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Elérhető a REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom folyóirat legfrissebb száma
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Elérhető a REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom folyóirat legfrissebb Évf. 28, Szám 2 (2020) száma. Olyan tanulmányok
kaptak benne helyet, mint Adorjáni Anna, Bari Bence: Nemzeti kisebbség – egy gondolati modell születése az Osztrák-Magyar
Monarchiában és a nemzetközi jogban; Bányai Barna: Magyarország határon túli magyarokat érintő támogatáspolitikájának
átalakulása 2010–2018 (2. rész); Horváth Attila: Csak a változás állandó. A 2020-as parlamenti választások Szlovákiában…” Forrás:
MTA.hu: teljes cikk >
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Újra elérhető a közgyűjteményekben az Arcanum Digitális Tudománytár
Újra elérhető a jelentősebb hazai és határon túli közgyűjteményekben az Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) a Nemzeti
Kulturális Alap (NKA) támogatásának köszönhetően - közölte a szervezet hétfőn az MTI-vel. Mint írják, az ADT csaknem 30 millió
oldalon több mint 2300 újság és folyóirat, lexikon és egyéb kiadvány online elérését teszi lehetővé a felhasználók számára. Az ADT
korábban az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program keretein belül volt elérhető a közgyűjteményeknek, azonban
2020-ban kikerült a támogatott tartalmak közül. Ennek következtében sok közgyűjteményben - és ez különösen a határon túli magyar
intézményeket sújtotta - anyagi okokból megszűnt a szolgáltatás. A tájékoztatás szerint a szolgáltatást több mint 130 gyűjtemény
részére fizeti elő a Nemzeti Kulturális Alap, amelyet így nem csupán a támogatott intézmények munkatársai, hanem azok látogatói
is igénybe vehetnek…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

ROMÁNIA/ERDÉLY
Eurostat: Romániában a legolcsóbb a kenyér, de magas az infláció
Európai uniós viszonylatban Romániában a legolcsóbb a kenyér, az EU-átlag csaknem feléért vásárolhatjuk mindennapi
kenyerünket – derül ki az Eurostat által hétfőn nyilvánosságra hozott, a 2019-es évre vonatkozó adatsorokból. Az Eurostat
adatsoraiból ugyanakkor arra is fény derül, hogy Romániában olyan nem EU-tag balkáni államokhoz mérten is olcsóbb a kenyér,
mint Észak-Macedónia, Albánia, Szerbia vagy Bosznia-Hercegovina. Gyakorlatilag a górcső alá vett 37 ország közül itt a
legalacsonyabb a kenyérár – irányítja rá a figyelmet az Agerpres hírügynökség. […] Az euróövezetben 0,4%-os inflációt jegyeztek
júliusban a júniusi 0,3%-ossal szemben, az Európai Unióban (EU) pedig 0,9%-osat, az egy hónappal korábban regisztrált 0,8%-hoz
képest. A legmagasabb mértékű éves infláció Magyarországon, Lengyelországban, Csehországban és Romániában volt - derül ki az
EU statisztikai hivatala, az Eurostat szerdán közzétett adatsorából…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Óvodai beiratkozás már két éves kortól
A három év alatti óvodások után is jár a fejkvóta-támogatás – áll abban a nemrég kihirdetett törvényben, amely az óvodás csoportok
szabályozásáról szól. Klaus Iohannis államfő kihirdette azt a törvényt, amely kimondja, hogy a szülő kérésére és a helyek számának
függvényében már kétéves kortól hivatalosan is óvodába írathatók a gyerekek. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat megkapja a
fejkvóta-támogatást a három év alatti gyerekek után is, vagyis a személyzet fizetésével járó kiadásokat megkapják a szaktárcától,
így csak a tanintézmények épületének fenntartása, adminisztrációja marad a helyi önkormányzatokra. Eddig ez nem így volt. A
helyek számától függően vehetik fel a kétéveseket, ugyanis a 2019/56-os törvény biztosítja, hogy minden ötéves gyerek bekerüljön
egy nagycsoportba, mert ez már a kötelező oktatás része. Idén ősztől tehát kötelezően óvodába kell járniuk az öt évet betöltött
gyerekeknek is…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk >

Felmérés: a falusi iskolák diákjainak kétötöde nem vett részt az online oktatásban
A falusi iskolák diákjainak kétötöde különböző okokból nem vett részt a koronavírus-járvány kezdetén bevezetett online az
oktatásban – derül ki a World Vision Romania jelentéséből, amelynek adatai előrevetítik, hogy mi történne, ha ősztől ismét ezt az
oktatási módszert kell alkalmazni a tanévkezdés után. A gyermekjogvédő civil szervezet 2020. május 10. és június 27. között
készített telefonos felmérést 1769 vidéken élő család körében, összesen 139 községben és 313 faluban. Ebből kitűnik, hogy a falusi
gyermekek 40 százaléka különböző okokból nem vett részt a járvány kezdetén az online oktatásban…” Forrás: Maszol.ro: teljes
cikk >

Fenntartható vadgazdálkodás helyett „civilek” diktálnak
Románia közútjain tavaly mintegy hetven medvét ütöttek el járművek, a nagyvadak pedig több száz tehenet és birkát öltek meg.
Szászrégen vagy Zetelaka környékén ma már egy erdei séta is életveszélyes lehet a medvetámadások miatt. Vadgazdálkodási
szakemberekkel próbáltuk tisztázni a bukaresti szakminisztérium és a vadászszervezetek között elmélyülő vitákat.„Ami
vadgazdálkodás ügyében Romániában történik, az felháborító. A minisztérium nem tekint partnerének bennünket, nem tudunk velük
együtt dolgozni. Az emberek már nemcsak az erdőbe félnek kijárni, hanem a mezőre is, mert ha medvével találkoznak, az könnyen
végzetes lehet. […] Azt szeretnék elérni, hogy ne a „méregzöld” környezetvédő szervezetek diktáljanak a minisztériumnak…”
Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Román nyelvű könyv jelent meg a székelység történetéről
A székelyek rövid története (O scurtă istorie a secuilor) címmel jelent meg román nyelvű könyv a bukaresti Curtea Veche Kiadó
gondozásában, a kötet szerzője Hermann Gusztáv Mihály székelyudvarhelyi történész, az MTA köztestületének külső tagja. A
szerző az MTI-nek szerdán elmondta, hogy ez az első olyan román közönségnek íródott könyv a székelyek történelméről, amelyet
magyar történész írt, és bekerült a román könyvkereskedelembe. A szerző emlékeztetett, hogy a kiadó már korábban is nyitott a
magyar kultúra irányába, hiszen több magyar szépirodalmi alkotást román nyelven adtak ki. "Arra törekedtem, hogy olyan
székelység történelmet írjak románul, hogy a román olvasó lehetőleg ne vágja a falhoz az első oldal után, hogy ez megint hazugság
és megint az ellenségünkről szól. Ugyanakkor megpróbáltam kimondani olyan dolgokat is, amelyek történelmi tények, és
amelyekről a román történetírás nem beszél, vagy esetenként másképpen beszél" - mondta Hermann Gusztáv Mihály…” Forrás:
Maszol.ro: teljes cikk >

Az oktatás átszervezését sürgeti a magyar pedagógus- és diákszövetség
A magyar pedagógus- és diákszövetség álláspontja szerint minden oktatáspolitikai döntés alapját az alábbi elveknek kell
következetesen meghatároznia: gyermekközpontúság, valós döntési decentralizáció, közösségépítés. A két szervezet ennek elérése
érdekében a bukaresti szaktárcához fordult. Közös beadvánnyal fordult az oktatási minisztérium vezetőségéhez a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) és a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ). A dokumentumban rövid és
középtávú közoktatás-politikai irányvonalak és intézkedések meghozatalát javasolják… […] Az Európai Unióban a legnagyobb
mértékben Románia finanszírozza alul a közoktatását, és teljes mértékben ugyanez jellemzi a szakemberek továbbképzését is –
jelentette ki lapunknak Ferencz-Salamon Alpár. A Romániai Magyar Pedagógus Szövetség (RMPSZ) szakmai alelnökével a
romániai közoktatás nehézségeiről, megoldásra váró problémáiról beszélgettünk, kitérve a tanévkezdés és az iskolai
óraszámcsökkentés kapcsán felmerülő kérdésekre…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Nem tettek le az erdélyi magyar kórháztervről
Számos vitán és egyeztetésen esett át eddig a Csűry István református püspök tízéves kezdeményezése nyomán kidolgozott, több
erdélyi magyar kórház létrehozását célzó elképzeléscsomag, amely a budapesti kormány asztalán található. Szakemberek szerint az
erdélyi magyarság számára létfontosságú lenne egy erdélyi magyar kórházlánc kiépítése. A püspöki kezdeményezésből hosszas vita
kerekedett, közben a Bihari Református Egyházmegye saját adományból megvásárolta azt a 3,5 hektáros nagyváradi területet, ahova
az egyházkerület a kétezres évek derekán az új kórházát elképzelte. Az épületről különböző vázlatok és egy látványterv is készült,
több éve azonban mély csend övezi a jobb sorsra érdemes kezdeményezést…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

„A kommunizmus még a szekrényemben van” – rendszerváltás az erdélyi magyarok szemszögéből
Az erdélyi magyarok rendszerváltását kíséreli meg bemutatni az Eurotrans Alapítvány Elmúlt Jelen című multimediális projektje,
amelynek egyik része a kolozsvári Tranzit Házban szerdán megnyílt kiállítás – nem törekedik teljességre vagy egységes
magyarázatokra, hanem tematikusan, a mindennapi ember tapasztalataira és élményeire építve beszél a kommunizmusról, az 1989es forradalomról és rendszerváltásról. Mint megtudtuk, a kiállítás tervezői – Blos-Jáni Melinda vizuális kultúra kutató, egyetemi
oktató, Fodor János történész, egyetemi oktató az MTA köztestületének külső tagjai, Miklósi Dénes képzőművész, Molnár Beáta
kiadványszerkesztő – nem arra törekedtek, hogy az eseményekről egy kimerítő képet adjanak, hanem az erdélyi magyarok személyes
tapasztalásai foglalkoztatták őket…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

BBTE-s tanárok az online oktatásról: semmi sem pótolja a fizikai találkozást, de ami bevált, meg kell tartani
Még az egyetemistáknak is olykor kihívást jelentett a koronavírus-járvány ideje alatt bekapcsolódni az online oktatásba, mely
módszernek egyébként voltak előnyei és hátrányai egyaránt. Nem gondolnák, hogy a kizárólag online térben történő oktatás lenne
a jövő, mert a diákokkal való személyes találkozást semmi sem pótolja, viszont azt, ami a járványhelyzetben kipróbált online
oktatásban bevált, érdemes megtartani ezentúl is – hangzott el a Babeș–Bolyai Tudományegyetem meghívott oktatóitól a Kolozsvári
Magyar Napokon tartott péntek délutáni beszélgetésen. […] Markó Bálint az MTA köztestületének külső tagja elmondta, járványok

eddig is voltak, „nem ez az első, de nem is ez lesz az utolsó”, mégis az új koronavírus okozta pandémia lesz az, amelyik bevonul a
történelembe, hiszen egyéb érdekességei mellett „globális, hosszú időre elnyúló reakció született rá”. Meglátása szerint mára már
hitkérdéssé vált a koronavírus a társadalomban, nem a tények számítanak. Számos tévhit született a járványról, és probléma a
rektorhelyettes szerint, hogy szakemberek nem egyszer álltak be ezek mögé. […]Több tízmillió eurót bukik Kolozsvár az online
történő egyetemi oktatáson…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Ellehetetlenítették a magyar bábtársulat működését?
A kolozsvári Puck Bábszínház magyar tagozata a román vezetésű intézmény szemében csupán olyan, mint egy címke, vagy mint a
cápa az akváriumban: fel lehet mutatni, hogy létezik, közben semmi joga nincsen. A tagozat lassú, szisztematikus sorvasztó
folyamatnak az elszenvedője, a régóta tartó áldatlan állapot megszüntetését a különválás, egy állami finanszírozású magyar
bábszínház jelenti – mondta el a Krónikának Vadas László színházi rendező, a bábszínház több előadásának létrehozója, a magyar
tagozat egykori vezetője. […] …nincs főállású vezető, a műsorpolitikával, a társulat fejlődési irányával kapcsolatosan a magyar
kultúrát és nyelvet nem ismerő, diszkriminatív, megalázó módon viselkedő vezetőség dönt. „Ami a lényeg: a bábszínház magyar
tagozatának nincs önállósága, és határozottan érződik a diszkrimináció” – részletezte Vadas. Arra is kitért, az összes jobb előadást
pályázati pénzből sikerült létrehozni, mert hiába van központi büdzsé produkciós költségekre, a magyaroknak mindig pluszban
kellett pályázniuk, hogy legyen elegendő költségvetésük, másként nem tudják megfizetni a rendezőket, a képzőművészeket, nem
tudják biztosítani a honoráriumokat…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

A haláltáborokba elhurcolt gyermekeknek állítanak emléket Sepsiszentgyörgyön
Sepsiszentgyörgyon, a Vojkán utcai temetőben a második világháború alatt a haláltáborokba elhurcolt 14 évesnél fiatalabb zsidó
gyermekek emlékére készül emlékhelyet kialakítani az önkormányzat. […] „A gyerekek magyar anyanyelvűek voltak, a közösség
részét képezték. Kötelességünk ápolni az emléküket, ezért fontos lenne, hogy a temetőkertet közösségi térként helyezzük el a város
térképén. Nem szabad elfelejtenünk a múltat és annak borzalmait, ezt pedig csak úgy érhetjük el, ha bevonjuk a gyerekeket és a
fiatalokat” – hangsúlyozta Antal Árpád-András polgármester. A Holokauszt-emlékparkban a gyermekek emlékére 52 darab tuját
ültettek, ezek mellé síremlékeket állítanak, amelyeken az áldozatok neve szerepel…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Kolozsvári Magyar Napok 2020
Péntek este véget ért a tizenegyedik kiadásához érkezett és a járványhelyzet teremtette körülmények miatt az idén csak három napig
tartó Kolozsvári Magyar Napok. Az augusztus 19-21. között megszervezett kulturális seregszemle 100 programpontján közel 10.000
résztvevő volt jelen, az online térben pedig 273.000 érdeklődőhöz jutottak el a Magyar Napok eseményei – számoltak be szombaton
a szervezők. A 11. Kolozsvári Magyar Napok médiaanyagai, valamint további érdekességek megtalálhatóak a
www.magyarnapok.ro oldalon, valamint az esemény Facebook-oldalán. […]A Farkas utcai Romkertben szervezett péntek esti
záróünnepségen Emil Boc, Kolozsvár polgármestere gratulált a szervezőknek, és köszönetet mondott azért, hogy a koronavírusjárvány miatti korlátozások közepette is megtartották a magyar napokat…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Átfogó kötet tárgyalja Trianon erdélyi nyelvi következményeit
Kell-e félteni a magyar nyelvet? A kérdés megválaszolásához az elmúlt száz évben lezajlott társadalmi és nyelvi folyamatok
részletes, interdiszciplináris elemzésével ad támpontokat a frissen megjelent A magyar nyelv Romániában (Erdélyben) című kötet.
A rendszerváltás után elindult a Trianon nyelvi következményeinek felmérését célzó A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX.
század végén című kutatás és könyvsorozat, Kontra Miklós nyelvész vezetésével. A kárpátaljai, vajdasági, szlovákiai, ausztriai és
szlovéniai, illetve a horvátországi magyar nyelvközösséggel foglalkozó kötetek után éppen Trianon és az 1989-es rendszerváltás
kerek évfordulójának évében látott napvilágot az Erdéllyel foglalkozó kiadvány, amelyet a kolozsvári Babeș-Bolyai
Tudományegyetem tanárai, Péntek János és Benő Attila az MTA köztestületének külső tagja jegyeznek. […]A kötet két nagy
nyelvészeti felmérés eredményeire épül, ugyanakkor nem készülhetett volna el a rendszerváltás óta felnőtt új nyelvésznemzedék
kutatásai nélkül, hangsúlyozta Péntek János. A felmérések azért fontosak, mert megmutatták, hogy az erdélyi magyarság nem
egységes, hanem legalább háromféleképpen viszonyul a nyelvhez…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

A trianoni és a bécsi döntés hatásairól is szól a magyar napokon bemutatott Kincses Kolozsvár Kalendárium
A Kincses Kolozsvár Kalendáriumot mutatták be csütörtökön délelőtt a péntekig tartó Kolozsvári Magyar Napokon a Bánffy-palota
udvarán. H. Szabó Gyula, a kötet főszerkesztője kiemelte, a sokszerzős, mozaikszerű kiadvány évente bizonyítja, hogy a kincses
város múltja sok felfedezendő elemet tartalmaz. Idén a trianoni békediktátum századik, illetve a második bécsi döntés 80.
évfordulója köré csoportosították a könyvben megjelent írásokat, ezek az események ugyanis jelentős nyomot hagytak Kolozsvár
múltjában. H. Szabó Gyula, a kötet főszerkesztője kiemelte, a sokszerzős, mozaikszerű kiadvány évente bizonyítja, hogy a kincses
város múltja sok felfedezendő elemet tartalmaz…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Székely János A nyugati hadtest című művének román fordítását mutatták be Kolozsváron
Székely János A nyugati hadtest című regényének román fordítását mutatták be szerda este a Kolozsvári Magyar Napok keretében
a Bánffy-palota udvarán. Az eseményt szervező Balassi Intézet bukaresti központjának igazgatója, Kósa András László elmondta,
a kötetet román nyelvre átültető Marius Tabacu az előzetes beharangozással ellentétben nem lehet jelen személyesen az eseményen,
de levetítenek nagy képernyőn egy vele készített interjút, amelyben a fordító Székely Jánosról, a regényről és annak lefordításáról
beszél. A Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet felkérésére ültette Marius Tabacu románra újra a kisregényt, amely 1989-ben
már megjelent románul, az akkori események miatt azonban homályban maradt…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Az ÓpeRENCZián túl: könyvbemutató Mihályfalván
Az Érmihályfalva fennállásának 750. jubileumi évfordulója alkalmával szervezett rendezvénysorozat keretén belül mutatták be az
elmúlt szombaton Rencz Csaba újságíró harmadik, posztumusz megjelent kötetét. A négy témakör – politika, közélet, bulvár, sport
– szerint felépülő, 2011–2020 között született írásokat, blogbejegyzéseket tartalmazó könyv a szerző halála előtt csaknem kiadásra
készen állt. Elhunyta után családja kezdeményezte a kötet megjelentetését, amihez az Érmihályfalvi Polgármesteri Hivatal nyújtott
támogatást.[…] Ezek az írások az idő távlatából bár jelentéktelen, feledésbe merült eseményekről szólhatnak, mégis fontos
korlenyomatai lehetnek a szóban forgó időszaknak, olvasása során érzelmek, emlékek tárulhatnak fel a kiadvány lapozgatóiban…”
Forrás: Erdon.ro: teljes cikk >

Fütyöltek és pisszegtek is egykor az erdélyi magyar színházakban
A Kolozsvári Magyar Napok utolsó napján virtuális sétát tettünk T. Szabó Levente irodalomtörténésszel, az MTA köztestületének
külső tagjával aki a KMN Tv-ben beszélt az elmúlt századok kolozsvári, erdélyi magyar színjátszásáról. Az előző években ez mindig
a színházi séta alkalmával valósulhatott meg, ám idén csak a tévéképernyőn keresztül. Ha az erdélyi magyar színjátszásról
beszélünk, célszerű a XVI. századtól kezdeni a diskurzust, ugyanis már 1517-ben a kolostorokban bibliai előadásokat tartottak,
amelyek részben misztériumjátékok, részben pedig iskolai drámák lehettek. T. Szabó Leventétől azt is megtudtuk, hogy a XIX.
században a nagy európai kőszínházak társadalmilag tagoltak voltak, óriási tér állt a nézők rendelkezésére, ahol ettek-ittak, a
páholyok függönyei elhúzhatóak voltak, és sokszor nem is az előadás miatt mentek a főurak, hanem, mert itt tudták megvitatni a
különböző politikai, gazdasági kérdéseket. Ott zajlott a szociális élet, udvaroltak, és csak fél szemmel nézték az előadást, néha belebele tapsolva…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Videó: A csángó falu, ahol románul ünneplik Szent István királyt
Valamikor hat moldvai falunak is Szent István király volt a védőszentje. A történelem és a papok ténykedései úgy alakították a
dolgokat, hogy mára a hatból csupán egyedül Pusztinán tartanak még Szent István napi búcsút, a többi településen jobbnak látták
lecserélni a templom patrónusát valami kevésbé magyarra. A Transindex annak járt utána, hogy miként tudták megvédeni a
helybéliek templomuk védőszentjét, és hogyan lehetséges az, hogy egy csángó faluban, ahol az emberek többsége áhítozik a magyar
misék után, még a templomuk búcsúját is román nyelven tartják…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk >

Rendhagyóan emlékeznek idén Márton Áron püspökre
Isten szolgája, Márton Áron püspök 1896. augusztus 28-án született Csíkszentdomokoson. Az évforduló napján, immár kilencedik
alkalommal tart megemlékezést a Márton Áron Múzeum és a Márton Áron Egyesület Csíkszentdomokosért. A járványügyi helyzet
sem írta felül az évfordulót, a szervezők alkalmazkodtak a veszélyhelyzethez, ezért templomban tartják az ünnepet. A résztvevők
előzetes bejelentkezését kérik. A liturgiát követően a nagy püspök életének egyháztörténész kutatója, Marton József pápai prelátus,
nagyprépost, egyetemi tanár tart előadást Márton Áron küzdelme Dél-Erdélyben 1940-1945 között címmel. Az előadás keretében a
közönség hallhat két, eddig nyomtatásban meg nem jelent verset a Bárd Oszkártól (1893-1942). A zsidó származású, irodalmárorvos verseiről Lázár Csilla kiemelte: Marton professzor lelt rájuk a levéltárban. Szerzőjük közelebbről ismerhette Áron
püspököt…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk >

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
Matovič: 1968 augusztusa az árulás jelképe
1968 augusztusa az árulás jelképe. A véleményünk miatt tankokkal támadtak ránk. Azoknak az embereknek, akiket 1968
augusztusában tönkretettek és megaláztak, 1989-ben végül mégis sikerült győzelemre vinniük a szabadságért folytatott küzdelmet.
Mindezt Igor Matovič (OĽANO) kormányfő jelentette ki az 1968 augusztusi eseményekről való pénteki megemlékezésen. Ma van
az 52. évfordulója annak, hogy Csehszlovákiát megszállták a Varsói Szerződés katonai alakulatai. […] Ján Budaj környezetvédelmi
miniszter csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján új emléknapok bevezetését javasolta június és augusztus huszonegyedikére.
Augusztus 21-én Csehszlovákiának a Varsói Szerződés hadseregei általi megszállására (1968-ban), június 21-én pedig arra

emlékezünk, hogy a megszálló szovjet csapatok távoztak az országból (1991-ben)…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > teljes cikk 2
>

Sas: Leállítanák az egyházak állami támogatását
Az SaS ismét felvetette, hogy az egyházakat függetleníteni kellene az állami támogatástól. Sulíkék koalíciós partnerei ellenzik az
ötletet, sőt, maguk az egyházak sem tartják jó ötletnek. Az SaS nemrégiben a párt Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést,
melyben azt írták, újra meg szeretnék nyitni a társadalmi vitát az egyházak finanszírozásának kérdéséről. A felekezetek jelenleg az
államtól kapják a pénzt, amelyet a kulturális minisztérium oszt szét évente. A kulturális tárca honlapján nyilvánosan is hozzáférhető
a minisztérium éves költségvetési tervezete. Ebből kiderül, hogy 2020-ban közel 52 millió eurót osztottak szét 18 bejegyzett egyház
között (bár a teljesség kedvéért hozzá kell tenni, hogy 4 kisebb felekezet nem részesült az állami támogatásból, így technikailag
csak 14 egyházról beszélhetünk). Ez az összeg magasabb, mint az utóbbi 20 évben bármikor. A legtöbb pénz idén is a római
katolikus egyházhoz került, ők több mint 34,5 millió euróból gazdálkodhatnak. Utánuk következik az evangélikus egyház 5,174
millióval, majd a görögkatolikus egyház 5,106 millióval. Az egyházak finanszírozásán tavaly egyébként már változtattak, mely
értelmében az egyházak támogatása egy plusztétellel bővült, melynek nagysága attól függ, hogy hány hívő tartozik az adott
egyházhoz (a 2020-as költségvetés esetén még a 2011-es népszámlálás adataiból indultak ki)…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Felmérés: A nők eleve alacsonyabb bérre számíthatnak
Szlovákiában a nők fizetése átlagban 20%-kal alacsonyabb, mint a férfiaké. A Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) kutatói […]
felmérésén 155, személyzeti osztályon dolgozó szakember vett részt. Az eredmény nem túl meglepő: bár mindkét csoport
ugyanolyan sorrendbe állította az önéletrajzokat, és ugyanazt a jelentkezőt ítélte meg a legjobbnak, a győztes nőnek mégis 200
euróval kevesebb fizetést ítélt meg, mint az ugyanolyan szakmai tapasztalattal bíró, ugyancsak első helyen végzett férfi
jelentkezőnek. […] A kísérlet során egy nem várt jelenségre is felfigyeltek. Amikor részletesebben megvizsgálták, kinek mekkora
kezdő fizetést határoztak meg a szakemberek, kiderült, hogy a nők a férfi jelentkezőknek 210 euróval magasabb bért javasoltak,
mint a nőknek. […] Ez azért fontos, mert ezekben a pozíciókban általában nők dolgoznak…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Lovász: A nemzetiségi adásnak reagálnia kell a digitális kor kihívásaira
A Szlovák Rádió és Televízió (RTVS) nemzetiségi műsorszolgáltatásának reagálnia kell a digitális kor kihívásaira, jelentette ki
Lovász Attila, a nemzetiségi adások részlegének igazgatója. Lovász az RTVS Tanácsának csütörtöki ülésén mutatta be a nemzetiségi
műsorszolgáltatás állapotáról és fejlődéséről szóló, a 2011-2019 közötti időszakra vonatkozó komplex jelentést. „Ami a rádiót illeti,
már ma is nyilvánvaló a hallgatók számának csökkenő tendenciája. Forradalmi változások, az új technológiák bevetése és
alkalmazása nélkül nem leszünk képesek tartani a jelenlegi szintet. Ma az RTVS nemzetiségi adásai mintegy 154 000 állandó
hallgatóhoz jutnak el” – mutatott rá Lovász. […] Peter Medviď, a nemzeti kisebbségekért és etnikai csoportokért felelős bizottság
tagja megjegyezte, hogy a nagy sportesemények idején a kettes adón a nemzetiségi adás a háttérbe szorul. Hozzátette: azt sem érti,
nyáron és az ünnepi időszakban miért szünetel a nemzetiségi műsorok gyártása…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Vélemények: Többes nemzetiségi jelölés a népszámláláson – mire készüljünk?
A 2021. évi népszámlálás nemzetiségi bevallásra vonatkozó módszertana egy nagyon fontos ponton megváltozik Szlovákiában: míg
korábban mindenki egy nemzetiséghez tartozást választhatott, addig 2021-ben egy másik, második nemzetiség megadása is
lehetséges lesz. Milyen következményekkel járhat ez a változás a szlovákiai magyarságra nézve, és hogyan készülhetünk fel erre?
Az Új Szóban az elmúlt hetekben vita bontakozott ki a népszámlálási módszertan megváltozásának értékeléséről és lehetséges
hatásairól: Ravasz Ábel vitaindítójában inkább a változás által nyújtott lehetőségeket értékelte, Kovács Balázs kétrészes cikkében
viszont elsősorban kockázatként tekintett az új módszertanra, és ezen kockázatok minimalizálására tett javaslatokat. Mindkét szerző
saját álláspontja alátámasztására használta a magyarországi, a többes nemzetiségi jelölést már megengedő népszámlálási
gyakorlatot…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Matovič támogatást ígér a Csemadoknak
Negyed évszázad után újra normatív állami támogatást kaphat a Csemadok, ha Igor Matovič kormányfő állja a szavát. A
miniszterelnök ebédre hívta a közművelődési szövetség vezetőségét, és azt ígérte, a Maticához hasonlóan részesülhet támogatásban
a szervezet, a népszámlálási adatok alapján. „Mi, szlovákok, fenntartjuk a Matica slovenskát, de az ő Maticájukra egy vasat sem
költünk. Ez fair?” – írta Igor Matovič a találkozóról szóló Facebook-posztjában. A Csemadok 1996-ig kapott normatív állami
támogatást, most pályáznia kell az állami forrásokért – ezt pedig ugyan hosszú évek óta sérelmezi a szervezet, ám eddig nem
változott a helyzet annak ellenére sem, hogy azóta többször volt tagja magyar párt a kormánynak. A Csemadok programjai
megvalósítására egyebek mellett a Kisebbségi Kulturális Alapnál pályázik, működési támogatást pedig kizárólag Magyarországról,
a Bethlen Gábor Alaptól kap. Ez a helyzet változhat meg, amennyiben Matovič felvetése megvalósul…” Forrás: Ujszo.com: teljes
cikk >

A három magyar párt közös nyilatkozatot írt alá csütörtökön Komáromban
Államalapító Szent István király ünnepén, augusztus 20-án írta alá a három párt elnöke a komáromi Tiszti pavilon dísztermében a
magyar pártok együttműködési szándéknyilatkozatát, amely akár évtizedekre is meghatározhatja a felvidéki politika és közélet
alakulását, a magyar közösség sorsát – hangzott el a bevezetőben. A sajtótájékoztatóval egybekötött eseményen részt vettek az
MKP, a Híd és az Összefogás képviselői is…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Vélemény: Miért nem támogatható a területi autonómia
Ha sokak vágyálmát, a szlovákiai magyar területi autonómiát megpróbáljuk gyakorlatiasan felvázolni, olyan entitást kapunk, amely
nem képez természetes földrajzi, gazdasági, néprajzi és történelmi régiót, egyszerre kormányozhatatlan és megvalósíthatatlan, és
valószínűleg a magyarok között sem lenne túl népszerű. Logikusan kínálkozik, hogy a magyar autonóm területhez a magyar
többségű települések tartozzanak (ahol a magyar nemzetiségű vagy anyanyelvű lakosság aránya meghaladja az 50 százalékot).
Ebből indul ki az MKP fent említett koncepciója is. Csakhogy járási székhelyeink többségében, amelyek regionális központok is,
Szenctől Rozsnyóig már rég nincs magyar többség. […] Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a városoktól délre fekvő,
vonzáskörzetükhöz tartozó magyar többségű falvak részei lennének az autonómiának, maguk a városok viszont nem. Természetesen
nem kerülhetjük meg a szlovák társadalom és politikai elit hozzáállását a kérdéshez. Az autonómia még mindig vörös posztó a
szlovákoknak…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Határon túli magyarságot segítő közösségi startupot indít a Magyar Ifjúsági Konferencia
Elindult a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és külhoni magyar szakmai partnereinek összefogásából létrejövő Segítség.ma online
felület. A platform legfontosabb célja, hogy a határon túli magyar betegek a lehető legkönnyebben és leggyorsabban találjanak
maguknak, vagy a környezetükben élőknek anyanyelvű egészségügyi és mentálhigiénés ellátást. A jelenlegi béta verzió a potenciális
támogatóknak, partnereknek és felhasználóknak nyújt hasznos információkat, 2020 őszétől viszont már alapvető szolgáltatások is
elérhetők lesznek…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Szenti István-napi megemlékezések a Felvidéken és Zoborvidéken
A Nyitra-vidék három olyan településén emlékeztek meg augusztus 23-án a magyar államalapításról és Szenti Istvánról, ahol az
első magyar király emlékére szobrot, vagy emlékművet állítottak. Elsőként Nyitracsehiben, a szentmise után koszorúztak a helyi
magyarok. A Csemadok Nyitracsehi Alapszervezetének és Férfi Éneklőcsoportjának szervezésében előbb litániát mondtak a
résztvevők a helyi plébános vezetésével, utána az éneklőcsoport István királyról szóló énekeket adott elő, majd Karasz Mária
mondott történelmi visszatekintőt. […] Nagycétényben a szentmise után tisztelegtek István emléke előtt, […] Lédecen is ünnepeltek
a Nyitrai járás magyarjai. […]Nánán a Csemadok helyi szervezete és a párkányi plébánia szervezésében a Szent István-napi
megemlékezés a szentmise keretében az új kenyér megáldásával kezdődött. Majd vasárnap délután ünnepi hangversenyre került sor
a templomban. […] Felvidék-szerte számos településen már a hétvégén emlékeztek Szent István királyunkra és az
államalapításra…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 >

Vélemény: A magyar–hun rokonságról másképpen
Szent István-nap előestéjén dr. B. Kovács István néprajzkutató, régész és gömörológus A magyar-hun rokonságról – hősepikánk
tükrében című, könyvbemutatóval egybekötött előadására került sor az utóbbi években felújított kassai Magyar Református
Központban, mely a Miklós-börtönnel szemben áll. […] Az előadásra éppen abban az időszakban került sor, amikor őstörténetünk
átértékelése folyik. Ezt az előadó is hangsúlyozta előadásában. Ez a folyamat még évtizedekig eltarthat, míg egy letisztultabb kép
veheti át a korábbi – mint mára kiderült –, tarthatatlan elképzeléseket. Generációváltásra van szükség, magyarázta B. Kovács, hisz
emberileg érhető, hogy senki sem fog kiállni és bevallani, hogy egy életen át téveszméket hirdetett és ezekből építette fel karrierjét,
így szerzett tudományos fokozatot, söpört be díjakat…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Könyvbemutató Dunaszerdahelyen
A Kortárs Magyar Galériában mutatták be Karaffa Attila Felvidéki szemmel című könyvét, mely a szerző negyvenedik születésnapja
alkalmából a Pázmaneum Társulás gondozásában került kiadásra. A kiadvány címével az elmúlt évek során már találkozhattak az
érdeklődők, mivel fényképkiállítás formájában járta be Felvidéket és láthatták Magyarországon is. A fényképkiállítás célja az volt,
hogy láttassa a Csallóköz és Dunaszerdahely életét. A szerzővel Rajkovics Péter beszélgetett, aki elmondta, hogy a könyv egy
ötvözete a már ismert fényképeknek és Attila publicisztikai írásainak, melyeknek 2001-től napjainkig született válogatása kerültek
a kiadványba…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Helyzetkép: Gombaszög LITE
A koronavírus-járvány miatt az idei Gombaszögi Nyári Tábor nem valósulhatott meg, viszont a múlt hét végén a Gombaszög LITE
névre keresztelt rendezvény várta a fiatalokat Gombaszögben. A rendezvénynek a gombaszögi Andrássy-kemping adott otthont
augusztus 20-23. között. A tábor programjában elsősorban hazai fellépők és előadók kaptak helyet. Orosz Örs, a Gombaszögi Nyári
Tábor főszervezője elmondta, nagyon szigorúan betartották a járványügyi intézkedéseket, vagyis azt, hogy egyszerre legfeljebb ezer
fő tartózkodhat a fesztivál területén, így a nulladik nappal együtt a három nap egyedi látogatóinak száma 1100 fő körül volt…”
Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

Múltidéző: A Szlovenszkói Magyar Kultúregyesület „ipolysági fiókja” és szerepe a város két világháború közti
életében
A Trianon utáni felvidéki magyarság sok tekintetben új helyzetbe került. Az anyanyelvi kultúra ápolása a demokratikusnak nevezett
Csehszlovákiában megannyi akadályba ütközött, a magyar intézmények kiépítése nem ment mindig gördülékenyen. 1920-ban ugyan
létrehozták a Szlovenszkói Magyar Népszövetséget, majd 1924-ben megalapították a Felvidéki Egyesületek Szövetségét, a hivatalos
bejegyzését viszont az arra illetékes szervek elutasították. Talán azért, mert a közművelődés mellett ezek politikai célokat is
kitűztek…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
Felmérések: Ukrajnában minden ötödik ember kész elhagyni az országot
Ukrajnában elsősorban a fiatalok körében népszerű ez a terv, mivel csábítja őket a fejlettebb országokban kínálkozó magasabb
jövedelem lehetősége. A Demokratikus Kezdeményezés és a Rozumkov központ közös felmérésének augusztus 21-én közölt adatai
szerint, a lakosság 19%-a kész elhagyni Ukrajnát és egy másik országban letelepedni – írja a Korrespondent.net. A leginkább
külföldre vágyók 40 év alattiak. 22% jelölte a magasabb jövedelem lehetőségét, mint okot a lehetséges költözésre. A bizonytalan
politikai helyzetre 13% hivatkozott, az országban uralkodó általános helyzetre pedig szintén 13% hivatkozott, mint az emigráció fő
oka. […]Az ukrán munkavállalók többsége asszimilálódik, és legalább egy családtagot magával visz Lengyelországba – állítja a
Gremi Personal nemzetközi foglalkoztatási társaság analitikai központja a Lengyel Nemzeti Bank nemrégiben készült tanulmányára
hivatkozva. […] Szakértő: Ukrajnában több mint egymillió regisztrálatlan munkanélküli van. […] Az ukránok 48,6%-a szerint
Ukrajna nem önálló állam. Ezek a Szociológiai megfigyelőközpont által 2020. augusztus 8-15. között végzett felmérés adatai - írja
az Interfax.com…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 >

Ljasko: a narancssárga zónákban a tanárok védőpajzsban tartsanak órákat
Ezt Viktor Ljasko, országos tiszti főorvos jelentette ki az „Oktatás a járvány idején: hogyan kell megszervezni a 2020-2021-es
tanévet?” címmel rendezett oktatási fórumon – adta hírül a mukachevo.net internetes hírportál augusztus 23-án. Az új tanévben a
tanárok maszk nélkül taníthatnak az olyan területeken, ahol kedvezően alakul a járványhelyzet. A narancssárga zónában azonban a
tanároknak átlátszó arcvédőt kell majd viselniük. Viktor Ljasko arra is emlékezetett, hogy a vörös zónákban lévő iskolákat
bezárják…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >

Ukrajna függetlenségét méltatták Beregszászban
Ukrajna függetlensége kikiáltásának 29. évfordulójáról és a nemzeti zászló napjáról emlékeztek meg Beregszászban 2020. augusztus
21-én a Sevcsenko szobornál. A rendezvény az ukrán himnusszal kezdődött, majd a műsorvezető röviden ismertette az ünnep
történelmi hátterét, célját és értelmét: – Minden nemzet politikai és lelki életében vannak olyan események, melyek mélyen
beleivódnak a történelmébe és tudatába, megalapozzák a létet. Huszonkilenc évvel ezelőtt történelmünkben egy új korszak
kezdődött, hiszen a világtérképen megjelent egy új, független ország. Azóta minden év augusztus 24-én megünnepeljünk állami
ünnepünket. […] Az esemény koszorúzással folytatódott. A Sevcsenkó szobornál a városi és a járási vezetőség, Magyarország
Beregszászi Konzulátusának, valamint az asztélyi határőrségnek képviselői helyezték el koszorúikat…” Forrás: Karpatalja.ma:
teljes cikk >

Kárpátaljai politikum: Őszi önkormányzati választások
Bár a kampány hivatalosan csak 2020. szeptember 5-én kezdődik, az őszi önkormányzati választások tematikája már a csapból is
ömlik. Készülnek a különféle, megrendelt közvélemény-kutatások, köztük olyanok, melyek rossz szereplést jövendölnek a magyar
pártoknak, amit a széthúzással magyaráznak. Minden hirdetőtáblán jól fésült leendő polgármester- és képviselőjelöltek köszönnek

vissza. Kárpátaljai „kishazánkban” sincs ez másként. Milyen babérok teremnek nekünk egy viszonylag jól lefolytatott, ellenszél
nélküli önkormányzati választások után? – tettük fel a kérdést dr. Zubánics Lászlónak, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség
(UMDSZ) elnökének. […] Például, becsléseink szerint, 2015-ben a magyarokra szavazók kb. 8 százaléka a KMKSZ-re, 4 százaléka
pedig célirányosan az UMDSZ-re, illetve jelöltjeire voksolt. A 2015-től eltelt időszakban a KMKSZ olyan nagymértékű
magyarországi támogatást kapott, és osztott szét vidékünkön, mint egész fennállása óta soha. Ez igen jelentős fegyvertény, amelynek
idén ősszel komoly, dinamikus hatást kellene gyakorolnia a kulturális szövetség választási eredményeire. Véleményünk szerint –
ismét csak az egyetlen hiteles elemzési alapból, azaz a rendkívül eredményes 2015-ös közös szereplésből kiindulva – ezek az
eredmények akkor érhetők el, ha a két magyar párt ismét közösen lép fel Beregszászban, éppúgy, ahogy azt öt évvel ezelőtt tette.
[…]A Kárpáti Igaz Szó ezért hagyományos heti kérdésében azt firtatta: Ön támogatja-e a teljes körű magyar–magyar összefogást
az őszi választásokon? A kommentekkel együtt közel 800 voks érkezett, amit már illik komolyan venni, az eredmény pedig magáért
beszél: a kárpátaljai magyarok elsöprő többsége, 92 százaléka az egységes fellépés mellett foglalt állást!…” Forrás: Kiszo.net: teljes
cikk > teljes cikk 2 >

Elérő Vélemények: Sajtónívódíjat neveztek el Kádár „pribékjéről” Kárpátalján, Balla Lászlóról
Kárpátalja sokkal fontosabb szerepet játszik a magyarság történetében, mint ahogy eddig sejtettük. A legújabb kutatások szerint
onnan vezényelték le ötvenhat vérbe fojtását, olyan figurák segítségével, mint az a Balla László, aki Kádár tolmácsa és mindenese
volt. Ezért is különösen felháborító, hogy a Kárpáti Igaz Szó szerkesztősége és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ)
napjainkban Balla László Sajtó-nívódíjat alapított, amelyet 2020 nyarán adott át először. Zelei Miklós író Tóth István beregszászi
főkonzullal a kárpátaljai múlt sok szennyes, szomorú titkáról beszélgetett. Az ebből készült könyv most jelent meg. Ennek fényében
kell értékelni a hírt, hogy a Kárpáti Igaz Szó szerkesztősége és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) Balla Lászlósajtónívódíjat alapított, amelyet 2020 nyarán adott át először…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Petrov: provokáció volt az augusztus 20-i bombariadó-sorozat; Nyomozás indult a kárpátaljai magyarságot
fenyegető levelek ügyében
Olekszij Petrov, Kárpátalja kormányzója szerint a hamis bombariadók a kárpátaljai magyarság helyzetének destabilizálását
szolgálta, és provokálni akarták a magyar kisebbséget. A kormányzó a helyhatósági választások küszöbén történt incidensek kapcsán
a TV21 Ungvárnak nyilatkozott. Biztos vagyok benne, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat alaposan meg fogja vizsgálni ezeket az
eseteket. Abban is biztos vagyok, hogy megtaláljuk a fenyegetőket – jelentette ki Petrov. – Nekem úgy tűnik, hogy ezeket az akciókat
– amelyeket még információs-pszichológiai műveleteknek is szoktak nevezni – külföldről szervezték. […]Korábban: Újabb
fenyegető levelet kapott több kárpátaljai egyház és magyar szervezet augusztus 21-én délután. „A ti enklávétokra és közösségeitekre
nincs szüksége Ukrajnának!” – írta. […]Beregszász után további két bombariadóról érkezett bejelentés a hatóságokhoz augusztus
20-án a délelőtti órákban – tudatta a pmg.ua internetes hírportál. A névtelen bejelentő szerint Beregszászban, a római katolikus
templomon kívül Técsőn és Aknaszlatinán (Szolotvino) is helyeztek el bombákat…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > teljes cikk
2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 >

Csendes koszorúzások államalapításunk alkalmából
Csendes koszorúzásokkal emlékezett meg idén a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Szent István királyunkról és a magyar
állam megalapításáról. Beregszászban a római katolikus templom udvarán álló Szent István-mellszobornál, valamint Asztélyban
államalapítónk szobránál került sor az ünnepi főhajtásra. […]Szent István királyra és a keresztény magyar állam megalapítására
emlékeztek a Munkácsi Szent István Líceum udvarán is, ahol a Matl Péter szobrászművész által készített fadombormű előtt
tiszteleghettek az egybegyűltek. […]Augusztus 20-án az ungvári járási Szürtében, a katolikus templom kertjében álló Szent Istvánszobornál ezúttal a helyi KMKSZ-alapszervezet hagyományos Szent István-napi ünnepsége helyett csak rövid koszorúzást tartott.
[…]A Tiszacsomai Honfoglalási Emlékparkban, valamint a Benei Általános Iskolában található fából faragott Szent Istvánszobroknál is megemlékezett. […]Augusztus 20-i megemlékezés a salánki szoborparkban…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk
> teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 > teljes cikk 5 >

Kárpátaljai búzaösszeöntés Nagydobronyban
Idén augusztus 22-én, szombaton került sor a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében a kárpátaljai magyar
gazdák által összegyűjtött búza ünnepélyes összeöntésére a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonban. A
pandémia és a kedvezőtlen időjárási körülmények ellenére Kárpátalja ismét megmutatta összetartó erejét: a kárpátaljai gazdák idén
ez idáig 99,6 tonna búzát adományoztak a nemes célra…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >

Magyar Érdemrend Középkereszt kitüntetést kapott Orosz Ildikó
Áder János Dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, valamint a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
elnöke részére, a kárpátaljai magyar felsőoktatás területén végzett több évtizedes, kiemelkedő színvonalú munkája, valamint odaadó
kultúra- és közösségszervező tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést
adományozott…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >

SZERBIA/VAJDASÁG
Šarčević: A szülők nagy többsége a gyerekeket iskolába küldené
A szülők által visszaküldött kérdőívek azt mutatják, hogy nagy többségük azt szeretné, ha gyermekük szeptember 1-jétől az
iskolában tanuljon – mondta Mladen Šarčević oktatási miniszter, írja a szerb sajtó. Šarčević arról is beszélt, hogy azok a tanulók,
akik egészségügyi okokból nem viselhetnek arcmaszkot, műanyagból, vagy plexiből készült arcpajzsot hordanak majd. „Tovább
csökkent azon szülők száma, akik azt szeretnék, hogy gyermekük távoktatásban részesüljön. A múlt héten a számuk valamivel öt
százalék alatt volt, most egyes helyeken ez 2-3 százalék közül mozog” – mondta a miniszter, aki arra is kitért, hogy az iskolák
augusztus 27-ig kaptak határidőt arra, hogy jelezzék a minisztériumnak, milyen modell szerint kívánnak dolgozni szeptember 1jétől. Egyébként hétfőn a Szerbiai Tanügyi Dolgozók Szakszervezeti Uniója a tanévkezdés elhalasztását kérte, mert szerintük ilyen
körülmények között ez nem biztonságos…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >

Bizonytalan a jövő évi népszámlálás
A koronavírus-járvány miatt akár el is halaszthatják a jövő év április 1-je és 30-a között esedékes tíz évenkénti szerbiai
népszámlálást. Nehéz megítélni, milyen formában lesz kivitelezhető a népszámlálás. Nem kizárt az online forma, és az elhalasztás
sem. A szakemberek a személyes megoldást szorgalmazzák az online összeírással szemben. Ivan Marinković demográfus szerint,
ha a járványhelyzet úgy kívánja meg, akkor az összeírók maszkot fognak viselni. Viszont mégis szükség van a háztartások
körbejárására, mivel nincs mindenütt számítógép, különösen az idősebb háztartásokra vonatkozik ez…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes
cikk >

Újjáélednek a mozik, a színházak
A válságtörzs pénteki döntése értelmében több hónapos kihagyás után augusztus 24-étől újra megkezdhetik a működést a mozik és
a színházak, és koncertek is szervezhetők. A kulturális rendezvények közönség előtti megtartása azonban szigorú óvintézkedésekhez
kötött – emlékeztet a FoNet. A színház- és mozi termekben a jelenlévők száma nem haladhatja meg az ötszázat, ahogy a nagyobb
csarnokokban és arénákban sem…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

Videó: Munkatársaik elbocsájtása ellen tiltakoznak a délvidéki magyar újságírók
A Vajdasági Rádió és Televízió, ezen belül is a Vajdasági Televízió kettes csatornája magyar szerkesztőségének munkatársai
tiltakoznak az elbocsátások ellen, melynek során nemcsak a szerkesztőségben dolgozó fiatal újságírók és szerkesztők, hanem az ott
munkát végző lektorok, adásrendezők, rendezők és rendezőasszisztensek egzisztenciája és egyben a magyar szerkesztőség
munkájának folytonossága is veszélybe került. A Vajdasági TV magyar szerkesztőségének 35 tagja van, ebből 15 állandó
munkaviszonyban, 9 meghatározott munkaidőre és 11 kolléga ügynökségen keresztül van alkalmazva. Nélkülük a napi híradások
és a műsorok folytonossága veszélybe kerül. A vajdasági közszolgálati médiaház mindenkori vezetősége gyakran és sok helyen
hangsúlyozza az RTV-ben működő több mint tíz kisebbségi szerkesztőség fontosságát, most pedig éppen ezt a sokszor emlegetett
értéket sodorta veszélybe azzal, hogy hozzájárul a leépítéshez. Ezzel ugyanis ellehetetleníti nemcsak az RTV magyar, hanem az
egyébként is nehéz helyzetben működő többi kisebbségi szerkesztőség munkáját. […]A Vajdasági Rádió és Televízió mintegy 200
dolgozójának tervezett elbocsátása kapcsán a Függetlenség szakszervezet bejelentette, hogy összes szakszervezeti és jogi
lehetőséggel élni fog, és tüntetést is szervez, tudatja a 021.rs…” Forrás: Delhir.info: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 >

Szent Istvánra emlékeztek és megszentelték az új búzából készült kenyeret
A muzslyai Szűz Mária Szent Neve templomban ünnepi szentmisét szolgáltattak, amely keretében Szent Istvánra, államalapító
királyunkra emlékeztek, de ugyanakkor az új búzából készült kenyeret is megszentelte Kalapis Sztoján atya, helybeli plébános.
[…]Az apatini Szent István-szobor megkoszorúzásával emlékeztek meg szerdán a vajdasági magyar közösség politikai képviselői

és intézményvezetői nemzeti ünnepünk, Szent István napja alkalmából az államalapítóról, illetve a magyar állam megalapításáról…”
Forrás: Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Új kötetek
Nemrég jelent meg Maurits Ferenc grafikus, festőművész, költő nyolcadik verseskötete az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet
gondozásában. A Berlini versek című könyvet a szerző Bányai János emlékének szenteli. […] Bozsik Péter legújabb verseskötete
az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet és a budapesti Kalligram Kiadó közös kiadványa. A Behódolt tartomány a költő saját versein
kívül versfordításokat is tartalmaz. A szerző Aleksandar Tišma, Miodrag Pavlović, Stevan Tontić és Josip Osti műveit ültette át
magyar nyelvre. […] A Forum Könyvkiadó Intézet és a Kalligram Kiadó legújabb közös kiadványaként jelent meg Orcsik Roland
ötödik verseskötete. A Rozsdamaró, a Holdnak, arccal, Mahler letöltve és a Harmadolás után az olvasó a Legalja című kötetet
tarthatja majd a kezében…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

AUSZTRIA
Rádióinterjú: Borpiknik az 1989-es események helyszínén
A 31 évvel ezelőtti Páneurópai Piknikre emlékezett az Európai Borlovagrend augusztus 19-én az osztrák-magyar határnál kialakított
emlékparkban. 1989-ben a szomszédos határ menti települések békés találkozóját és az alkalmi határnyitást kihasználva több száz
kelet-német menekült jutott át Ausztriába. Mészáros Sándor, az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátusának prokonzulja az
esemény jelentőségéhez…” Forrás: Volksgruppen.orf: teljes cikk >

Rádióinterjú: Az osztrák-magyar határra került a Mária kapu
A Mosonbánfalva/Apetlon, Fertőújlak és Pomogy/Pamhagen közötti kerékpáros határátkelő mellé helyezték át a felújított Mária
kaput önkéntes zarándokok. A Mária utat jelző zarándokkaput Pál László Lajtaszentgyörgy/St. Georgen am Leithagebirge
plébánosa, a Kismartoni Egyházmegye burgenlandi magyarságért felelős vikáriusa áldotta meg augusztus 20-án. Kelemen Ernőné
zarándoklatszervező az eseményről; Pál László püspöki vikárius a Mária kapu jelentőségéről…” Forrás: Volksgruppen.orf: teljes
cikk > teljes cikk 2 >

125 éve született Almásy László Ede
125 éve, 1895. augusztus 22-én született Almásy László Ede felfedező, Afrika-kutató. Kalandos élete ihlette Az angol beteg című
regényt, amelyből a kilenc Oscar-díjjal jutalmazott brit film készült. Almásy Borostyánkőn/Bernstein született nemesi, bár nem
grófi családban, magyar apától és olasz anyától…” Forrás: Volksgruppen.orf: teljes cikk >

DIASZPÓRA
Közösségi rádiót alapítottak a Németországba kitelepült magyarok
A Rádió Helló két hónapja hallgatható, a 24 órát lefedő műsoridőben mindenről szó esik, ami fontos, kivéve a politikát és a vallást.
Jelenleg 31 fős szerkesztőséggel működik az adó, és egyelőre mindenki önkéntes munkában, kedvtelésből dolgozik. Amint a rádió
egyik megálmodója, Kovács Gyöngyi elmondta: céljuk az, hogy hasznos és hiteles információkkal lássák el a Németországban élő
magyarokat, de hangsúlyt fektetnek a közösségépítésre és a szórakoztatásra is. Ezt tulajdonostársa, Ebenspanger József (Sepi) is
megerősítette, aki a rádióadó technikai hátterét álmodta és oldja meg. „Úgy is mondhatnám, hogy a Covid-járvány szülte ezt a rádiót,
mivel a korlátozások miatt többünknek lett annyi szabad ideje, ami lehetővé tette, hogy belevágjunk ebbe a projektbe. […] Ma a
Facebookon, így két hónap után már kb. 5 ezren követik őket, a műsoraik hallgatóinak száma pedig gyakran meghaladja a 200at…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk >

Gyászhír: Meghalt a pixel magyar származású feltalálója, Russell A. Kirsch
Russell A. Kirsch amerikai tudós fejlesztette ki a világ első digitális képszkennelőjét, de csak miután feltalálta a képpontokat. Múlt
héten kedden hunyt el. Az amerikai szabványügyi hivatal egykori kutatója 91 évesen halt meg otthonában az Oregon állambeli
Portlandben, augusztus 11-én – értesült a The Oregonian című regionális lap. Kirsch 1929. június 20-án született Manhattanban
Magyarországról és Oroszországból bevándorolt zsidó szülők gyermekeként. Felsőfokú tanulmányait a New York-i Egyetemen, a
Harvard Egyetemen és a Massachusettsi Műegyetemen (MIT) végezte…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >
Összeállította: Bóna László

