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Videó:  Ukrajna felfüggesztett minden kapcsolatot Fehéroroszországgal 

 „Szünetelnek” a kapcsolatok Ukrajna és Fehéroroszország között. Csak akkor állnak helyre, ha a helyzet nem rontja majd Ukrajna 

hírnevét. Ezt Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter jelentette be augusztus 27-én, csütörtökön a „Hatalomhoz való jog” című műsor 

adásában. A diplomáciai tárca vezetője szerint Volodimir Zelenszkij és Aljakszandr Lukasenka elnökök jelenleg nem tartják fenn a 

kapcsolatot. „A választások óta nem volt kapcsolat közöttük. […]Az ukrán külügyminisztérium csütörtökön megerősítette, hogy 

csatlakozott az Európai Unió nyilatkozatához, és úgyszintén nem ismeri el, hogy a fehéroroszországi elnökválasztás megfelelt volna 

az európai normáknak – írta a Jevropejszka Pravda ukrán hírportál…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Videó: Az egészségügyi dolgozók 30%-kal kevesebb fizetést kapnak, mint más ukrán szakemberek 

Az egészségügyi dolgozók fizetése Ukrajnában átlagosan csaknem 30% -kal alacsonyabb, mint más ágazatokban, évről évre egyre 

több egészségügyi szakember vállal munkát külföldön, jelentette be Makszim Sztyepanov, egészségügyi miniszter. Sztyepanov 

véleménye szerint „a szakmai gyakorlatot elvégző orvos fizetésének 20-25 ezer hrivnyától kellene kezdődnie”. Az Egészségügyi 

Minisztérium szeptember elejétől ígéri a béremelést…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk > 

Hulladékfeldolgozó üzem indult Kárpátalján 

A Projekt 3 Újrahasznosító Állomás elsőként kezdte meg megyénkben a PET-palackok szelektív feldolgozását – számolt be róla a 

korrespondent.net augusztus 29-én. Az ungvári vállalat az első újrahasznosító üzem Kárpátalján…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes 

cikk > 

A KMPSZ nyílt levele Ukrajna oktatási miniszteréhez 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) a magyar tannyelvű középiskolák vezetőivel együtt diszkriminatívnak tartja 

a nyelv és az irodalom óraszámának elosztását az általános alapfokú oktatás állami szabványa szerint, amelyet a Minisztertanács 

2018. február 21-i 87. sz. rendeletével hagyott jóvá. Ennek a szabványnak az alapján az ukrán nyelv és irodalom oktatására szánt 

órák száma 3-4. évfolyamon hetente 6 óra, az őslakosok vagy nemzeti kisebbségek nyelvének és irodalmának oktatására, azaz a mi 

esetünkben – a magyar nyelvre és irodalomra, valamint az idegen nyelvre 5 órát biztosítanak hetente. Ez lehetetlenné teszi az állami 

és anyanyelvek, irodalmak, valamint idegen nyelv elfogadható szintű, a szabványoknak megfelelő oktatását. […] Ugyanakkor 

felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az ukrán nyelv és irodalom oktatására szánt 6 óra a 3. osztály teljes óraszámához viszonyítva 

meghaladja a 20%-ot, vagyis a törvény által engedélyezett arányt…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > 

Megtartotta tisztújító közgyűlését a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezete  

Szombaton, augusztus 29-én a Munkácsi Szent István Líceumban tartotta meg tisztújító közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) Munkácsi Középszintű Szervezete. A napirendi pontok elfogadását követően Gulácsy Géza, a KMKSZ 

Munkácsi Középszintű Szervezetének elnöke tartotta meg beszámolóját a 2019-es évről, mely évben a szervezet életében nem 

történt különösebb változás. Mintegy 65 kulturális rendezvényt sikerült megtartani a vírushelyzet előtt. A „KMKSZ” Jótékonysági 

Alapítvány (JA) adójából 1,88 millió hrivnyát használt fel a Munkácsi Járási Tanács. Az Egán Ede-program keretében 2019-ben a 

munkácsi körzetből 189-en pályáztak. A „KMKSZ” JA-nak köszönhetően 880 gyermek kapott gyermekétkeztetési támogatást, 556 

oktatási, 225 egészségügyi dolgozó, valamint 18 kulturális dolgozó kapott támogatást. Brenzovics László úr arról is beszámolt, hogy 

várakozásaink ellenére a nyelvi, kisebbségi helyzet sem javult, a magyarellenes akciók tovább folytatódnak…” Forrás: 

Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Új intézetvezetőt neveztek ki a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont élére 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2020. 08. 27-én megtartotta évkezdő Össztanári értekezletét és a Főiskolai 

Tudományos Tanács soron következő ülését, ahol az intézmény szervezeti, szerkezeti változásairól is tanácskoztak.   A változások 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 

 2020. augusztus 31. 
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SZERBIA/VAJDASÁG 

kutatóintézetünket is érintették. Mivel Csernicskó Istvánt 2020 júniusában a beregszászi főiskola megbízott rektorává nevezték ki, 

így a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont vezetését Márku Anita, az MTA köztestületének külső tagja (PhD, Nyelvtudomány) 

veszi át. Márku Anita publikációs listája a Magyar Tudományos Művek Tárában itt érhető el…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk 

> 

Személyiségfejlesztés, identitáserősítés - Véget ért az idei ZeneVarázslat képzés  

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2020-ban első alkalommal szervezte meg a ZeneVarázslat című képzést és hangversenyt 

[…] A program résztvevői januárban és februárban három személyes találkozáson alapuló foglalkozáson vettek részt. Globalizálódó 

világunkban egyre fontosabb az európai és a magyar zene évszázados hagyományainak, értékeink megőrzése és közvetítése az ifjabb 

nemzedék számára. A klasszikus zenében megjelenő értékrend elengedhetetlenül fontos a mai társadalomban. Az irodaigazgató 

asszony tájékoztatta a résztvevőket, hogy a programot elvégzett ifjú zongoristák ösztöndíjban részesülnek, mely 1 tanévnyi 

művészeti iskolai tandíjukat fedezi…” Forrás: Karpatainfo.net: teljes cikk > 

Megújult a Mártírok Emlékpark  

A Badaló központjában, közvetlenül a református templom mellett lévő Mártírok Emlékpark fontos helyszín a helyiek számára, 

hiszen itt kapott helyet az az emlékmű, amely a II. világháború és a sztálini önkény badalói áldozatainak állít mementót. A több 

mint félhektárnyi területet a Tisza-partiak igyekeznek rendben tartani, a négy éve felújított emlékműről sohasem hiányoznak a 

megemlékezés koszorúi. Ezúttal is sikerült becsempészni némi nemzeti színekre utaló motívumokat is…” Forrás: Karpataljalap.net: 

teljes cikk > 

 

A Tijana Jurić Alapítvány az eltűntek nyilvános iktatója létrehozását sürgeti 

Az eltűntek nemzetközi napja alkalmából ma arra hívta fel a figyelmet a Tijana Jurić Alapítvány, hogy Szerbiában naponta átlagosan 

három ember tűnik el, ami meglehetősen nagy szám, és aggodalomra ad okot. Általános becslés szerint az országban éves szinten 

1500-2000 embernek veszik nyoma – fűzték hozzá az alapítványból, melynek célja, hogy Szerbiában is hozzák meg az eltűntek 

nyilvános iktatóját/jegyzékét, mert a széles társadalmi rétegek így kapcsolódhatnak be keresésükbe. A meglevő jegyzékben csupán 

75 eltűnt személy szerepel…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Ma az RTV dolgozóinak elbocsátása ellen tüntetnek Újvidéken 

A Függetlenség szakszervezet ma délben tiltakozó megmozdulást szervez a Vajdasági RTV-ben beharangozott leépítések miatt – 

írja a 021.rs. A szakszervezet szerint a Vajdasági RTV vezetősége nem szándékozik meghosszabbítani azon munkavállalók 

szerződését, akik munkaközvetítő cég közvetítésével dolgoznak a médiaházban. Az RTV vezetősége szerint vannak ugyan anyagi 

gondok a médiaházban, ennek ellenére mindent megtesznek azért, hogy ne legyenek elbocsátások…” Forrás: 

Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

Becsei vár: Az egykori tiszai erődítménynél tegnap értek véget a régészeti ásatások 

Az elmúlt két hétben régészeti ásatások folytak a középkorban fontos stratégiai szerepet betöltő becsei várnál, a projektumnak ez a 

része tegnap ért véget. Bár a törökbecsei árterületen lévő óvárosi lelőhelyen egyelőre csak egy kis falszakasz és némi 

toronymaradvány emlékeztet az egykori erődítményre, ez tekinthető az ország egyetlen, valamelyest megmaradt középkori és kora 

újkori tiszai várának – tudtuk meg a projektumot vezető Raško Ramadanskitól, az óbecsei Városi Múzeum régész-kurátorától .Egy 

oszmán szimbólumokat és görög iniciálékat tartalmazó, kuriózumnak számító viaszpecsét lett a legértékesebb lelete az egykori 

becsei várnál végzett ásatásoknak, de edények, üvegékszerek, gombok és más tárgyak is tanúskodnak a vár hétköznapjairól. A 

mostani kutatásban az Óbecsei Városi Múzeum és a törökbecsei önkormányzat mellett a nagybecskereki Nemzeti Múzeum, a 

nagybecskereki Műemlékvédelmi Intézet, valamint a belgrádi Tudományos és Technológiai Múzeum munkatársai is részt vettek…” 

Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Videó: Takáts Rafael ferences szerzetes és plébános halálának 200. évfordulóját ünnepelték tegnap Padén 

A rendezvény misével kezdődött, amelynek keretében felavatták és megkoszorúzták Takáts Rafael emléktábláját. Takáts Rafael 

életéről dr. Mészáros Zoltán történész, az MTA köztestületének külső tagja tartott előadást: Azt tudni kell, hogy a hivatalos 

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/uj-intezetvezetot-neveztek-ki-a-hodinka-antal-nyelveszeti-kutatokozpont-elere/
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https://karpataljalap.net/2020/08/26/megujult-martirok-emlekpark
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AUSZTRIA 

nyelvhasználat a középkori Magyarországon a latin volt, a magyar pedig a népnyelv szintjén maradt meg, és ahhoz, hogy a magyar 

nyelv alkalmas legyen arra, hogy törvényekről és tudományról lehessen beszélni, ahhoz rengeteg ember sok munkájára volt szükség, 

és az egyik ilyen kiemelkedő ember Takáts Rafael volt…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Múltidéző sorozat: Kozma Imre, a szlavóniai tanító (4.) 

Kozma Imre 1909 nyarán már az Eszékhez közeli Nekcse (Nasice) faluból küldte írását kedvenc lapjának, az Szlavóniai Magyar 

Újságnak. Két évvel később azonban neve már a rumai Magyar Olvasókör titkáraként szerepelt a lapban. Az olvasókör a korabeli 

beszámoló szerint 1909. december 11-én alakult meg. Szlavóniában a szórványmagyarság létszámának gyarapodásával, a magyar 

iskolák felállításával együtt járt a hitel- és iparszövetkezetek, olvasókörök és egyéb magyar kulturális intézmények létesítése. Így 

történt ez Rumán is. A tudósítás szerint a magyarság létszámának örvendetes növekedése „indított minket arra, hogy mi is más 

nemzetiségek példáján okulva alakítsunk olvasókört, melynek legszebb hivatása a magyar nyelv és irodalom, továbbá a magyar 

szokások és erények ápolása, fejlesztése…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Interjú: Gubik Korináé a Nagyapáti Kukac Péter-díj 

A Nagyapáti Kukac Péter Képzőművészeti Díj bírálóbizottsága (Ninkov Kovačev Olga, Csernik Attila elnök, Náray Éva) augusztus 

19-én megtartott ülésén döntött a 2020. évi díjazott személyét illetően. A bizottság egyhangú döntése alapján idén a Nagyapáti 

Kukac Péter Képzőművészeti Díjat Gubik Korina zentai képzőművész, pedagógus kapja. Mint az indoklásban olvasható, Gubik 

Korina a szó legnemesebb értelmében kísérletező művész. […]Hat éve tanítasz a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban. Hogyan 

egészíti ki egymást a tanítás és az alkotás, illetve hogy fér meg egymás mellett a kettő?– Több iskolában is tanítottam a Bolyai előtt, 

de ez az első iskola, amit őszintén szeretek, hiszen ott szaktantárgyakat tanítok, festészet technológiát, rajzot, művészi grafikát és 

multimédiát, és a kollektíva is kiváló. Ma egyik művészetből sem egyszerű megélni. A művészek többsége kompromisszumot köt.  

Nagyon vékony az a réteg, melynek alkotásai gyorsan megtalálják a közönségüket, a többség kompromisszumot köt, vagyis elkezdi 

a közönség ízlésére formálni az alkotásait, hogy el tudja őket adni, illetve elkezd oktatni…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

teljes cikk 2 > 

A Kosztolányi Dezső Színházat a kiváló társulati munkáért jutalmazták a Magyar Színházak XXXII. Kisvárdai 

Fesztiválján 

Ünnepélyes keretek között adták át vasárnap este Kisvárdán a Magyar Színházak XXXII. Kisvárdai Fesztiváljának díjait. Béres 

Márta kapta meg a legjobb női főszereplőnek járó elismerést az Újvidéki Színház Anna Karenina című darabjában nyújtott alakítása, 

a szabadkai Kosztolányi Dezső Színházat a Gusztáv a hibás mindenért című előadása kapcsán a kiváló társulati munkáért 

jutalmazták, Farkas Ibolya pedig színészi nagydíjban részesült a Zentai Magyar Kamaraszínház és több egyéb színház 

koprodukciójában készült Római karnevál című darabban nyújtott alakításáért…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

 

Rádióinterjú: Együtt táboroznak a tiroli és a bécsi magyar cserkészek 

A koronavírus járvány miatt az ausztriai magyar cserkészcsapatok tagjai sem találkozhattak hónapokon keresztül, így a tiroli és 

bécsi csapat is kitörő örömmel fogadta, hogy a könnyítéseknek köszönhetően együtt tölthetnek egy egész hetet augusztus végén a 

Mattsee mellett található Zellhof-i cserkészparkban. A reggelit követően kenuzással, 20 kilométeres portyázással, vagy a tábori 

építmény körüli munkálatokkal folytatódik a délelőtt. A táborozók étkeztetését, a konyhai feladatokat három szülő vállalta magára. 

A délutánok kirándulásokkal, énektanítással, közös misézéssel, vagy strandolással telnek. A táborlakók idén katapultokat is 

építenek, mivel egy játékos csatázásra is sor kerül még a héten. A cserkészek minden este tábortűz mellett zárják a napot. A tíz év 

alattiak szobákban, az idősebbek pedig sátorokban töltik az éjszakát…” Forrás: Volksgruppen.orf: teljes cikk > 

Rádióinterjú: Magyar szakpszichológus az AKH-ban 

A várandóságtól a gyermekágyig elkísérheti, segítheti a kismamákat a klinikai szakpszichológus, amit a társadalombiztosítás 

támogat. A bécsi AKH-ban, a nőgyógyászati osztályon, magyarul beszélő szakember is van, Weichberger Anita személyében, aki 

immáron több, mint 25 éve él Bécsben. Az AKH-ba jellemzően azok a nők mennek szülni, akiknél valamilyen probléma merül fel 

a terhesség során. Mivel ebben az esetben fokozottan szükség van lelki támogatásra is, emiatt kérik fel az orvosok a pszichológus 

szakembereket is az érintettek kezelésére…” Forrás: Volksgruppen.orf: teljes cikk > 
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ROMÁNIA/ERDÉLY 

Rádióinterjú: A burgenlandi magyar népcsoport viseletei 

A burgenlandi magyar néptánccsoportok viseleteit is bemutatja megújult honlapján a Burgenlandi Néptáncszövetség a 

Volkstanzverband Burgenland. Az új honlaphoz készülő fotókat augusztus 25-én, kedden készítették el a felsőőri református 

parókiánál. A Néptáncszövetség várhatóan jövő ősszel egy kiadványban is bemutatja a burgenlandi népviseleteket…” Forrás: 

Volksgruppen.orf: teljes cikk > 

 

Románia elöregedőben: majdnem 100 ezerrel csökkent 2019-ben a lakosság 

19,318 millió volt Románia rezidens lakossága 2020. január 1-jén, ez 96 500 személlyel kevesebb, mint egy évvel korábban. Egyre 

hangsúlyosabb az elöregedés, jelentette pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS). A lakosságfogyás legfontosabb oka a 

negatív szaporulat: 73 630 személlyel haladta meg az elhalálozások száma az élve születések számát. Így folytatódik a lakosság 

elöregedése, egyre magasabb a 65 év felettiek aránya. Az INS szerint Románia továbbra is a kivándorlás országa, és ez képezi a 

másik okát a népességfogyásnak. A nemzetközi migráció egyenlege 2019-ben is negatív volt: a kivándorlók száma csaknem 31 ezer 

személlyel haladta meg a bevándorlók számát. […]Elegendő egy-egy érettségi találkozó tanúsága, hogy rádöbbentse az itt élő 

magyart, a társaság fele vagy éppen a többsége már rég Magyarországon él, vagy rosszabb esetben Nyugat-Európában, netán a 

tengeren túl…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

A román-magyar határátkelőhelyekről tárgyalt a két ország belügyminisztere 

A magyar hatóságok által bevezetett utazási korlátozásokról beszélt telefonon hétfőn reggel Marcel Vela román és Pintér Sándor 

magyar belügyminiszter. A megbeszélés eredményeképpen a korábban kijelölt nyolc határátkelő mellett még négy nyitva lesz a 

román állampolgárok számára. A román belügyminisztérium tájékoztatása értelmében a következő határátkelőhelyeknél lehet 

közlekedni a két ország között…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

A diákoknak beígért 250 ezer táblagép kevesebb, mint harmadát szerzi be a kormány  

A kormány alig 70–80 ezer táblagépet tud megvásárolni a diákoknak megígért 250 ezerből a hamarosan rajtoló tanévre – jelentette 

be vasárnap este Ludovic Orban miniszterelnök. A kormányfő a B1 Tv műsorában beszélt a témáról, jelezve, az illetékes hatóságok 

döbbentek rá, hogy nem tudják lezárni a Központi Közbeszerzések Országos Hivatala (ONAC) által elindított közbeszerzési 

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

Melyek a 40 százalékos nyugdíjemelés veszélyei? 

Szigorúan gazdasági szempontból nem indokolt a nyugdíjemelés, hiszen az átlagbér növekedését ez idáig követte a nyugdíjak 

alakulása – véli Székely Imre, az MTA köztestületének külső tagja, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és 

Gazdálkodástudományi Magyar Intézetének távoktatás-igazgatója. „Annak indoklására, hogy 2020-ban, 2021-ben miért van 

szükség további nyugdíjemelésekre, politikai választ lehet adni, mert gazdaságilag az emelés nem indokolt” – nyilatkozta. A Román 

Nemzeti Bank igazgatótanácsának tagja, Bálint Csaba azt hangsúlyozta, hogy a választások után a kormánynak el kell kezdenie az 

évek óta tartó túlköltekezés visszafogását, ha azt szeretnénk, hogy Románia növekedési pályára álljon. […]Jelenleg az átlagbérből 

1380 lej folyik be a nyugdíjpénztárba, ekkora a nyugdíj hozzájárulás, ám ez az összeg már most sem fedezi az átlagnyugdíj értékét 

(1596 lej), egyszerűen fogalmazva: már most sem tud eltartani egy alkalmazott egy nyugdíjast, tehát a központi költségvetésből kell 

kipótolni a hiányzó összegeket. Ehhez hozzá kell még számítani, hogy idén a nyugdíjasok száma meghaladta az alkalmazottakét…” 

Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Magyar Szülők Szövetsége: az óraszámcsökkentés elhalasztása gyermekkínzás 

Határozottan elítéli az iskolai óraszámok csökkentésének elhalasztását a Magyar Szülők Szövetsége. A Bukaresti Rádiónak adott 

interjúban Csíky Csengele elnök „gyermekkínzásnak” nevezte a heti 36-40 órás „iskolai műszakot”, egyúttal pedig élesen bírálta az 

oktatási minisztériumot, amely meglátása szerint engedett a katedrájukat féltő pedagógusok zsarolásának. Csíky Csengele 

kijelentette: a magyar diákok plusz órákra járnak románból, magyarból, matematikából, illetve az érettségire készülők több tárgyból 

is, „tehát ez magyarul gyerekkínzás!”…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Romániai választások – Az RMDSZ több mint nyolcezer jelöltet indít 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 8390 jelölttel indul a szeptember 27-i romániai önkormányzati választásokon, 

és arra bíztatja a magyar közösséget, hogy a koronavírus-járvány ellenére éljen szavazati jogával, mert az egészségügyi szabályok 

betartásával a szavazás nem növeli fertőzési kockázatot – mondta Kelemen Hunor csütörtöki kolozsvári sajtótájékoztatóján. Az 
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RMDSZ elnöke arra számít, hogy a szövetség mintegy 200 településen tudja megszerezni a polgármesteri tisztséget. Az RMDSZ 

elnöke megjegyezte: az MPP és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) fúziójaként létrehozott EMSZ jogilag egyelőre nem létezik, 

az MPP-vel pedig megszakadt az együttműködés…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk > 

Interjú: Krízishelyzetben a daganatos betegek 

Krízishelyzetbe kerültek a daganatos betegségekben szenvedők a hónapok óta tartó járványhelyzet miatt, az újonnan felfedezett 

daganat eltávolítását célzó műveletek ugyanis késtek, sugárterápiás kezelések maradtak el. A szűrőprogramok leálltak, ami 

akadályozza a korai diagnosztizálást, miközben köztudott, hogy a rák az a betegség, amelynek a kimenetelét, lefolyását a korai 

diagnózis és a beavatkozás üteme befolyásolja, minél korábban részesül valaki kezelésben, annál jobb prognózisra számíthat. A 

rákos betegek helyzetéről és az Európai Unió járvány alatti rákellenes stratégiájáról dr. Dégi László Csaba egyetemi docenssel, az 

MTA köztestületének külső tagjával, a Nemzetközi Pszichoonkológiai Társaság és az Európai Rákszervezet igazgatójával 

beszélgettünk…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Művésztelep: A Mezőség arcai 

A Mezőség százféle arcát, színét, formáját, vonását, jellegzetességét tükrözi vissza immár több mint egy évtizede a Maros Mezőségi 

Művésztelep műtermése. A már működő alkotótáborok (a csittszentiváni, mezőbándi, mezőbergenyei, mezőmadarasi és mezőpaniti) 

összefogásával 2009-ben alakult művésztelep évről évre ilyenkor közös kiállításon mutat be válogatást az előző évi táborozás 

festményeiből, szobraiból, grafikáiból, faragványaiból, fotóiból. […] a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi 

János kiállítótermében augusztus 16-án nyílt, változatosságában is egységet sugárzó tárlat nyújt lényegre törő, hiteles képet a 

művésztelepen zajló alkotó tevékenységről, hanem a főszervező mindenes, a fáradhatatlan művészeti vezető Czirják Lajos 

igyekezetének, valamint a lelkes támogatóknak köszönhetően, egy igényes kivitelezésű, átfogó katalógus is felmutatja, mi tudható 

a Maros Mezőségi Művésztelepről és a 2019-es műteremtésről…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Gyászhír: Elhunyt az erdélyi tömzsi sárkány felfedezője 

Fiatal kutatót veszített el nemrég az erdélyi tudományosság, Vremir Mátyást (1970–2020), aki az egyik legtitokzatosabb 

tudományágat művelte, az őslénykutatást, s azon belül is egy kevésbé ismert témával foglalkozott, az erdélyi dinoszauruszok 

érdekfeszítő világával. Kolozsváron élt, édesapja törökországi tatár származású festőművész volt, édesanyja székely asszony – 

tudtuk meg a Kolozsváron élő Wanek Ferenc geológus-tanártól és szakírótól, aki azt is elmondta: merész és fanatikus, de ugyanakkor 

felette változatos életű ember volt. […] …a 49 éves korában elhunyt Vremir Mátyás munkája azért is kiemelkedő, mert 2009-ben ő 

fedezte fel az Erdélyben élő krétakori húsevő dinoszauruszok egyikének máig legteljesebb csontvázmaradványát a Szászsebes 

környéki szárazföldi üledékekben. A 70 millió éves, teljesen új szárazföldi fajhoz tartozó szenzációs fosszíliát az Erdélyi Múzeum-

Egyesület Kutatóintézetének külső munkatársaként Balaur bondocnak, azaz „tömzsi sárkánynak” nevezte el, és az Erdélyi Múzeum-

Egyesületnek ajándékozta…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk > 

Felszínre kerültek a kolozsvári Szent Mihály-templom rejtett titkai  

Nemcsak díszesek, színesek is voltak a kolozsvári Szent Mihály-templom bejáratai a középkorban – számos más érdekesség mellett 

erre a felfedezésre jutottak a felújítás során a szakemberek. Az általuk feltárt titkokról Szathmári Edina művészettörténész, a 

kivitelező cég munkatársa számolt be. Az előadáson többek között kiderült, hogy a kolozsvári Főtér ékessége 150 év alatt épült, de 

teljes egészében sose készült el. Az uniós pénzből jelenleg is zajló felújítási munkálatok miatt 2018 augusztusában bezárta kapuit a 

nyilvánosság előtt, fel van állványozva. […] A 20. századi helyreállításnak ma is isszák a levét a szakemberek, mivel cementalapú 

fugát használtak a sérülések kezelésére, miközben a templom ennél puhább állagú mészkőből épült. A cement ráadásul nedvesség 

hatására változtatja térfogatát, ami óriási kárt tett a mészkőben, számos elemet kell pótolni…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk 

> 

A „gazdátlanul” pusztuló dendrológiai park Görgényszentimrén  

Az Ázsiából és Észak-Amerikából telepített fák pusztulásával és a helyi fajták terjedésével Románia második legnagyobb 

dendrológiai parkja pusztulásra van ítélve. A görgényszentimrei önkormányzat mégsem akar lemondani a létesítményről, de 

gondozni nem tudja. Az arborétumot valamikor az erdészeti iskola óvta, de a tanintézmény ma már nem törődik a természeti 

kinccsel. […] Elkorhadt, kidőlt fák, helyenként derékig érő fű, begyomosodott sétányok, széttört padok, tönkrement, beázott 

filagóriák…” Forrás: Erdelyinaplo.ro: teljes cikk > 

Hosszas huzavona után elkezdődhet a rendkívül lepusztult állapotú váradi pénzügyi palota felújítása  

Hosszas huzavonát követően úgy tűnik, hogy végre elkezdődhet a fokozottan lepusztult állapotban levő nagyváradi volt pénzügyi 

palota felújítása. A kivitelezőknek 24,886 millió lej (áfával) áll majd a rendelkezésére, hogy 31 hónap alatt felújítsák az ingatlant. 
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https://e-nepujsag.ro/articles/krizishelyzetben-a-daganatos-betegek
https://e-nepujsag.ro/articles/a-mezoseg-arcai
https://www.erdely.ma/elhunyt-az-erdelyi-tomzsi-sarkany-felfedezoje/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/felszinre-kerultek-a-kolozsvari-szent-mihaly-templom-rejtett-titkai
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/felszinre-kerultek-a-kolozsvari-szent-mihaly-templom-rejtett-titkai
https://erdelyinaplo.ro/extra/a-bgazdatlanulr-pusztulo-dendrologiai-park-gorgenyszentimren


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

A korábbi bejelentések értelmében az ingatlant a megyei önkormányzat és az annak alárendelt intézmények új székhelyének szánják, 

ezek ugyanis évek óta a prefektúrával közösen a megyeháza épületében nyomorognak…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Az erdélyi szellemi élet jeles alkotóit is díjazta a Magyar Művészeti Akadémia 

Több erdélyi közéleti személyiség munkáját ismerte el a Magyar Művészeti Akadémia, amely többek között kolozsvári, 

marosvásárhelyi, székelyföldi alkotóknak adta át hétfőn tagozati díjait. Az elismerést kilenc kategóriában tizennyolc alkotónak 

ítélték oda. Az MMA minden évben tagozatonként két díjat oszt ki az arra legméltóbbaknak, a kettőből legalább az egyik mindig 

határon túli vagy diaszpórában élő magyar művész vagy művészetelméleti szakember. A Magyar Művészeti Akadémia 

Építőművészeti díjában részesült Köllő Miklós Kájoni János-díjas gyergyócsomafalvi építész, […] Szőts István-díjat kapott Bálint 

Zsigmond […] Illyés Gyula-díjban részesült Szávai Géza küsmödi író, műfordító, kritikus. A Magyar Művészeti Akadémia 

Képzőművészeti díjában Kolozsi Tibor Kolozsváron élő Munkácsy-díjas szobrász részesült, Csiky András a Kolozsvári Állami 

Magyar Színház nyugalmazott művésze kapja a Magyar Művészeti Akadémia Színházművészeti-díját […] Dr. Béres Melinda 

hegedűművész a Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti díját érdemelte ki…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Izsák Balázs kapja az idén a Tőkés-díjat 

A kisvárdai székhelyű Tőkés László Alapítvány kuratóriuma 26. alkalommal ítélte oda a Tőkés-díjat, melyet a tervek szerint 

szeptember 20-án adnak át a kisvárdai református templomban – adta hírül a SZON című Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hírportál. 

„A kuratórium tagjainak egyhangú döntése szerint Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke az idei díjazott” – közölte Lengyel 

Szabolcs, a Tőkés László Alapítvány kuratóriumi elnöke…” Forrás: Kms.hu: teljes cikk > 

 

Hétfőn bekérették a moszkvai szlovák nagykövetet 

Oroszország hétfőn kiutasított három szlovák diplomatát, válaszul arra, hogy Pozsony június 10-én kémkedéssel gyanúsította meg 

és nem kívánatos személynek nyilvánította a fővárosban működő orosz diplomáciai képviselet három alkalmazottját. Az orosz 

külügyminisztérium hétfőn bekérette a moszkvai szlovák nagykövetet, és ismertette vele a kiutasításról szóló döntést, erélyesen 

tiltakozva a három orosz külügyi alkalmazott akkreditációjának "alaptalan" megvonása ellen…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > 

Szlovákiában aránytalanul drága a lakhatás 

Szlovákia lakosainak mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk, hogy fedezni tudják a lakhatással kapcsolatos kiadásaikat, mint a 

cseheknek, a magyarországiaknak vagy a lengyeleknek.   Nálunk egy személyre számítva évi 2680 eurót emésztenek fel a lakhatási 

költségek. Ezt a Wood & Company állítja, amelyik társaság az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat idevágó adatait nézte meg. A 

családi költségvetés 24 százalékát költjük lakhatási célokra, ami az egész EU-n belül a legmagasabb arány. Az uniós átlag 19 

százalék. Magyarországon ez 15, Lengyelországban 17, Csehországban pedig 21 százalék…” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk > 

Régészeti feltárás Krasznahorka váránál, 2022-ben jöhetnek a látogatók 

A krasznahorkai vár területén jelenleg régészeti feltárás folyik, de bíznak abban, hogy a 2022-es nyári szezonban már megtelik 

látogatókkal. A Szlovák Nemzeti Múzeum (SNM) a legfrissebb ütemtervnek megfelelően, 2022-ben tervezi megnyitni a látogatók 

előtt Krasznahorka várát – jelenti a TASR. A vár egésze valószínűleg 2024-ben lesz látogatható – közölte Branislav Panis, az SNM 

vezérigazgatója sajtótájékoztatóján. […]Augusztus 4-től november végéig régészek végeznek kutatásokat, feltárásokat a 

krasznahorkai vár területén. A kutatások a vár védelmét is szolgálják, de ugyanakkor a munkák során értékes, eddig ismeretlen 

történelmi leletek szintén felszínre kerültek. A jelenlegi munkálatokról Peter Bednár, a Szlovák Tudományos Akadémia Régészeti 

Intézetének munkatársa tájékoztatott…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Szepsiben tartották az országos tanévnyitót 

A szlovákiai magyar iskolák immár 20. országos tanévnyitó ünnepségének idén a Szentlélek római katolikus templom adott otthont. 

Folytatva a hagyományokat ismét köszöntötték a leendő elsősöket és a pályakezdő pedagógusokat. Idén 32 pedagógust részesítettek 

Köznevelési díjban. Vasárnap délelőtt Mons. Gábor Bertalan római katolikus esperes-plébános, Molnár Árpád református 

lelkipásztor és Gočík József görögkatolikus parókus közreműködésével ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét a szlovákiai 

magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepsége a Szepsi Szentlélek római katolikus templomban. A hatalmas gótikus épületben – 

betartva a járványügyi előírásokat – szájmaszkban és sakktáblaszerű ülésrendben foglaltak helyet a jelenlevők. Fekete Irén szerint 

tudatosabban, felkészültebben várjuk a tanévkezdést, bár a veszélyhelyzet továbbra is fennáll. Sajnos, ez utóbbi a szlovákiai magyar 

iskolákra kétszeresen érvényes. Egyre több intézményünkben nem ülnek elsősök az iskolapadokba, és olyan iskoláink is vannak, 

ahol végleg elcsitult a gyerekzsivaj. Sok az iskolaépület és kevés a gyermek – hangoztatjuk egyre gyakrabban a megkerülhetetlen 
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tényt, melyet nem elég kimondani, a gondolatot tetteknek kell követniük, mert a megoldás nem tűr halasztást…” Forrás: Ujszo.com: 

teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Múltidéző: A Jankó fivérek helytállása 1918-19-ben 

Jankó Zoltán főispánként és kormánybiztosként az előbbi, testvérbátyja, Jankó Ágoston pedig az utóbbi megye alispánjaként védte 

a haza érdekeit. Ők ketten még akkor is ott álltak az ezeréves vártán, amikor lakóhelyük cseh ill. szerb megszállását követően 

szabadságuk és testi épségük forgott veszélyben. A Jankó fivérek nem futamodtak meg. […] Arra a kérdésre keressük a választ, 

hogy a főispánként irányító csallóközi magyar, a cseh megszállás idején, miképpen védelmezte Pozsony vármegye és a koronázó 

város érdekeit?…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Életműdíjat kapott Boráros Imre Kisvárdán 

Boráros Imrét, a Komáromi Jókai Színház örökös tagját, valamint Kárp Györgyöt, a marosvásárhelyi Spectrum Színház színészét 

tüntették ki életműdíjjal a Magyar Színházak XXXII. Kisvárdai Fesztiválján. A két színművész az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által alapított életműdíjat vehette át, a díjazottak személyéről a minisztérium által felkért háromtagú szakmai 

bizottság (Nyakó Béla fesztiváligazgató, Balog Tibor dramaturg, a fesztivál művészeti tanácsadója; Pataki András rendező) 

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

 

Beszámoló: Online magyar történelmi előadások spanyol nyelven a dél-amerikai diaszpóra közösségeinek 

…Állomáshelyemen, Villa Angelán minden héten, keddi napokon, közel két órás terjedelmű előadássorozatot indítottunk, Pajor 

Sándor Villa Angela-i tiszteletbeli magyar konzul támogatásával, a konzulátus irodájából. A Zoom program segítségével sorra 

kerülő alkalmak keretében kezdetben különböző Kárpát-medencei régiókat, híres történelmi személyeket, családokat, ismert 

épületeket és a magyar népi építészet néhány jellegzetességét mutattam be. Előadásainkon belül külön sorozat indult, amelynek 

keretében különböző magyar történelmi családok (Batthyány, Cseszneky, Esterházy, Széchenyi, Perényi-Lukács) bemutatását 

kezdtük el, a legtöbb esetben a család leszármazottainak fontos közreműködésével, sőt önálló előadások megtartására is felkérve 

őket. […] augusztus 4-én vendégünk volt Vic Echegoyen író, fordító, tolmács. Márai Sándor unokahúga és Madách Imre 

leszármazottja izgalmas előadást tartott a latin-amerikai és magyar irodalmi kapcsolatokról, valamint előadása második részében 

Magyarország és az Európai Unió aktuális kapcsolatairól. […] Az alkalmak első órájában spanyol nyelven, lehetőség szerint gazdag 

képanyaggal illusztrálva beszélek az adott témáról, az alkalmak második felében pedig a résztvevők kérdéseket tehetnek fel és 

kommentálhatják az elhangzottakat. A résztvevők összetétele színes képet mutat: a hónapok óta egyre népszerűbb sorozat alkalmaira 

közel 35-40 fő rendszeresen, hétről-hétre eljön, többségük Argentína, Chile, Mexikó és Uruguay nagyobb városaiban él…” Forrás: 

Korosiprogram.hu: teljes cikk > 

30 éves a CsMMSz: 22. Művelődési és Anyanyelvi Tábor 

A táborozás keretében kerül megünneplésre szervezetünk CsMMSz 30 éves fennállása. Emellett az anyanyelv és népdal előadások 

mellett történelmi ismertetőt hallgathatunk meg Trianon 100 kapcsán…” Forrás: Csmmsz.org: teljes cikk > 

Augusztus 20. a dél-amerikai magyar diaszpórában 

Az elmúlt fél évben szinte minden esemény a virtuális térben zajlott, így már-már természetes volt, hogy így fogjuk megünnepelni 

augusztus 20-át is. Ezért ismét összefogtunk az ösztöndíjasokkal, hogy a trianoni megemlékezéshez hasonló közös ünnepséget 

szervezzünk a dél-amerikai magyar diaszpórának. Augusztus 20. este 8 óra: több száz ember ül a számítógép és a televízió előtt 

Dél-Amerikában, hogy Magyarország első királyára emlékezzenek és együtt ünnepeljék a magyar állam megalapítását…” Forrás: 

Korosiprogram.hu: teljes cikk > 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László 
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