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A készülő közigazgatási reform: Gergely Papp Adrianna (MKP) Filip Mónikával (SaS) tárgyalt 

A készülő közigazgatási reform elővigyázatosságra késztet és felkészültséget követel minden szereplőtől. A dél-szlovákiai 

önkormányzatoknak, ha csak az elmúlt évtizedeket nézzük, nincs jó tapasztalatuk az önkormányzatot érintő hatalmi döntésekkel. 

Gondoljunk csak az ország járásainak kialakítására, vagy épp a megyei területi felosztásra. Mindkettő negatívan érintette a 

magyarságot, a legtöbb helyen számbeli kisebbségbe kényszerítve a szülőföldjén őshonos közösséget. A készülőben levő 

önkormányzati reform kapcsán egyeztettünk. „Én főleg a magyarlakta vidéken, a kis faluk szemszögéből érdeklődtem a készülő 

tervekről. Felhozva egyben azokat a nagyon kényes pontokat, amiket szem előtt kellene tartani, ha a reformra sor kerül“ – nyilatkozta 

Gergely Papp a Körképnek. Mint elmondta, javasolta az államtitkár asszonynak egy tanácsadó testületet kialakítását, mely a 

leginkább érintett szereplők, a kis faluk és települések érdekeit is megjeleníti. „Mert egy városnak nem akkora érvágás, ha 

történetesen kibővül egy 3-400 fős faluval. Adott településnek azonban ez meg fogja határozni az életét, és sok esetben az 

identitását…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

A nyitrai UKF hallgatói elektronikus úton fognak beiratkozni 

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem (UKF) diákjai a 2020/2021-es akadémiai évre „érintésmentesen”, elektronikus úton fognak 

beiratkozni. Az UKF tájékoztatása szerint erre azért van szükség, hogy csökkentsék az új típusú koronavírus hallgatók közötti 

terjedésének kockázatát…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Mozgáskorlátozott fiatal nagykövetek segítik a SZAKC társadalmi összetartást erősítő programját; IV. rész 

A Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) társulás a „Peer to Peer” elnevezésű projekt keretében felvidéki mozgáskorlátozott 

fiatalokat kért fel, hogy egy-egy kérdéskörben számoljanak be a tapasztalataikról, személyes példájukon keresztül segítsék a többi 

mozgáskorlátozott személy társadalmi elfogadottságát, beilleszkedését. A többi nagykövet mellett a SZAKC felkérését elfogadta a 

19 éves Orban Rebeka. […] Ez nagy probléma, mivel nekünk nincs annyi lehetőségünk, mint az egészséges embereknek. Itt 

Pozsonyban is csak ez az egy olyan intézmény van, ahová a mozgáskorlátozottak járhatnak. Nekem már a nyolcadik évfolyamban 

azon kellett gondolkodnom, hogy melyik középiskolában tanulhatok tovább azon kevesek közül, ahol megfelelő a „pálya”. Ilyen 

gond volt az is, hogy a jó tanulmányi előmenetelem ellenére pont azért nem vettek fel a középiskolába, mert tolószékes vagyok…” 

Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Könyvbemutatóval emlékeztek Nagykaposon a millecentenáriumi emlékmű felállítására 

A nagykaposi millecentenáriumi emlékmű állításának történetét feldolgozó könyv bemutatójára és megemlékezésre került sor 

augusztus 25-én a városháza nagytermében. Nagykaposon, a városháza előtti téren 1996-ban, az akkori államhatalom nem kis 

ellenállása közepette állították fel azt az emlékművet, amelynek tetején turulszobor ékeskedik. Az idén huszonnegyedik évfordulója 

volt éppen augusztus 25-én ennek az eseménynek, amelyet most egy emlékkötet bemutatásával elevenítettek fel. A kötetet az 

emlékműállítás akkori fő szervezője, Kozsár Miklós szerkesztette segítőivel karöltve…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Interjú: Daniela Kapitáňová íróval 

Daniela Kapitáňová (1956) író, színházi rendező, publicista régóta olyan módon képes tematizálni a szlovák–magyar viszonyok 

problémáit, ami elgondolkodtat és vitára sarkall. A 2000-ben kiadott „Könyv a temetőről” című regénye nemcsak a mindennapi 

szlovák nacionalizmus anatómiáját tárta fel, de érdekes módon a történet helyszínéül szolgáló Komárom hírnevét is öregbítette, 

miután több világnyelvre lefordították. A Duna menti város az írónő szülőhelye. […] Úgy érzem, ez nálam valószínűleg a 

mečiarizmussal kezdődött – és annak a korszaknak az erős, gyalázatos, magyarellenes, soviniszta hadjáratával…” Forrás: 

Ujszo.com: teljes cikk > 

Megérkeztek a Felvidékre a Könyvet – otthonra program könyvcsomagjai 

Nagy örömmel fogadták a Dunaszerdahelyre és Komáromba érkező 440 könyvcsomagot a Szövetség a Közös Célokért társulás 

területi munkatársai, akik átvették a felvidéki családok részére szánt köteteket. A könyvcsomagok izgalmas olvasnivalót kínálnak a 

család minden tagjának, hiszen tartalmaznak felnőtteknek szóló és gyerekkönyveket, magyar és világirodalmat egyaránt. A szerzők 
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tekintetében széles palettát találunk, hiszen többek között Kaffka Margit, Gárdonyi Géza, Móricz Zsigmond, Lackfi János és Kovács 

András Ferenc művei is megtalálhatóak egy-egy csomagban…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Megjelent Csáky Pál új könyve – Pozsonyi beszélgetések 

Csáky Pál új könyve fontos és érdekes személyiségekkel megvalósult beszélgetések átiratát tartalmazza, amelyek 2011 és 2019 

között keletkeztek Pozsonyban. A beszélgetőpartnerek: Ján Čarnogurský volt szlovák miniszterelnök, Németh Zsolt, az 

Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, volt államtitkár, Szili Katalin, az Országgyűlés volt elnöke, Glatz Ferenc, az MTA 

kétszeres volt elnöke, František Mikloško, a szlovák parlament volt elnöke, Bordás Sándor egyetemi tanár, pszichológus, Pomogáts 

Béla, a Magyar Írószövetség volt elnöke, Korzenszky Richárd, emeritus perjel, Duray Miklós volt parlamenti képviselő és Andrej 

Tóth, a prágai Közgazdaságtudományi Egyetem kancellárja, történész…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Megjelent T. Erdélyi Ilona új kötete 

Ez év tavaszán jelent meg egy figyelemfelkeltő kötet T. Erdélyi Ilona tollából „Nevem kiküzdém a homályból s általadám 

maradékaimnak” – négy nemzedék a tudomány szolgálatában – címmel. A szerző irodalomtörténész, egyetemi tanár, az 

irodalomtudományok doktora, nem mellesleg Erdélyi Jánosnak, a magyar művelődéstörténet rangos alakjának unokája. A 

bemutatandó könyvet tekinthetnénk akár a 2015-ben megjelent Erdélyi Jánosról írt monográfia folytatásának. Erről szól a könyv, 

amely műfaját tekintve családregény is lehetne, viszont ennél sokkal több. Szépirodalmi eszközökkel megfogalmazott dokumentum, 

benne Magyarország kétszáz éves történetének megélése egy értelmiségi középosztálybeli polgári család sorsán keresztül. A könyv 

hősei – ki-ki a maga korában – átvészelték hazájuk tragikus fordulatait, részesei voltak az ország reformkori felemelkedésének, a 

trianoni békediktátum és a második világháború okozta traumáknak, az azt követő új társadalmi rend ellentmondásos 

mindennapjainak…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Már új köntösben pompázik a borsi Rákóczi-kastély  

A tőketerebesi járásbeli település egyik legismertebb és leglátogatottabb látványossága, a szlovák–magyar határ közvetlen 

közelében elterülő Rákóczi-kastély teljesen megújult. A felújítási munkálatok hamarosan befejeződnek, a következő hónapokban 

az udvar- és a környezetrendezés kezdődik. A 2018 óta tartó rekonstrukció befejezését, a kastélykomplexum átadását, megnyitását 

2021 márciusára tervezik. A rekonstruált épület hófehér homlokzata és a szürke ablakkeretek csak egyike azoknak az építészeti 

stílusoknak és elemeknek, amelyek megegyeznek és hűen idézik a kastély 16. századbeli arculatát. Diószegi László, a rekonstrukciót 

irányító magyarországi Teleki László Alapítvány igazgatója szerint a 15 szobából álló, magas színvonalú szállodai részlegben 

összességében 45 embert tudnak majd elszállásolni, éppen ezért olyan látnivalókat hoznak létre a kastélyon belül és kívül, amelyek 

elegendő vonzerőt kínálnak a látogatók idecsalogatására. „Bízunk benne, hogy nemsokára Borsi is felkerül a közép-európai 

turizmustérképreˮ…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Felvidéki pedagógus elismerése a budapesti tehetséggálán 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárságát vezető Novák Katalin államtitkár az 

augusztus 24-én tartott budapesti tehetséggálán adta át Bacsó Péternek, a párkányi Ady Endre Alapiskola földrajztanárának, s 

egyben új igazgatójának a „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjat. Ez a díj 2013 óta ad lehetőséget a tehetséggondozásban 

kiemelkedő munkát végző magyarországi és határon túli pedagógusok elismerésére. A személyre szabott oktatás híve, diákjainak 

nemcsak értelmi képességeit, hanem a személyiségét is igyekszik megismerni, fejleszteni. Tevékenysége magában hordozza a kutató 

tanár motiváló erejét és igényességét. Tanítványai Szlovákiában az oktatási minisztérium által szervezett földrajzi olimpiákon értek 

el kiváló eredményeket…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

Videó: Ukrán határzár - egy hónapra lezárja határait a külföldiek előtt Ukrajna 

Egy hónapra lezárja határait a külföldiek ellőt Ukrajna – erről döntött az ukrán kormány. Az indoklás szerint erre a járványhelyzet 

romlása miatt, az ukrán emberek védelme érdekében van szükség. A korlátozás augusztus 29-én lép életbe, és szeptember 28-ig tart 

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

Szeptember 1-jétől nő a minimálbér Ukrajnában  

Ukrajnában a Legfelsőbb Tanács augusztus 25-i rendkívüli ülésén általánosságban megszavazta a minimálbér emeléséről szóló 

elnöki törvényjavaslatot. A törvénytervezetet 295 képviselő támogatta. Az országban a minimálbért 5000 hrivnyáig növelik. Mint 

tudjuk, jelenleg a minimálbér 4723 hrivnya. A kormány által a múlt héten jóváhagyott makro-előrejelzés a minimálbér 2021-ben 

https://felvidek.ma/2020/08/megerkeztek-a-felvidekre-a-konyvet-otthonra-program-konyvcsomagjai/
https://felvidek.ma/2020/08/megjelent-csaky-pal-uj-konyve-pozsonyi-beszelgetesek/
https://felvidek.ma/2020/08/megjelent-t-erdelyi-ilona-uj-kotete/
https://ujszo.com/regio/mar-uj-kontosben-pompazik-a-borsi-rakoczi-kastely
https://felvidek.ma/2020/08/felvideki-pedagogus-elismerese-a-budapesti-tehetseggalan/
http://podiji.karpat.in.ua/?p=23058&lang=hu
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történő növelését tervezi két szakaszban - 6000 és 6500 hrivnyáig. […]Az ukrán miniszteri kabinet augusztus 26-i ülésén jóváhagyta 

az állami szektor alkalmazottainak fizetésemeléséről szóló határozatot. A béremelés szeptember 1-jétől, valamennyi tarifacsoportra 

érvényes…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Mozgó postahivatalokat létesítenek Kárpátalján 

A 2020-as év végéig Kárpátalja településein mozgó postahivatalokat létesítenek. Régiónkon kívül Csernyihiv, Odessza, Kijev, 

Herszon és Cserkaszi megyékben lesz elérhető a szolgáltatás. A projektet 82 teljesen felszerelt jármű teljesíti majd, melyek 504 

község, s közel 2000 lakos számára biztosítják a postahivatali szolgáltatásokat. Ez lehetőséget ad arra, hogy a legtávolabbi falvakban 

élő személyek is teljes körű és megfizethető postai szolgáltatásokban részesüljenek…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk > 

Beregszászban tartotta közgyűlését a „KMKSZ”–UMP 

Augusztus 25-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátalja Magyar Főiskola átriumában került sor a „KMKSZ”–Ukrajnai Magyar Párt 

közgyűlésére. A közgyűlésen a párt tagjai egyöntetűen megszavazták az október 25-én sorra kerülő helyhatósági választáson való 

részvételi szándékot. Brenzovics László, a „KMKSZ”–UMP elnöke hetilapunknak adott interjújában elmondta, hogy a szervezet 

1990 óta minden helyhatósági és parlamenti választáson részt vett. „Nehéz időket élünk, hisz a katonai konfliktus és a gazdasági 

válság mellett napjainkban nyílt magyarellenes megnyilvánulások is megjelentek az elmúlt évek során Kárpátalján” – mondta, majd 

abbeli bizodalmát fejezte ki, hogy minden nehézség ellenére sikerül majd olyan jelölteket indítani, akik szép eredményeket érnek 

el a közelgő választáson…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk > 

Lezárult a Jankovics Mária Alkotótábor  

Idén tízedik alkalommal rendezték meg a Jankovics Mária Alkotótábort. A korábbi évek gyakorlatától eltérően ezúttal online 

formában bővíthették tudásukat, fejleszthették készségeiket a tábor résztvevői. Ezen az éven 55 regisztrált táborozó-fiatal alkotó 

jelentkezett hozzánk. A jelentkezők 30 településről – 11 határon túli (9 magyarországi és 2 erdélyi) és 19 kárpátaljai – kapcsolódtak 

be az online foglalkozásokba. Elsőként Kulin Ágnes, festőművész a papírmasé technikát mutatta be háromrészes 

oktatóvideójában…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > 

 

Jövőre több nyugdíjas lehet, mint munkaképes felnőtt  

Az Economist gazdasági magazin elemzést készített a Balkán térség demográfiai adataiból, az eredmények pedig igen sok 

aggodalomra adhatnak okot, írja a Mérce. A népességfogyás szinte minden országot szignifikáns mértékben érint a régióban, 2050-

re pedig a jelenlegi tendenciák szerint Romániában 31, Bulgáriában 39 és Moldovában 45 százalékkal kevesebben fognak élni, mint 

1989-ben. De bőven érintett a kérdésben Szerbia, Horvátország és Albánia is, miután ezekben az országokban 25-30 százalék körüli 

visszaesés várható a lakosságszámot tekintve, sőt Szerbiában már jövőre kialakulhat az a helyzet, hogy több nyugdíjas lesz, mint 

munkaképes felnőtt. Az eredmények szerint csupán Koszovónak és Montenegrónak nem kell aggódnia a lakosság utánpótlása miatt. 

Vladimir Nikitović demográfiai szakember katasztrofálisnak minősítette az elvándorlásról szóló statisztikákat.[…] Úgy véli, az 

alacsony születésszám problémája abban is gyökerezik, hogy a nők még mindig félnek attól, hogy ha elmennek szülni, akkor 

kirúgják őket a munkahelyükről, mert máig nem kapnak elég jogi vagy rendszerszintű védelmet e tekintetben. Nikitović továbbá 

rávilágított a gondoskodási válságra is, hiszen az olcsó és gyors fapados járatok könnyebbé teszik, hogy a balkáni nők nyugaton 

vállaljanak munkákat a gondoskodási szektorban…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

Olaj után kutatnak az észak-vajdasági természetvédelmi övezet közelében  

Vajdaság északi részén, a Szabadka közelében lévő Ludason élő polgárok arról számoltak be a Szabad Európa Rádiónak, hogy a 

Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) emberei keresték fel őket, és bérbe vehető földterületek iránt érdeklődnek, hogy ott 

próbafúrásokat végezzenek. A NIS a Szabad Európa Rádió megkeresésére elismerte, hogy a földtani kutatások érdekében 

tárgyalásokat folytat a helyi lakosokkal a tulajdonviszonyokat illetően. A vállalat szerint a polgárokkal folytatott eddigi tárgyalások 

sikeresek voltak. A helyszínen a NIS már régebb óta végez próbafúrásokat, a legutolsó kísérlet a polgárokkal való egyeztetésre 

pedig január végén történt, amikor a helyi magyarságot képviselő politikai párt, a VMSZ, illetve a Palics-Ludas Közvállalat 

megakadályozta a Ludasi-tó természetvédelmi övezet közvetlen közelébe tervezett olajkutatást…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: 

teljes cikk > 

https://www.karpatinfo.net/belfold/2020/08/25/szeptember-1-jetol-no-minimalber-ukrajnaban
http://life.karpat.in.ua/?p=27210&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=27205&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=9857&lang=hu
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/lezarult-a-jankovics-maria-alkototabor/
https://szabadmagyarszo.com/2020/08/27/szerbia-jovore-tobb-nyugdijas-lehet-mint-munkakepes-felnott/
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Kispiacon tartotta a vajdasági magyar elsősök tanévkezdő központi ünnepségét a Magyar Nemzeti Tanács  

Több mint 1360 magyar elsős gyerek kezdi meg szeptemberben az iskolát, akik mind részesülnek az MNT támogatásában. Az 

iskolatáska mellett a csomag tartalmaz minden szükséges tanszert, füzeteket, tolltartót és oktató könyveket is, összesen 5 ezer dinár 

értékben. Szekeres Valentin, az iskola igazgatója elmondta, büszkeséggel tölti el, hogy az elsős diákok száma nőtt tavalyhoz képest 

Kispiacon. […]Szerdán délután szállították ki a zentai általános iskolákhoz a Magyar Nemzeti Tanács beiskolázási csomagjait, 

amelyeket a magyar nyelvű tagozatra iratkozó első osztályos diákoknak szánnak. A csomaggal együtt kiosztják a Rákóczi Szövetség 

ajándék iskolatáskáját is, amit a szervezet 2019 óta biztosít a gyerekeknek…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Vállalkozz Vajdaság! névvel indít online képzést a Prosperitati  

Vállalkozz Vajdaság! elnevezéssel indított kezdő vállalkozókat segítő online platformot a Prosperitati Alapítvány a 

gazdaságfejlesztési program keretében. A programot szerdán mutatták be Szabadkán az alapítvány székházában. A képzési 

platformot a Pro Scientia Naturae Alapítvány dolgozta ki. Ennek keretében online, interaktív környezetben szerezhetnek ismereteket 

a képzés résztvevői. Ez egy újszerű program, szituációvezérelt. Modellezi a vállalkozás indítása, a kezdeti lépések és a fejlődés 

során felmerülő kérdéseket és döntési helyzeteket, ehhez írásbeli és videós tananyagot biztosít – magyarázta az ügyvezető és 

hozzátette, a Vállalkozz Vajdaság! a 420 kezdő vállalkozó online képzésének és vizsgáztatásának részét képezi majd…” Forrás: 

Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

A zombori Virág István újabb fotós elismerései 

A Szerbiai Fotószövetség öttagú Művészeti Tanácsa egyhangúan ítélte meg a zombori alkotónak a Fotóművészet Mestere titulust, 

amihez kellő mennyiségű hazai és nemzetközi díjat kellett szereznie, de a döntésben elengedhetetlen szerepe volt annak az ötven 

fényképből álló gyűjteménynek, amellyel az alkotó szemléltette vizuális világának letisztultságát, fölvételeinek harmóniáját, 

fotográfusi hozzáállásának egységességét, látásmódjának eredetiségét. Ez a gyűjtemény már felkerült a Szerbiai Fotószövetség 

honlapjára […] egyben gazdagítja a fotóművészet szerbiai történetének kutatási lehetőségeit. A Szerbiai Fotószövetség 23 tagjának 

van mesteri címe, kilencen Belgrádból, a többiek az ország más tájairól, immár egy fotós Zomborból is. Virág István aranyérmes 

aktján ötvöződik mindaz, ami művészi világát jellemzi: a figurális és a nonfigurális ábrázolás, az ember és a természet kapcsolata, 

és a látványon túli, elvonatkoztatható jelentésréteg…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Bonis Bona kitüntetés Csányi Erzsébetnek  

Hétfőn került sor a Bonis Bona Országos Tehetséggálára Budapesten, ahol átadták a 2020-as díjakat a legsikeresebb 

pedagógusoknak, akik huzamosabb ideje tevékenykednek a tehetségek kinevelésében. A „Bonis bona discere” latin közmondás 

jelentése „jótól jót tanulni”. Magyarország a Nemzeti Tehetség Program mentén sokrétűen támogatja a Kárpát-medencében folyó 

értékteremtő, oktató-nevelő-alkotó munkát. A díjat egyének és szervezetek is megkaphatják. A Bonis Bona díj idei vajdasági 

nyertese Csányi Erzsébet irodalomtudós, az MTA köztestületének külső tagja, egyetemi tanár, akinek kutatói érdeklődési területe 

elsősorban a vajdasági magyar pop-irodalom, a farmernadrágos próza, a délszláv-magyar komparatisztika. Tevékenységének 

szerves része a tudományszervezés és a diákköri tehetségfejlesztés. A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, melynek alapítója 

és vezetője, 2002-ben tartotta meg az 1. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciát…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: 

teljes cikk > 

 

Megemlékezések Szent István-napján  

A muravidéki magyarság a legnagyobb magyar ünnepet, Szent István napját, egyben az új kenyér születését Dobronakon és Lendván 

tartott megemlékezéssel ünnepelte meg. Mindkét eseményen a nemzeti tudat erősítését, az összefogás, az együtt cselekvés 

fontosságát emelték ki az ünnepi szónokok: Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke, országgyűlési képviselő, Vida Törnar Judit, az 

LKMNÖK elnöke, valamint Dávid Andor Ferenc, Magyarország szlovéniai kinevezett nagykövete. Lendván a Szent Katalin-, illetve 

Dobronakon a Szent Jakab-plébániatemplomban ünnepi misét mutattak be és koszorúkat helyeztek el a Szent István-szobroknál…” 

Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Gazdaságfejlesztés: Heten részesültek vissza nem térítendő támogatásban 

Idén érkezett a legtöbb, 17 pályázat a magyar nemzeti közösség gazdaságfejlesztési támogatásokra kiírt pályázatára. Hét pályázó 

volt sikeres: a Virs Kft., a Martmetal Kft., az Artex Kft. és a Probojčevič Fogászati Kft., valamint Felső Alen, Göncz Endre és 

https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/kispiacon-tartotta-vajdasagi-magyar-elsosok-tanevkezdo-kozponti-unnepseget
https://www.magyarszo.rs/hu/4388/vajdasag_zenta/225344/Tanfelszerel%C3%A9s-az-els%C5%91s%C3%B6knek.htm
https://szabadmagyarszo.com/2020/08/26/vallalkozz-vajdasag-nevvel-indit-online-kepzest-a-prosperitati/
https://www.magyarszo.rs/hu/4382/mellekletek_kilato/225009/Arany%C3%A9rmes-akt.htm
https://szabadmagyarszo.com/2020/08/26/kituntetes-csanyi-erzsebetnek/
https://nepujsag.net/nemzetiseg/9337-%E2%80%9Ek%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9ger%C5%91s%C3%ADt%C3%A9s,-egy%C3%BCtt%C3%A9l%C3%A9s,-er%C3%A9nyess%C3%A9g%E2%80%A6%E2%80%9D.html


HORVÁTORSZÁG 

Fideršek Simona magánvállalkozók – összesen 291.137 euró vissza nem térítendő támogatásban részesülnek. A magyar nemzeti 

közösség számára a gazdasági beruházások serkentésére a 2020-as költségvetési pénzeket az idén is a Szlovén Köztársaság 

Gazdaságfejlesztési és Technológiai Minisztériuma biztosította a 2017–2020-as program 1. intézkedés 3. pályázatának a keretében. 

A pályázat lebonyolítója a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK), a rendelkezésre álló összeg 350 ezer 

euró. Az idei pályázat az eddigi legnagyobb érdeklődést váltotta ki. A nyertes projektek a gyártási folyamatok modernizálását, az 

új termékek és szolgáltatások kivitelezését tartalmazzák…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Támogatáshoz jutott a 113 forrásfüggő is  

Augusztus 20-án Dobronakon sajtótájékoztatón jelentette be Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke és Berden Márió, a ProFutura 

Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet igazgatója, hogy a magyar kormány biztosította a mintegy 1,6 millió euró plusz 

pályázati keretet a forrásfüggő gazdaságfejlesztési beruházásokra. Így a 113 muravidéki forrásfüggő igénylő is megvalósíthatja a 

tavaly júniusi pályázatra benyújtott és pozitívan értékelt – de akkor forrás hiányában elhalasztott – gazdaságfejlesztési tervét. A 

szerződéseket – tekintettel a járványhelyzetre – most csak a ProFutura székhelyén lehetett aláírni Lendván…” Forrás: Nepujsag.net: 

teljes cikk > 

Magyarul a Muravidéken, tanévkezdő szakmai nap  

A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete augusztus 18-i, második éves közgyűlésén jóváhagyta a „Magyarul a Muravidéken” 

támogatási programról szóló szabályzatot, mellyel az egyesület lett a program kivitelezője. A program pályázatait elbíráló 

bizottságba az egyesület részéről Pisnjak Andrea tagot nevezték be. A szabályzat szerint a háromtagú bírálóbizottságot a 

pedagógusegylet tagja mellett – akit megillet az elnöki funkció – az MMÖNK elnöke, alelnöke, illetve más kinevezett alkalmazottja 

vagy tanácstagja, valamint a községi magyar önkormányzati nemzeti közösségek közös képviselője alkotja. Az egyesület idén is 

megszervezte a hagyományos tanévkezdő szakmai napot, amelynek központi témája „Humor a pedagógiában” volt. Az augusztus 

26-án Dobronakon rendezett szakmai fórumon résztvevő pedagógusok két plenáris előadást hallgathattak meg, majd három 

műhelyfoglalkozás közül választhattak…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Beszélgetés az ifjakkal: A legjobb érettségizők tervei 

Az idei érettségi különleges körülményei ellenére a muravidéki fiatalok remek eredménnyel zárták az érettségit. Mielőtt egy jó 

hónap múlva elkezdik egyetemi tanulmányaikat, három Lendva-vidéki arany, illetve gyémánt érettségizővel beszélgettünk. […] A 

Maribori Egyetem Műszaki Karán fog továbbtanulni Villamostechnika Szakon. „Logikaversenyeken veszek részt már általános 

iskolás korom óta, a matematikát is szeretem, és a programozás is érdekel. […] „A tanulmányaimat a Ljubljanai Egyetem Vegyészeti 

Karán folytatom, Biokémia Szakon. Azért választottam ezt a szakot, mivel érdekelnek a természettudományi tantárgyak, valamint 

ez a terület nagyon gyorsan fejlődik, és sok a lehetőség az elhelyezkedés terén is. […] Az álma az, hogy Ljubljanában folytassa a 

tanulmányait dizájn és menedzsment szakon…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Aranyminősítés a LeSzSz Társulatnak  

A lendvai LeSzSz színházi társulat nagy sikerrel szerepelt a Komlói Amatőr Színházi Találkozón (KASZT) a hétvégén. A Kárpát-

medencei amatőr színjátszás első számú seregszemléjének tartott találkozón idén kilenc (három határon túli) produkciót láthatott a 

közönség, köztük a lendvai társulattól Háy János: A Herner Ferike faterja című előadást is. Az előadás aranyminősítésben részesült, 

emellett a legjobb rendező díját Pénzes Csaba, a darab rendezője nyerte el, s a legjobb szcenikai, világosítói munkáért járó 

Komoróczky Gábor-díjat szintén a muravidéki produkció érdemelte ki a színpadi tér kialakításáért, a kiemelkedő világításért…” 

Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

 

Hivatalos: Jankovics Róbert marad az országos Kisebbségi Tanács egyetlen magyar tagja 

Augusztus 20-ai ülésén a Horvát Kormány újabb négy évre kinevezte az országos Kisebbségi Tanács (KT) – egy kivétellel – régi-

új tagjait a kisebbségi parlamenti képviselők soraiból. A horvátországi magyarságot a következő négy évben is Jankovics Róbert 

HMDK-elnök fogja képviselni…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Összefoglaló: Így ünnepelték egyesületeink a magyar államalapítást 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) augusztus 20-án a drávaszögi Sepsén tartott központi 

megemlékezést a magyar államalapítás és Szent István napja előtt tisztelegve. Ünnepi beszédet Jankovics Róbert, a HMDK elnöke 

mondott.  […] A járványhelyzet miatt szűkebb keretek között ugyan, de a legtöbb egyesületünk megünnepelte Szent István királyunk 

https://nepujsag.net/nemzetiseg/9302-heten-r%C3%A9szes%C3%BCltek-vissza-nem-t%C3%A9r%C3%ADtend%C5%91-t%C3%A1mogat%C3%A1sban.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/9338-t%C3%A1mogat%C3%A1shoz-jutott-a-113-forr%C3%A1sf%C3%BCgg%C5%91-is.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/9340-magyarul-a-muravid%C3%A9ken,-tan%C3%A9vkezd%C5%91-szakmai-nap.html
https://nepujsag.net/muravidek/9309-a-legjobb-%C3%A9retts%C3%A9giz%C5%91k-tervei.html
https://nepujsag.net/kultura/9346-aranymin%C5%91s%C3%ADt%C3%A9s-a-leszsz-t%C3%A1rsulatnak.html
https://kepesujsag.com/dontott-a-horvat-kormany-jankovics-robert-marad-az-orszagos-kisebbsegi-tanacs-egyetlen-magyar-tagja/
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napját és a magyar államalapítás évfordulóját – alkalmi műsorral, kiállítással, filmvetítéssel, sportnappal tették élménytelibbé 

augusztus 20-át…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

Rádióinterjú: Új program a városi hőszigetek kiszűrésére 

Új klímamodellező rendszert dolgozott ki az Osztrák Meteorológiai és Geodinamikai Intézet városmodellező csoportja. A 

modellezéssel immár teljes mértékben fel lehet térképezni a városi hőszigeteket. A program a városfejlesztések során segíthet a 

lakosságot a nyári hónapokban terhelő forróság enyhítésére. A városi klímamodell lehetővé teszi a városok különösen forró 

részeinek felismerését. A tesztfázisban lévő számítógépes modell különlegessége, hogy akár 10 méteres felbontásban is képes 

elemezni például Bécs hőtérképét. A program még az épületek, vagy a fák árnyékának hatásait is érzékeli. Hollósi Brigitta a 

városmodellező csoport munkatársa a fejlesztésről…” Forrás: Volksgruppen.orf: teljes cikk > 

Rádióinterjú: Cimbalom tanfolyam Szabadbárándon 

Az elmúlt hétvégén a magyar zene egyik ikonikus hangszerével ismerkedhettek azok akik részt vettek az első cimbalom műhelyen 

a szabadbárándi/Großwarasdorf Kuga-ban. A kurzuson több, mint 50 év után újra megszólalt a BMKE régi cimbalma is. A 

tanfolyam vezetője a délburgenlandi származású hangszerkészítő mester, Szombath Robin János volt. Szombath Robin János 

Lipcsében élő hangszerkészítő további kurzusokat is tervez: Összesen öt dél- és közép-burgenlandi érdeklődő vett részt a kétnapos 

kurzuson, egy tanuló pedig egyenesen Berlinből érkezett a cimbalom tanfolyamra. Semmilyen előismeret nem volt szükséges a 

részvételhez és összesen négy cimbalom állt a tanulók rendelkezésére…” Forrás: Volksgruppen.orf: teljes cikk > 

 

Állatrendőrséget hoznának létre Romániában 

Közvitára bocsátotta a belügyminisztérium azt a sürgősségirendelet-tervezetet, amely értelmében a rendőrség elrendelhetné a 

bántalmazott állatok állatmenhelyre való költöztetését. A hírt Marcel Vela belügyminiszter jelentette be kedden a minisztérium 

székhelyén. Vela elmondta: a minisztérium honlapján közzétették a tervezetet, amelynek értelmében a rendőrség elrendelheti a 

bántalmazott, sérült, megkínzott állatok menhelyre költöztetését. Amennyiben a tervezetet megszavazzák és hatályba lép, a megyei 

tanácsoknak kötelességük lesz állandó állatmenhelyeket biztosítani…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Különleges óvintézkedések mellett elkezdődik pénteken a választási kampány  

Pénteken kezdődik a helyhatósági választásokat megelőző kampány, amely alatt a polgármesteri, megyei tanácselnöki, valamint 

helyi és megyei önkormányzati képviselői tisztségért induló jelöltek megpróbálják meggyőzni a választókat, hogy szavazzanak 

bizalmat nekik szeptember 27-én. A koronavírus-járvány miatt idén szigorú óvintézkedések mellett zajlik a választási korteshadjárat. 

Ludovic Orban miniszterelnök augusztus 12-én azt mondta, a kampányeseményeken kötelező lesz a védőmaszk használata, 

korlátozni fogják a résztvevők számát, a voksolás napján pedig öt-öt maszkkal látják el a szavazóbiztosokat…” Forrás: Erdon.ro: 

teljes cikk > 

Elmaradt a reflexió, a lakosság a régi normalitásra vágyik 

Bár a koronavírus-világjárvány kirobbanásakor sokan azt feltételezték, hogy mélyreható reflexióra készteti majd az embereket a 

globalizáció negatívumai kapcsán, ez végül elmaradt, és fél évvel az első romániai diagnózis után itt is a legtöbben a „régi 

normalitás” visszatérését várják.„A társadalmi változások szempontjából az egyik legfontosabb megállapítás az, hogy nem történt 

semmi mélyreható. Ennek a legjobb példája, hogy a járvány által radikálisan megszakított mobilitási folyamatok – a munkaerő-

mobilitás – már a legszigorúbb tiltás időszakában kezdtek visszaépülni, a turizmus is kapaszkodik vissza. Nem reflektálunk a 

globalizációra, a világ menne előre, már csak a járványügyi szakértők »akadékoskodnak«” – fejtette ki a szakértő. Horváth István 

arra is ráirányította a figyelmünket, hogy tetten érhető a depresszió, valamint az ezzel járó különböző függőségek A szociológus 

szerint látványos a járványtagadók és járványt elfogadók csoportja közötti eltérés, de ennél összetettebb a megosztottság, hiszen 

valójában azoknak a száma növekedett, akik a társadalmi változások mögött valamilyen tervezettséget, hatalmi szempontokat, 

esetleg konkrét csoportokat vagy személyeket látnak…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Magyarellenesség: Rareș Bogdan megnyilvánulása után elvetették az RMDSZ oktatási törvényjavaslatait 

Sikerült az RMDSZ-es tanügyi reformjavaslatok ellen fordítania a román parlamenti képviselőket Rareș Bogdannak, a 

magyarellenességéről hírhedt európai parlamenti képviselőnek, a kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL) első alelnökének. Az 

https://kepesujsag.com/a-hmdk-kozponti-szent-istvan-napi-unnepsege-sepsen/
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egyébként magyar családtagokkal is rendelkező Bogdan hétfői Facebook-bejegyzésében azzal vádolta meg az ellenzéki – de 

parlamenti fölénnyel rendelkező – Szociáldemokrata Pártot (PSD), hogy a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány 

megszavazásáért cserébe a parlamentben „hallgatólagosan elfogadják” a magyar érdekvédelmi szövetség oktatásügyi 

törvényjavaslatait. A televíziós műsorvezetőből politikussá lett Rareș Bogdan a választások közeledtével magyarázta a PSD és az 

RMDSZ közötti – általa vélt – egyezséget, és többek között azt írta, hogy az oktatás „nemzeti ügy”, illetve „a (román) gyermekeink 

jövője nem eladó”. Megnyilvánulásának az lett az eredménye, hogy a korábban az RMDSZ-es oktatási törvénymódosításokat (a 

duális képzésre, a délutáni napközis foglalkozások állami finanszírozására vagy a magyar nyelvű egyetemi felvételire vonatkozó 

kezdeményezéseket) támogató és felvállaló román képviselők is leszavazták a javaslatokat…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Fehérköpenyes exodus: erdélyi a Magyarországon dolgozó külföldi orvosok 70 százaléka 

Hiába nőttek tetemes mértékben a bérek az elmúlt években az egészségügyben, csekély mértékben mérséklődött csak az orvosok 

elvándorlása. Tavaly körülbelül 1 500 orvos igényelte az illetékes hatóságtól a külföldi munkavállaláshoz szükséges iratokat. Egy 

évvel korábban 1 600 orvos döntött úgy, hogy külföldön kíván praktizálni, s mindössze 150, addig más országban dolgozó romániai 

egészségügyi szakember döntött a hazatérés mellett. Franciaország és Németország vonzza a legtöbb romániai egészségügyi 

szakembert, közel 9 ezren dolgoznak az EU két vezető államában. A harmadik legnépesebb romániai orvoskolónia Magyarországon 

található, 1 900 főt számlál. Ennek elsöprő többségét minden bizonnyal Marosvásárhelyen tanult erdélyi orvosok alkotják. Ők az 

anyaországban dolgozó, 2674 külföldön diplomázott egészségügyi szakember 70 százalékát jelentik…” Forrás: Maszol.ro: teljes 

cikk > 

Visszafogott emlékezés az úzvölgyi temetőben 

Több mint kétszáz ember részvételével – a visszafogottságot elsősorban a járványügyi korlátozások és emberi félelmek magyarázzák 

–, ökumenikus istentisztelettel emlékeztek szerdán az úzvölgyi katonai temetőben a második világháborúban a hágóban elesett 

hősökre. A nap folyamán intézmények, civil szervezetek, politikai pártok vezetői és magánszemélyek helyeztek virágot a hősök 

sírhantjaira. A két világégésben odalett katonáknak nyújtott 2019 májusáig öröknek hitt nyugodalmat az ott létesített hősi temető, 

amelyben egy 1924-es összeírás szerint 1350 magyar, osztrák, német, olasz, szerb, orosz és román katona nyugszik – közülük 

legalább ezer magyar…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk >  

Puck Bábszínház: a vezetőség cáfol, a kipakoló bábszínészt felelősségre vonják 

Fokozódik a feszültség a kolozsvári Puck Bábszínházban: Varga Ibolya, a magyar tagozat vezetője és Emanuiel-Simion Mureșan-

Petran igazgató kedden sajtótájékoztatón cáfolták Urmánczi Jenő jelenleg is alkalmazott bábszínész és Vadas László rendező, volt 

tagozatvezetők vádjait. Urmánczi Jenő várhatóan etikai bizottság elé kerül. Mint ismert, Urmánczi Jenő és Vadas László múlt héten 

egy sajtótájékoztató keretében azzal vádolták a bábszínház vezetőségét, hogy diszkriminálja a magyar társulatot. […]A bábszínház 

vezetősége csütörtökön az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz (CNCD) fordult, hogy vizsgálja ki az intézményt ért, 

diszkriminációval kapcsolatos vádakat…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Marian Crișan filmrendező román-magyar filmfesztivált alapított szülővárosában, Nagyszalontán 

Kulturális határokat lép át, és egy mozi nélküli településre viszi el a mozi élményt a Nagyszalontai Határmenti Filmfesztivál, amelyet 

2019-ben szerveztek meg először, idén pedig a járványügyi előírások betartásával másodszor is megrendezik. Mint azt Marian 

Crișantól megtudtuk, a fesztivál ötletét az adta, hogy szülővárosában újra akarta indítani a filmvetítéseket. Mozi jónéhány éve nem 

működik a városban, ők pedig mozi élményhez hasonlót szerettek volna nyújtani a közönséghez a mozivászonra való vetítéssel. 

Kortárs magyar és román filmeket válogattak össze a közönségnek, ezzel a két kultúra közötti kommunikációt is erősítenék, 

fogalmazott a filmrendező, aki hozzátette: bár a fesztivál neve „határmenti”, úgy véli, a mozinak nincsenek határai, szabadon utazhat 

bárhova…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Videó: Nagy Péter pinkfloydosított előadása Csíkszeredában 

Az Egyedül vagyunk? című, Pink Floyd zenéjével „alátámasztott” tudományos előadáson jártunk csütörtökön a csíkszeredai Mikó-

várban. A Nagy Péter ötletgazda és a gyergyószentmiklósi ad hoc zenekar - ahogy ők fogalmaznak, „örömzenélésre összeállt csapat” 

- arra a kérdésre kereste a választ, hogy létezik-e élet a világűrben az emberen kívül. A szakember a közösségi hálón rendszeresen 

közöl tudományos írásokat - Egypercesek néven - "emészthető", bárki által élvezhető formában…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Azonosították a Bánságban az egykori egresi ciszterci templom alaprajzát 

Magyar és román régészek azonosították a bánsági egresi királyi alapítású egykori ciszterci templom alaprajzát, s ezzel 99 

százalékban bizonyossá vált, hogy a tavaly nyáron kiásott két sírépítmény alapja az a hely, ahova egykor eltemették II. András 

magyar királyt és második feleségét, a konstantinápolyi császárlányt, Courtenay Jolántát – közölte Major Balázs ásatásvezető az 

https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131213-magyarellenesseg-rare-bogdan-megnyilvanulasa-utan-elvetettek-az-rmdsz-oktatasi-torvenyjavaslatait
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/131182-feherkopenyes-exodus-erdelyi-a-magyarorszagon-dolgozo-kulfoldi-orvosok-70-szazaleka
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/131182-feherkopenyes-exodus-erdelyi-a-magyarorszagon-dolgozo-kulfoldi-orvosok-70-szazaleka
https://www.erdely.ma/visszafogott-emlekezes-az-uzvolgyi-temetoben-perek-kozott/
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/131194-puck-babszinhaz-a-vezet-seg-cafol-a-kipakolo-babszineszt-felel-ssegre-vonjak
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/131259-puck-babszinhaz-tovabbra-is-cafolja-a-vezet-seg-allaspontjat-a-komab-kezdemenyez-csoport
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/131264-marian-cri-an-filmrendez-roman-magyar-filmfesztivalt-alapitott-szul-varosaban-nagyszalontan
https://www.maszol.ro/index.php/tech-tudomany/131063-egyedul-vagyunk-nagy-peter-pinkfloydositott-el-adasan-jartunk-csikszeredaban


MTI-vel. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézete és a helyileg illetékes temesvári Bánáti Múzeum 2013-

ban kezdte meg a közös kutatási programot Daniela Tănase és Major Balázs vezetésével. A templom egyötödének feltárása 

elkészült, a lényeges az, hogy a fontos, látványos részeket kutatták fel eddig – mutatott rá. „Tavaly 95 százalékban, most 99 

százalékban vagyunk biztosak, hogy megtaláltuk a királyi sírt…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk > 

Újabb erdélyi értékeket terjesztettek fel a Magyar Értéktárba 

Kedden tartotta hagyományos ülését az Erdélyi Magyar Értéktár bizottság. Az online gyűlésen a székelyföldi mofetták, Kolonics  

István orgonaépítő életműve, a Székely Himnusz, Szent László erdélyi öröksége, a Szelek barlangja, a Sebes-Körös szurdokvölgy 

és a Révi szoros a Zichy cseppkőbarlanggal való kiegészítése, valamint Haszmann Pál életműve és hagyatéka volt napirenden. A 

már elfogadott értékek itt böngészhetők…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Interjú: Antal Balázs egyetemi oktatóval 

Interjút készítettünk dr. Antal Balázzsal, aki mindamellett, hogy családapa, illetve Nyíregyházán és Nagyváradon is egyetemi 

oktatóként dolgozik, olykor egy-egy novellás- vagy verseskötetet is „kienged” a kezei közül. Az irodalmi tanulmányaimban 

elsősorban a második világháború utáni és a kortárs irodalom érdekel. Évek óta foglalkozom az abszurd kérdéskörével és az 

identitásproblémákkal az irodalomban. A szépirodalomban pedig legtöbbször egy-egy konkrét hely érdekel, ahol megfordultam. 

Vajon mi történhetett itt? Vajon milyen alakok járhattak erre? Mi járhatott vajon a fejükben?…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk > 

Videóinterjú: Markó Béla íróval 

Kedden a Teleki Téka udvarán bemutatták Markó Béla Egy mondat a szabadságról című verseskötetét, amely idén májusban jelent 

meg a Kalligram gondozásában. A szerzővel Mészáros Sándor, a kiadó vezetője beszélgetett. A beszélgetés elején Mészáros 

megjegyezte, hogy azon túl, hogy minden jelentősebb Kalligram-kiadással igyekeztek eljutni Marosvásárhelyre, ehhez a 

könyvbemutatóhoz különösen ragaszkodtak, dacolva a pandémiával és az esetleges rossz idővel.A közel egy órás beszélgetés 

kiindulópontja a címadó vers volt – ami olvasható a Látó honlapján is – amely egyszerre képes megidézni az 1989-es 

rendszerváltásban a forradalmi pillanatot, a szabadság reményét, a kisebbségi sors rendezésének lehetőségét, miközben harminc év 

távlatából számot vet ennek illuzórikus voltával is…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Zsidó Ferenc a Székelyföld folyóirat új főszerkesztője 

Zsidó Ferenc székelykeresztúri író, kritikus lett 2020. augusztus 24-től a Székelyföld kulturális folyóirat főszerkesztője. Zsidó 

Ferenc a szerkesztői munka koordinálása mellett az új honlap (www.szekelyfoldfolyoirat.ro) bejáratására és irodalmi rendezvények 

lebonyolítására koncentrál. Zsidó Ferenc 1976-ban született Székelyudvarhelyen, 2008-ban a kolozsvári Babeș-Bolyai 

Tudományegyetemen a bölcsésztudományok doktorává avatták. […] Zsidó Ferenc a Székelyföld folyóirat főszerkesztői 

tisztségében Borsodi L. Lászlót váltja, aki személyes és szakmai okokra hivatkozva 2020 júliusában mondott fel. Borsodi L. László 

2019 májusától vezette a szerkesztőséget, az azt megelőző kilenc évben pedig Lövétei Lázár László költő volt a kulturális lap 

főszerkesztője…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Vélemény: Ki a történész? 

A történész már Marc Bloch korában, nyolc évtizede is „mesterség” volt. Szakma. Ez azt feltételezi, hogy hosszú tanulási folyamatot 

igényel, amely vizsgákkal, megmérettetésekkel és kötelezettségekkel jár. Ezért vált a történettudomány és számos segédtudománya 

egyetemi diszciplínává már a XIX. század második felében. Míg Edward Gibbon és a felvilágosodás kora előtt bátran lehetett egy 

nemes, egy szerzetes, egy ügyvéd, egy utazó vagy egy kormányzó is „történész” vagy „történetíró”, addig a XIX. század második 

felében (elsősorban a pozitivizmus hatására) a történész céhes szakmává, a történettudomány egyetemi tudományággá lett. A 

történész tehát egyetemet végez, elsajátítja a szakma tudományos módszertanát, továbbá megír egy szakmai bizottság által 

elfogadott, egyedi, alapkutatásra épülő dolgozatot, amelyet diplomával hitelesítenek (a történelemtudományok doktora – PhD). Ez 

azonban nem elég: manapság az egyetemi diplomákat futószalagon gyártják és adják, Románia pedig a doktoridiploma-gyártás 

élvonalbeli szereplője, ahogy Emilia Șercan oknyomozó újságíró, egyetemi adjunktus számos munkájában ezt már bebizonyította. 

[…] A történész nem a politikai elit céljainak kiszolgálója, nem egy gazdasági vagy kulturális irányvonal szószólója, hanem a múlt 

eseményeinek és az emberi társadalom állandó alakulásának hátterét kutató, a változások forrásait elemző szakember…” Forrás: 

Transindex.ro: teljes cikk > 

Szeptember közepéig vár jelentkezőket az Erdélyi Politikai Iskola 

Októberben az Erdélyi Politikai Iskola képzéssorozat negyedik évfolyama indul, amelyre olyan 18-36 év közötti erdélyi magyar 

fiatalok jelentkezését várják, akik érdeklődnek a politika iránt, és hosszú távon saját közösségük alakítói, véleményformálói 

kívánnak lenni. A Mathias Corvinus Collegium a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) és a Magyar Ifjúsági 

https://www.erdely.ma/regeszek-azonositottak-a-bansagi-egresi-kiralyi-alapitasu-egykori-ciszterci-templom-alaprajzat/
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/131181-ujabb-erdelyi-ertekeket-terjesztettek-fel-a-magyar-ertektarba
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/nagyon-tehetseges-fiatalokkal-volt-szerencsem-megismerkedni-varadon-3132368/
https://multikult.transindex.ro/?hir=11560&beszelgetes_marko_bela_egy_mondat_a_szabadsagrol_c._konyvbemutatojan
https://kronikaonline.ro/kultura/egykori-kronikas-lett-a-szekelyfold-folyoirat-uj-foszerkesztoje
https://plakatmagany.transindex.ro/ki-a-tortenesz/?fbclid=IwAR3jazNCP7vW8-c261lSishQXUxjpAozChBl0fsCEYutsX6jPZhag-3qh30


Értekezlettel (MIÉRT) partnerségben szervezett ingyenes képzésére szeptember 16-ig lehet pályázni. A hat hónapos, négy hétvégét 

felölelő személyes alkalmakból, valamint e-learning-tananyagok feldolgozásából és beadandók készítéséből álló képzés során a 

résztvevők az elméleti tudásuk bővítése mellett gyakorlati tapasztalatokra is szert tehetnek…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László 

https://e-nepujsag.ro/articles/szeptember-koezepeig-var-jelentkezoket-az-erdelyi-politikai-iskola

