogy azok a tanintézmény-vezetők, akik 40 évvel ezelőtt kezdték pedagógusi 

szakmájukat, merevek és rendíthetetlenek…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Nagyvárad: Lakossági felháborodás a „karóerdő” tér miatt 

Enyhén szólva nem nyerte el a nagyváradi lakosok egy részének a tetszését a helyi önkormányzat által a Kossuth (Independenței) 

utcai térkialakításra kiírt ötletpályázat győztes terve. A nemzetközi zsűri döntése értelmében a tizenöt beérkezett pályamű közül a 

bukaresti Dragoș Ștefan Dragnea vezette tervezőcsapat munkáját hirdették ki győztesnek. A leírás és a látványtervek alapján a 

Kossuth (Independenței) utcai mélygarázs bejárata és a folyópart között egy nagyobb és egy kisebb csoportban vékony, több méter 

magas, cölöpökre, karókra esetleg zászlórudakra emlékeztető elemeket fognak elhelyezni. Az eredményhirdetés után azonnal 

megmozdult az internet népe, kifejezték nemtetszésüket, felháborodásukat, sokan Vlad Țepes vajda karóba húzásaira asszociáltak 

a látványtervek alapján, illetve több tervezőiroda is közzétette saját tervét…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >  
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Elhatárolódik a Sapientia a barátnőjét brutálisan megverő oktatójától 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karának munkaközössége csütörtökön tett közzé állásfoglalást az 

ügyben a felsőoktatási intézmény honlapján. „Megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy karunk egyik oktatója fizikailag súlyosan 

bántalmazott egy vele ismeretségben álló hölgyet. Az egyetem akadémiai közössége teljes mértékben elítéli, az oktatói státussal 

ellentétesnek és az egyetemi tanári, emberi értékekkel össze nem egyeztethetőnek tartja B. F. magatartását és cselekedeteit, 

elhatárolódik a történtektől és egyszersmind együttérzését fejezi ki az áldozattal szemben” – szerepel a Sapientia Kolozsvári 

Karának közleményében. A felsőoktatási intézmény közölte azt is, hogy belső szabályainak értelmében, saját hatáskörben is 

kivizsgálást indít az említett oktató ellen, s kezdeményezi az oktató felelősségre vonását…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Könyvekkel könnyebb: művészetterápia a kolozsvári kórházakban 

Minikönyvtárakat hoz létre kolozsvári kórházakban a Create.Act.Enjoy Egyesület. A kezdeményezés ötletét egyrészt az adta, hogy 

a beutalt páciensek idejük nagy részét egyedül töltik a kórteremben, másrészt a kincses városi szervezet szerint az aggodalom 

csökkentése, az erről való figyelemelterelés fontosabb, mint bármikor. A művészetterápia projekt keretében kis faházikókat 

helyeztek el több helyszínen, ahová az adománygyűjtő kampány végéig, augusztus 31-ig lehet olvasmányokat tenni. […]Az 

augusztus 17–20. közötti időszakban az egyesület tagjai 12 minikönyvtárat létesítenek öt kolozsvári egészségügyi intézményben – 

olvasható a szervezet közleményében…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Megjelent a Korunk augusztusi száma 

Az Európa-tervek című összeállítás célja az európai egységgondolat fejlődéstörténetének végigkövetése. Az eszmetörténeti vonal 

felvázolása mellett az egyes tanulmányok megjelenítik az adott kor történeti hátterét is. A súlypont résztematikái: […] Az Európai 

Unió esete a kisebbségekkel. A Balladur-tervtől a kisebbségvédelmi csomagig (Markó Béla); Mit várt Európától az Antall-kormány? 

(Jeszenszky Géza)…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Moholy-Nagy László eddig publikálatlan leveleit jelentette meg a Mai Manó Ház 

Moholy-Nagy László születésének 125. évfordulója alkalmából a világhírű magyar képzőművész, fotográfus eddig publikálatlan 

leveleit jelentette meg a Mai Manó Ház. A világszerte a Bauhaus egyik fontos alakjaként tisztelt Moholy-Nagy László most közzétett 

leveleit 1921 és 1925 között írta, és mostanáig sehol sem jelenhettek meg. Az anyag Silard Isaak svájci műgyűjtő tulajdonában van, 

aki döntésével lehetővé tette, hogy Németh György kutatásának eredményeivel együtt a magyar közönség is megismerhesse ezeket 

a dokumentumokat – közölte az MTI-vel a Mai Manó Ház…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Gyászhír: A nagyváradi magyar értelmiség újabb jeles alakja távozott 

Elhunyt Gittai István költő, újságíró, a nagyváradi magyar értelmiség egyik meghatározó alakja. Hosszan tartó, méltósággal viselt 

betegség után csütörtökön, augusztus 6-án, elhunyt Gittai István József Attila-díjas költő, író, újságíró – számolt be honlapján a 

Várad folyóirat. Gittai (családi nevén Szilágyi) István a Bihar megyei Tótiban született 1946-ban, a középiskolát Margittán végezte, 

majd Nagyváradon építészeti technikumot végzett. Előbb Zilahon, majd 1971-től Nagyváradon dolgozott tervezőként. Első kötete 

Megmentett visszhang címmel 1975-ben jelent meg, szikár, szűkszavú versei főleg a magányosság érzetének kifejezésében 

hitelesek. Gittai István halálával a rendszerváltás előtti és utáni nagyváradi magyar értelmiség és sajtó újabb meghatározó alakja 

távozott, miután idén márciusban Szilágyi Aladár író, helytörténész, publicista, majd áprilisban Péter I. Zoltán helytörténész, 

újságíró is távozott az élők sorából…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >  

Visszatérhettek a Vártemplomba a hívek 

Két éves felújítási munkálat után vasárnap újra benépesült a marosvásárhelyi Vártemplom, hálaadásra gyűltek össze a hívek. 2018. 

augusztusában kezdődött el a Vártemplom teljes körű felújítása, a csaknem egymillió eurós beruházás 75 százalékát magyar állami 

támogatásból valósította meg a református egyház, a fennmaradó költségeket pedig különböző pályázatokból fedezték. Az 1490-

ben befejezett épületegyüttesen száz éve nem végeztek ilyen fontos felújítást, most külsőleg és belsőleg is megújult az épület. Mint 

Henter György lelkész elmondta, több nagylélegzetű munkálat zajlott a templomban: a szentély részben leverték a vastag vakolatot 

és megtalálták az 1300-as évekből származó szürke színű vakolatot, amit megtartottak. Visszaállították eredeti méretűkre az 

ablakokat, ami azt jelenti, hogy egy méterrel nagyobbak lettek, a templombelső pedig jóval világosabb…” Forrás: Szekelyhon.ro: 

teljes cikk >  
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SZLOVÁKIA/FELVIDÉK      

Nincs elég férőhely minden óvodában 

Jövő január 1-jétől érvénybe lép a kötelező óvodalátogatásról szóló jogszabály, ám az oktatási minisztérium tisztában van azzal, 

hogy nincs minden óvodában elegendő férőhely – mondta a TASR hírügynökségnek adott interjúban Filip Mónika, az oktatási 

minisztérium államtitkára. A minisztérium jelenleg vizsgálja az óvodák kapacitását. „Nem kezdeményeztük a jogszabály érvénybe 

lépésének elhalasztását, továbbra is érvényes, hogy 2021. január 1-jétől kötelező lesz az ötéves gyerekek számára az óvodalátogatás. 

Elismerte, lehet, hogy néhány önkormányzat csak a fiatalabb gyerekek rovására tudja elhelyezni az ötéveseket az óvodákban. „Az 

Európai Bizottság a szegregáció elkerülésére való figyelmeztetés részeként elvárja, hogy bevezessük az ötéves kortól kötelező 

óvodalátogatást” – mondta Filip Mónika…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Magyar költők versei (is) szlovák fordításban 

A Duna népeket, országokat, kultúrákat köt össze, mindenki szereti és a magáénak vallja. A folyó, ami annyi verset is ihletett, most 

a Duna menti népek líráját viszi közelebb a közönséghez. A Dunával kapcsolatos versek antológiája, melynek kiadását Radomir 

Andrić, szerb költő kezdeményezte, nemcsak bizonyítéka, de egyben a mai Európában élő költők és írószövetségek nemzetközi 

együttműködésének a példája is. Az antológia Vasko Popa, neves szerb költő „Duna, a nagy úr” című verséről kapta nevét. Az 

említett versgyűjteményben kilenc Duna menti ország – Németország, Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Szerbia, 

Bulgária, Románia és Ukrajna – tíz neves klasszikus költőjének egy-egy verse található a Dunáról. A kötetben a versek eredeti 

nyelven, és szlovák fordításban is szerepelnek…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Videó: Kilátásban a felvidéki magyar pártok egyesülése 

Túl sok konkrétum nem derült ki a három politikai tömörülés mai első egyeztetéséből. Annyi bizonyos, hogy az MKP, a Most-Híd 

és az Összefogás között megszületett a megegyezés arra vonatkozóan, hogy új politikai pártot hoznak létre. Ennek 

szándéknyilatkozatát a napokban aláírandó ún. Komáromi Nyilatkozat rögzíti majd. A pártalapítás részleteinek kialakítására és a 

várható érzékeny témák megvitatására közös munkacsoportokat hoznak létre. Legközelebbi közös fellépésük augusztus 20-án lesz 

Komáromban, egy közös koszorúzás keretében. Új idők szelei fújnak „Nem vagyunk már a parlamentben és új idők járnak. Más a 

körülöttünk levő világ is“ – válaszolta Solymos László a Körkép.sk kérdésére, hogy mi változott 2009-hez képest, amikor az akkor 

már létező egységes magyar párt épp a Most-Híd létrejöttével bomlott fel…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Megmenekült a bezárástól a kétszáz éve létező kecsői magyar iskola 

A Magyar Patrióták Közössége a Nemzeti összetartozás program keretében mintegy öt és félmillió forint rekordösszegű adománnyal 

zárta azt a gyűjtést, melyet a Kassa megye Rozsnyói járásában található kecsői magyar iskola megmentéséért hirdettek meg tavaly 

decemberben. […] A kecsői kisiskolát segítő összefogásról Hetzmann Róbert elnök így vall: „Szervezetünk tavaly értesült arról, 

hogy a diáklétszám után járó fejkvóta már nem biztosítja a 350 lelkes felvidéki falu magyar iskolájának fenntartását, így az 

intézményt a megszűnés fenyegeti. Az elmúlt években azonban kiugróan megnőtt a születések száma a településen, ezért az 

iskolának csupán néhány szűkös évet kell átvészelnie.” Július derekán a Patrióták csapata ellátogatott a gömöri településre, és 

jelképesen átadta az 5 438 660 forint adományt Kecső polgármesterének…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Kötet: Medvesalja hagyományos táncai és táncélete 

A Medvesalja hagyományos táncai és táncélete c. kötet a Gyurcsó István Alapítvány Könyvek sorozatban jelent meg, s a medvesalji 

falvak régi táncosainak emlékére jelentette meg a szerző, Takács András. Mint mindannyian tudjuk, Takács András a hazai néptánc-

mozgalom doyenje, aki ifjú korától csemadokosként megszállott gyűjtő. A csaknem kétszáz oldalas kötet szerkesztője (Dóka 

Krisztina) a bevezetőben bemutatja Medvesalját a tájegységet, s figyelmébe ajánlja mindazoknak, akik a szlovákiai magyar falvak 

népének táncélete iránt érdeklődnek. A könyvben interjúk olvashatók az egykori ismert és híres táncosokkal, akik a táncleírást is 

közlik. A könyvben megtalálható egy kottatár (az adatközlők énektárából) és fotótár is, s mellékletként pedig a Dóka Krisztina és 

Takács András által készített CD lemez Medvesalja hagyományos táncai és táncélete címmel…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Egyedülálló régészeti leletre bukkantak a pozsonyi várban 

A pozsonyi vár rekonstrukciója során egyedülálló leletre bukkantak. A munkálatok utolsó fázisában találtak rá egy XI. századból 

származó palánkvár maradványaira. […] A pozsonyi vár területén 2015 óta zajlanak a régészeti ásatások. A rekonstrukció harmadik 

fázisában került elő az említett régészeti lelet a pozsonyi vár északi várfalainál. Egy 900 éves palánkvár maradványairól van szó, 

melynek rendkívüli a történelmi és kulturális értéke.[…] Valószínű, hogy a palánkvár még a XI. században leégett, és hatalmas 

többméteres destrukciója alapvetően megváltoztatta a terep jellegét, illetve létrehozta a várdomb mai domborzatát – magyarázta 

https://felvidek.ma/2020/08/filip-monika-tisztaban-vagyunk-azzal-hogy-nincs-eleg-ferohely-minden-ovodaban/
https://muzsa.sk/irodalom/magyar-koltok-versei-szlovak-forditasban
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/08/07/megegyeztek-hogy-megegyeznek-az-mkp-most-hid-osszefogas-uj-magyar-partot-alakit/
https://www.hirek.sk/?_ga=2.75537238.2111564378.1597055281-477973387.1597055281
https://felvidek.ma/2020/08/megmenekult-a-bezarastol-a-ketszaz-eve-letezo-kecsoi-magyar-iskola/
https://felvidek.ma/2020/08/medvesalja-hagyomanyos-tancai-es-tancelete/
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Matej Ruttkay, a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) Régészeti Intézetének igazgatója, és Marián Samuel régész…” Forrás: 

Ma7.sk: teljes cikk > 

Pódatejedben a pódafaiak kitelepítéséről jelent meg könyv 

A felvidékiek tragikus éveit, nemzetünk fájdalmát idézték fel a Pódatejedben. A 73 évvel ezelőtti lakosságcserére, kitelepítésre 

emlékeztek a faluban, ahol Csóka Sándor polgármester kezdeményezésére egy könyvet jelentettek meg. Hogy méltóképpen 

emlékezzenek a településről elűzött lakosokra. Az augusztus elsejei koszorúzási megemlékezéssel egybekötött könyvbemutatón 

színültig megtelt a helyi faluház nagyterme. A Pódatejed Község Önkormányzata által tartott rendezvényre fiataltól idősig érkezett 

érdeklődő. Csóka Sándor köszöntését követően összefoglalta, hogy egy jelentős pillanatnak lehetünk tanúi. A lelkiismeretes 

anyaggyűjtést követően a könyv megírására az immár 42 kiadványt megjelentető, „Csemadokos” néven is közismert Varga László 

népművelőt, történelemtanárt és helytörténészt kérte fel.„Nem bántani, sebeket feltépni, csak emlékezni és tiszteletet adni szeretnénk 

ezzel a kiadott könyvvel” – mondta Csóka Sándor könnyeivel küszködve. A magángyűjteményéről elmondta, hogy tíz évig 

dolgozott rajta azzal a gondolattal, egyszer biztosan felhasználja. […]Varga László szólt a könyv születéséről, a felhasznált 

forrásokról és a kiadvány felépítéséről is…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Idén is megnyílik a gótikus út 

A rozsnyói, 2007 novemberében megalakult Gótikus út (Gotická cesta) polgári társulás a rozsnyói Műemlékvédelmi Hivatal és a 

Regionális Fejlesztési Irodával való többéves együttműködés eredményeként jött létre. A műemlékekkel, azok védelmével 

foglalkozó szakemberek mellett a társulás tagjai lettek a Gótikus út mentén fekvő települések képviselői, a templomok tulajdonosai, 

az egyházak képviselői. Legfőbb küldetésük a gömöri Gótikus út kulturális emlékeivel való törődés. A rendezvényt augusztus 27-

én a rozsnyói városháza nagytermében a „A gótikus út középkori templomai kutatásainak legújabb eredményei“ c. tudományos 

konferencia nyitja meg. Ebben teret kapnak a régészeti ásatások, azok eredményei, a műemlékvédelmi kutatások, a freskók 

felújításai, a középkori szövetek és ruhák, stb. A résztvevők a nap folyamán közel 20 előadást hallgathatnak meg, melyeket követően 

kérdéseket is feltehetnek…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Szent Rókus tiszteletére rendezett búcsú Szepsiben 

Szepsiben az idén augusztus 9-én 11 órakor kezdődött a szentmise Szent Rókus tiszteletére a fogadalmi kápolnánál, ahol 

megemlékeztünk az 1831-es kolerajárvány áldozatairól, napjaink koronavírus-ragályáról és a közelben ólálkodó sertéspestis 

veszélyéről. Amint arról már többször tudósítottunk, hajdan a városban 6 hét alatt 212 lakos halt meg. Az 1872-es kolerajárvány 

újabb 34 áldozatot követelt. Az akkori hívek a járvány elmúltával a város domboldalán Szent Rókus tiszteletére kápolnát emeltek, 

ahol minden esztendőben augusztus 16. – Szent Rókus emléknapja – táján rájuk emlékezünk…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

Keith W. Dayton: a szakadárokat orosz katonák vezetik 

Doneck és Luhanszk megye megszállt régióiban 2300 orosz katonai tanácsadó tartózkodik. Ezt Keith W. Dayton, az USA kijevi 

nagyköveti posztjának várományosa jelentette ki a szenátus külügyi bizottságának meghallgatásán – tájékoztatott a zn.ua az Amerika 

Hangja közlésére hivatkozva. A politikus szerint a szakadár egységeket gyakorlatilag az orosz katonák irányítják. Hozzátette: a 

térségben több mint 400 orosz tank és 700 páncélozott harci jármű is van…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Ukrajnában megemelik a minimálbért 

Volodimir Zelenszkij elnök a minimálbér megemeléséről szóló № 3963 számú törvényjavaslatot nyújtotta be a Parlamentbe. 

Jóváhagyás esetén szeptember 1-től 5,86%-kal, 5000 hrivnyára emelnék Ukrajnában a minimálbér összegét, ezt a Parlament 

honlapján látható adatok bizonyítják. A minimálbér növelésével kialakuló bérköltségeket, többek között az 1. tarifacsoportba tartozó 

alkalmazottak bérnövekedését valamint minimálbér emelésének költségeit „Az államadósság kezelése” program megtakarításából 

fedeznék. Ez az összeg 3,5 milliárd hrivnya. A megtakarítás kialakulása annak köszönhető, hogy a nemzeti valuta árfolyama eltért 

az előrejelzések szerinti árfolyamhoz képest…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk > 

Zelenszkij elrendelte, hogy készítsék elő Ukrajna őshonos népeiről szóló törvényjavaslatot 

Ukrajnában folyamatban van a krími tatárok őshonos-i státuszának valamint Ukrajna őshonos népeinek a jogalkotási meghatározása, 

hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij elnök.„Ennek a problémának a rendezése már régóta esedékes, és egyszer s mindenkorra ennek 

véget kell vetni. Bízunk abban, hogy a szolidaritás ezen ünnepét feltétlenül megünnepeljük a szabad Bahcsiszerájban és az egész 

https://ma7.sk/tajaink/egyedulallo-regeszeti-leletre-bukkantak-a-pozsonyi-varban
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https://korkep.sk/cikkek/kultura/2020/08/08/az-iden-is-megnyilik-a-gotikus-ut/
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Krím-félszigeten” – mondta az elnök az őshonos népek világnapja alkalmából. Nagyon fontos, hogy mindent megtegyünk azért, 

hogy helyreállítsuk a krími tatárok, mint Ukrajna őshonos népének jogait” – mondta az államfő, aki a magyarokat nem tette az 

őshonos népek közé…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk > 

Az oktatási minisztérium nem fogja ellátni az iskolákat maszkkal és fertőtlenítővel 

A tanintézmények egyéni védőeszközökkel való ellátása, ideértve az fertőtlenítőszereket és maszkokat az iskola alapítóinak 

felelőssége, számolt be erről Ljubomira Mandzij miniszterhelyettes az egyik tv-műsorban. Úgy fogalmazott, Denisz Smihal 

miniszterelnök a következő tanév megszervezését az oktatási intézmények saját felelősségére bízta. A minisztérium már kiküldte 

az erről szóló felhívásokat. Az szükséges védőeszközök ellátása érdekében minden iskola forduljon az alapítójához…” Forrás: 

Kiszo.net: teljes cikk > 

 

Szerbia 181 könyvtára új kiadványokkal gazdagodott mintegy 100 millió dinár értékben  

A szerbiai művelődési minisztérium az idén is meghirdette pályázatát a kiadványok felvásárlására a könyvtárak számára. Ennek 

köszönhetően szerb nyelvű és a nemzeti kisebbségek nyelvén kiadott könyveket tudnak vásárolni. A felhívásra 203 jelentkezés 

érkezett a könyvkiadóktól és a forgalmazóktól 4253 publikációra vonatkozóan. A bizottság 195 kiadó 2747 publikációját fogadta 

el. A könyvtárak összesen 136 518 példányt vásároltak fel…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Megalakult a Szerbiai Egyesült Ellenzék 

Tizenkét politikai szubjektum ma aláírásával ratifikálta a Szerbiai Egyesült Ellenzék megalakításáról szóló határozatot, írja az N1. 

Közöttük a Polgári Platform, a Demokrata Párt, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége… […] Az aláírókban közös, hogy 

egyikük sem működött együtt soha Aleksandar Vučić rezsimjével, és nem vettek részt a legutóbbi parlamenti választásokon. Mai 

döntésünk értelmében folytatjuk az együttműködést világosan megfogalmazott és egyértelmű céljaink eléréséért – fogalmazta meg 

Janko Veselinović, a Mozgalom a változásokért részéről az aláírást követő sajtótájékoztatón. Mint folytatta, Szerbia nem szabad 

ország, illetve, az „ún. választások” után – melyet a nép és az ellenzék egyöntetűen bojkottált –, az egyetlen ország Európában, 

melynek nincs legitim képviselőháza és kormánya…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Megkezdődött a 24. Szabadkai Nyári Akadémia 

A rendezvényt az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezi. Az idei év kihívásokkal teli a pedagógusok számára is. 

A hagyományostól eltérően a járványügyi helyzet miatt idén módosították a pedagógusképzést. Először a Távoktatás-IKT 

alkalmazása és a Természettudomány című képzéseket tartják meg mától. Az akadémiának idén a szabadkai Ivan Sarić Műszaki 

Iskola ad otthont. Huszonhárom éven keresztül mindig egyszerre tartották meg a Szabadkai Nyári Akadémia előadásait. Idén viszont 

különböző időpontokban valósítják meg a képzéseket. A 7 szakcsoportba osztott 160 résztvevős eseményt külön időpontokban 

szervezik meg…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

 

XV. Dél-Amerikai Magyar Néptánctalálkozó - Online 

Dél-Amerika magyar néptáncos közösségének legfontosabb eseménye a kétévente megrendezésre kerülő Dél-Amerikai Magyar 

Néptánctalálkozó. Az idei évben volt a 15. alkalom, amit rendhagyó módon, online tartottunk meg. Az első találkozó 1986-ban volt 

Argentínában, Buenos Airesben. Ezt követően a szervezés forgórendszerben, a résztvevő országok között történt: Argentína, 

Brazília és Uruguay, illetve egyik évben Venezuela vállalta magára ezt a feladatot. Az idei online találkozón a virtuális együttlét 

mellett az elmúlt 14 alkalom összefoglalására is volt lehetőség. Táncosok mesélték el legkedvesebb emlékeiket a találkozókról, 

elmondták, miért szeretik ezeket az alkalmakat. A találkozó ezután a Zoom-on folytatódott. Az elmúlt 14 találkozón 2 kontinens 11 

országából 35 tánccsoport vett részt, ahol közel 1000 táncos több mint 450 koreográfiát mutatott be…” Forrás: Korosiprogram.hu: 

teljes cikk > 

 

Összeállította: Bóna László 
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