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Megjelent a 2020. évi őszi Domus magyarországi pályázati felhívás
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Az MTA meghirdette Domus magyarországi őszi ösztöndíjpályázatát. A pályázati felhívás és a pályázati felületek az alábbi linken
érhetőek el: https://mta.hu/domus-osztondij/a-domus-osztondijrol-105535. A pályázatok benyújtási határideje: 2020. szeptember
30. 14 óra (magyarországi idő szerint)…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >

20

ROMÁNIA/ERDÉLY
Átadták a Magyarország és Románia közötti második autópálya-határátkelőhelyet
Átadták a Magyarország és Románia közötti második autópálya-határátkelőt pénteken a magyar és a román külügyminiszter,
valamint a román szállításügyi miniszter jelenlétében. Magyarországnak az az érdeke, hogy minél több átkelőhely legyen; a magyarromán határon a mostani a 12. közúti átkelőhely, melynek megnyitása 41-ről 37 kilométerre csökkenti az átkelőhelyek közötti
átlagos távolságot. Az új átkelőhelynek köszönhetően gyorsforgalmi kapcsolat jön létre Nagyvárad és Debrecen, sőt, Nagyvárad és
Budapest között. A tárcavezető megemlítette: a Csanádpalota-Nagylak II autópálya-határátkelőhely megnyitása után öt évet kellett
várni a második gyorsforgalmi összeköttetésre. Hozzátette: a tervek szerint négy év múlva, 2024-ben megnyithatják a harmadikat
is Csenger és Szatmárnémeti között…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Több mint 5000 iskolának nincs internet hozzáférése
Romániában a több mint 22 ezer iskolából több mint 5 ezernek nincs internet hozzáférése. A hatóságok jelenleg azon dolgoznak,
hogy az internet kapcsolat nélküli tanügyi intézmények több mint felét a tanévkezdésig rákapcsolják a hálózatra – mondta ma Jean
Badea, az Tanügyminisztérium tanácsosa. Szerinte a gond inkább a hátrányos helyzetű régiókra jellemző. Minderről egy
szakkonferencián nyilatkozott, ahol elmondta, hogy a szeptember 14-i tanévkezdésig 2.800 iskolát látnak el internet kapcsolattal…”
Forrás: Erdely.ma: teljes cikk >

Román óvodára kötelezett a bíróság egy magyar kisfiút
Bíróság kötelezett arra egy magyar anyát Kolozsváron, hogy adja román óvodába a román apától származó gyermekét. A
jogtanácsosként tevékenykedő kincses városi nő nem tudja elfogadni az ítéletet, mivel neki sem származott hátránya abból, hogy
magyarul tanult, ezért folytatja a pereskedést. Az apa azt is megemlítette, így szeretné biztosítani, hogy a különben magyar
környezetben felnövő gyermek tudjon románul és képes legyen vele is kommunikálni. […] Ugyanakkor ha jól ismeri a román
nyelvet, jobb esélyei lesznek arra, hogy egy színvonalas hazai egyetemen tanuljon, ez pedig növeli az esélyeit a majdani
elhelyezkedésre (…) A Krónika által megkeresett édesanya elmondta: a gyermekkel mindkét szülő az anyanyelvén beszélt, ezért a
kisfiú egyformán jól beszél románul és magyarul. Megjegyezte: a bírósági ítélet szerint nem áll a gyermek érdekében, hogy mind a
családban, mind az óvodában csak magyarul beszéljen, és román nyelven csak az édesapja látogatási óráiban kommunikáljon. …”
Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Határon túli állásfoglalás az foglalt SZFE-ügyében
A Budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) körül kialakult válságos helyzet miatt fejezi ki aggodalmát a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem magyar és román kara. Arra a kitartó munkára emlékeztetnek, amellyel az autonómia jegyében
ők maguk is elérték, hogy önálló karokként működjenek. […]A szlovákiai magyar színházi és filmművészek nyilatkozata: Művészet
és oktatás nem lehetséges autonómia és alkotói szabadság nélkül. […]Az Újvidéki Művészeti Akadémia jelenlegi és egykori
hallgatói is támogatásunkról biztosították a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit és oktatóit…” Forrás: Maszol.ro;
Ujszo.com; Szabadmagyarszo.com; Magyarszo.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 >

Több mint harminc egyforma dolgozatot találtak a pótérettségin a javító tanárok
Egy gyulafehérvári szakközépiskola tanárai 32 egyforma dolgozatot találtak a pótérettségin a román nyelv és irodalom dolgozatok
javítása közben. Mint kiderült, egy Maros megyei szakközépiskola diákjairól van szó. A szabályzat értelmében a dolgozatokat

semmissé nyilvánították, a 32 vizsgázót pedig kizárták” – idézte az Adevărul.ro hírportál Gabriela Gâleát, a Fehér megyei
tanfelügyelőség szóvivőjét. Egyhamar nem is próbálkozhatnak újra. A szabályzat értelmében kénytelenek lesznek kihagyni a
következő két vizsgaidőszakot…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Felmérés: „Megbuktatnák” a mai Romániát a legfiatalabb erdélyi magyar szavazók
Az erdélyi magyar 11. és 12. osztályosok csaknem fele negatív töltetű szóval asszociálja a politikát, ugyanakkor 61 százalékuk részt
venne a választások legalább egy formáján. Románia jelenlegi helyzetét értékelve csaknem kétharmaduk nem ad „átmenő jegyet”
az országnak, miközben a fiatalok háromnegyede úgy véli, a kisebbségek túl kevés joggal rendelkeznek – derül ki a Bálványos
Intézet által ismertetett, Civil és politikai szocializáció erdélyi magyar középiskolások körében című reprezentatív kutatásból. A
felmérést kérdőíves kutatással végezték, és reprezentatív a nyolc város 11. és 12. osztályos magyar diákságára. 121 osztályt
„kérdeztek le”, köztük 48 elméleti, 25 vokacionális, 30 technikumi és 18 szakiskolai osztályt. Összesen 2521 diák töltötte ki a
kérdőívet. A kérdőív a következő kérdésköröket tartalmazta: politikáról alkotott kép, informálódás, a demokráciáról alkotott kép,
Románia aktuális helyzetének értékelése, állampolgár-ideál, aktív részvétel, választói hajlandóság, interetnikus viszonyok…”
Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Interjú: Hogyan hat a gyermekekre a rendhagyó iskolakezdés? Kádár Annamária pszichológust kérdeztük
A gyermekek belső sárkányai egyre szaporodnak: a beilleszkedés, az újtól való félelem eddig is sajátja volt a tanévkezdéseknek, a
járványhelyzet következtében idéntől viszont bővült a lista, és a kisiskolásoknak az elszigeteltség érzésével, a feje tetejére állt
oktatással, a távolságtartással, az egész napos kütyüzéssel is fel kell venniük a harcot. Kárt tehet az apróságok fejlődésében a
rendhagyó iskolába járás? Játék és osztálytermi csínytevés nélkül fejlődhet a kreativitás, a problémamegoldó készség? Miként válhat
társsá a szülő? Kádár Annamária pszichológust, az MTA külső köztestületének tagját, egyetemi adjunktust kérdeztük. […]Míg a
szülő-gyerek viszonyban hierarchikusak a kapcsolatok, a gyermek a kortársaival megéli az egyenrangú társkapcsolat örömét. A
kortárscsoport szerepe pre-pubertáskorban és pubertáskorban még fontosabbá válik, kisiskoláskortól meghatározza a gyermek
önértékelést…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Évek óta más épületben kezdi a tanévet a Bolyai Farkas Gimnázium több osztálya
A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnáziumnak összesen hét elemi osztálya már harmadik éve más épületben kezdi meg a tanévet.
A marosvásárhelyi hatos és hetes általános iskolák fogadták be a bolyais kisdiákokat, amíg megoldódik az iskola tanteremgondja.
A valóság azonban azt mutatja, ha átadják a Bolyai felújított épületrészét, akkor sem tudják áthozni a más épületbe kényszerült
tanulókat a 2020–2021-es tanévben, sőt a következőben sem. […] A református egyház tulajdonában levő Makariás-ház és a város
birtokában levő Bolyai utcai volt vármegyeháza cseréjéről kellett volna dönteniük a nyáron a marosvásárhelyi tanácsosoknak, ám
két alkalommal is elodázták a döntést. Az elodázás oka: az ingatlancsere lehetősége óriási felháborodást váltott ki a művészekből.
A Képzőművészek Országos Szövetségének Maros megyei elnöke a Székelyhonnak nemrég azt mondta, ha a cserét megszavazza a
tanács, abból háború lesz, hiszen van olyan művész, aki kijelentette, amennyiben ki kell költöznie a műteremházból, összeszedi a
festményeit és a polgármesteri hivatal előtt felgyújtja (az érintett művészt bizonyára teljesen hidegen hagyja, hogy helyhiánnyal
küszködik a nagy múltú magyar iskola…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk >

Új szakot indít a marosvásárhelyi MOGYTTE
Romániában a magyar nyelvű képzést végzett informatikus hallgatók részaránya nem éri el a magyarság részarányát, ezért
hiánypótló IT-szakoktatás indul a MOGYTTE-n – jelentette ki a Krónikának Szilágyi Sándor Miklós. A marosvásárhelyi egyetemi
oktató szerint a világjárvány nem csökkentette a szakemberhiányt, inkább új lehetőségeket teremtett. Elmondása szerint a járvány
első hullámában világviszonylatban jelentkező leépítések nem mérsékelték az IT-szakértők hiányát, inkább újabb igényeket,
lehetőségeket és szakirányokat teremtettek. Nélkülözhetetlenné vált többek között az online munkakörnyezetek, a digitalizált és
robotizált rendszerek kiépítése vagy azok használata, karbantartása és fejlesztése, amelyek informatikus szakemberek millióit
igénylik. Az egyetemi képzésben 17 magyar anyanyelvű, alapállású oktató vagy doktorandusz vesz részt, és az előadások, valamint
a laborgyakorlatok egyaránt magyar nyelven zajlanak. A szak felelőse kifejtette, az egyetem a város több mint 20 IT-cégével kötött
együttműködési szerződést, amelyeknek köszönhetően a hallgatók számos szakmai gyakorlaton (internship) vesznek részt…”
Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Szobrot állítottak Nagy Mózesnek, az első háromszéki iskolaalapítónak Esztelneken
Az első háromszéki iskolaalapítóra, Nagy Mózesre szoboravatással egybekötött ünnepségen emlékeztek szülőfalujában, vasárnap.
Az esztelneki szerzetes 340 éve alapította a Nagy Mózes Gimnáziumot szülőfalujában, amelyet 1696-ban a kézdivásárhelyi Kantába
költöztetett.A híres pedagógus mellszobra a templom, az iskola és a ferences zárda közti téren kapott helyet. Tódor Előd
képzőművész szobrának talapzatát a kézdiszentléleki Bartalis család készítette. Az ünnepség szentmisével kezdődött, majd Varga

Attila községmenedzser köszönte meg a közösségi összefogást – tájékoztat Kovászna Megye Tanácsa…” Forrás: Szekelyhon.ro:
teljes cikk >

Albumbemutató: Nagybánya nyomai betűkben
A Nagybánya nyomai betűkben kiadványban Nagybánya magyar vonatkozású nyomai, a város kül- és beltéri, írott formájú emlékei
vannak bemutatva. Egy olyan dokumentumtárba nyújt az album betekintést, amely a magyar közösség múltját és jelenét tükröző
tárgyi emlékek gazdagságát hivatott bemutatni – az írás és közvetve a fotográfia eszköze által. Az album a Virtuális Nagybánya
Egyesület (Nagybánya.ro) gondozásában lát napvilágot…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk >

Elérhető a Korunk szeptemberi száma
A moldvai csángók sajátos kultúrájuk, etnicitásuk, valamint a hozzájuk tapadó nemzeti/szimbolikus jelentések következtében az
elmúlt időszakban a tudományos kutatás, az erdélyi és magyarországi társadalmi nyilvánosság középpontjában állnak. A csángó
népzene és néptánc töretlen népszerűsége fontos részét képezi a magyar nyelvterület táncház-szubkultúrájának. A csángó népi
kultúra szervezett keretek között történő népszerűsítése identitásfelmutató gesztussal bír, érzelmi felhajtóerővel rendelkezik,
„mentésre”, segítségnyújtásra, azonosulásra ösztönöz. A Korunk moldvai csángókkal foglalkozó lapszáma elsősorban recens, a
csángók társadalmát érintő társadalomtudományi érdeklődésre számot tartó témák elemzésére vállalkozott. A nyelvcserével,
akkulturációs jelenségekkel (migráció), a moldvai magyar oktatási programmal, a „csángó mítosz” működésével, az
identitásváltással kívánt foglalkozni hazai és nemzetközi elismert szakemberek bevonásával…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >

Bartókra, Bánffyra emlékeztek Marosvécsen, az egykori helikoni írótalálkozók emlékét is felelevenítették
Kettős esemény helyszíne volt a hét végén az egykori helikoni találkozók helyszíne, a marosvécsi kastély: Bánffy Miklós író,
polihisztor halálának 70., és Bartók Béla zeneszerző halálának 75. évfordulója alkalmából szabadtéri kiállítást nyitottak meg,
valamint megszervezték a helikoni íróparlament leszármazottainak találkozóját. Az eseményről a szervezők, H. Szabó Gyula
irodalomtörténész, valamint Szebeni Zsuzsa, a sepsiszentgyörgyi Magyar Kulturális Intézet vezetője beszélt a Krónikának…”
Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Gyászhír: Elhunyt a koronavírussal megfertőződött Benedek István neves marosvásárhelyi orvosprofesszor
Kedden hajnalban 72 éves korában elhunyt Benedek István marosvásárhelyi orvosprofesszor, az MTA külső köztestületének tagja,
akit a szakma az erdélyi hematológiai iskola megteremtőjeként tart számon. Az ő nevéhez fűződik a mára európai szinten működő
marosvásárhelyi Hematológiai és Csontvelő-átültetési Klinika, valamint a Carit-San, a város első és mindmáig egyetlen magyar
járóbeteg-rendelője. 2001-ben az első csontvelő-átültetést végezte Romániában egy felnőtt páciensen, és számos országos orvosi
premier köthető nevéhez. […] Az orvosnak a nehéz helyzetben is orvosnak kell maradnia – vallotta a koronavírus-járvány idején
tapasztalt felmondások kapcsán dr. Benedek István marosvásárhelyi nyugalmazott professzor, aki szerint a veszély előli
„megfutamodás” felér a hippokratészi eskü megszegésével…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Gyászhír: Elhunyt Orosz Lujza, a Kolozsvári Állami Magyar Színház örökös tagja
Életének 94. évében elhunyt Orosz Lujza színművész, a Kolozsvári Állami Magyar Színház örökös tagja – közölte a Szabadság
napilap és a Kolozsvári Rádió. Orosz Lujza a Szilágy megyei Petenyén született 1926-ban Már 1948-tól a Kolozsvári Állami Magyar
Színház tagja; innen ment nyugdíjba 1977-ben. Közben munkatársa a Kolozsvári Rádió magyar stúdiójának (1948-tól), tanársegéd
a Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolán (1950–54), annak Marosvásárhelyre költöztetése után pedig a kolozsvári Gheorghe
Dima Zenekonzervatóriumban a beszédtechnika tanára (1954–57)…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Megújult a Petőfi emlékét őrző Teleki-kastély
Népes közönség jelenlétében avatták fel vasárnap a Máramaros megyei Koltón a szépen felújított Teleki-kastélyt, ahol 1847
szeptemberében-októberében Petőfi Sándor és Szendrey Júlia tartózkodott. Az 1,5 millió eurós európai uniós költségvetésből
renovált épületben rövidesen a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeummal közösen nyitnak kiállítást…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes
cikk >

Budapesti fődíj a 102 éves bardoci Juliska néniről szóló etűdnek
„Olyan erdővidéki, székelyföldi idősebb emberek portréját szeretnénk reflektorfénybe állítani, akiknek élettörténete, hite, szeretete
példát mutathat a fiatalabb generációk számára” – mondta el megkeresésünkre Deák András, akinek A 102 éves Juliska néni
története című alkotása elnyerte a Kulturális Filmek Fesztiváljának fődíját Budapesten. A harmadik helyezést is Székelyföldön
forgatott film nyerte: a Rex Videó Virágkoszorús fakereszt című, a csíksomlyói zarándoklatról szóló alkotásának készítője
Zsigmond Attila…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
Kedvező bírósági döntés született a kétnyelvűség mellett, elmarasztalták a hivatalt
Bírósági döntés született arról, hogy a magyar településeken az anyakönyvi hivatalok kötelesek a kétnyelvű anyakönyvi kivonatok
formanyomtatványain magyarul is feltüntetni minden adatot. A döntés jogerős. Egy magánszemély a Szlovákiai Magyarok
Kerekasztala mellett működő Jogsegélyszolgálat segítségével indított bírósági pert amiatt, hogy az érsekújvári anyakönyvi hivatal
nem volt hajlandó feltüntetni a születési anyakönyvi kivonaton szereplő személyes adatait magyarul is. Bár néhány esetben a
kisebbségi kormánybiztoshoz benyújtott panasz alapján a hivatalok felhagytak a törvénysértő gyakorlattal, rendszerszintű megoldás
nem született. A Nyitrai Kerületi Bíróság most azonban úgy döntött, hogy az érsekújvári hivatal megsértette a magánszemély jogait,
és a kivonaton az egyes adatokat magyarul is fel kell tüntetni. A bírósági ítélet is emlékeztet arra, hogy a kisebbségek által lakott
településeken a hivatalok kötelesek kétnyelvűen, szlovák és kisebbségi nyelven írt dokumentumokat kiállítani…” Forrás:
Ujszo.com: teljes cikk >

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Országos Métabajnoksága
A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség egyik legnépszerűbb rendezvénye az évente megrendezésre kerülő Országos
Métabajnokság. Minden év szeptemberének első hétvégéjén, más-más helyszínen rendezik meg a cserkészek nagy seregszemléjét,
amire egész év folyamán lelkesen készülnek a csapatok. […] Mindennek ellenére az SZMCS vezetése arra biztatta tagjait, hogy a
közeli csapatok szervezzenek barátságos mérkőzéseket, hogy a cserkészek kárpótolva legyenek a nagy lelkesedéssel végzett
edzésekért, és legalább a közeli csapatok találkozhassanak egymással…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

Ötödször került megrendezésre a Barkósági Parasztolimpia
A Barkósági Parasztolimpia idén ünnepelte fennállásának ötödik évfordulóját, és bár a járvány miatt sokáig kétséges volt, hogy
sikerül-e megrendezni a versenyt, szeptember ötödikén végül a rendezvény megnyitotta kapuit. A határzár miatt sajnos a
magyarországi és erdélyi csapatok nem tudtak részt venni a megmérettetésen, de Szlovákiából szép számban érkeztek
versenyzők.„Régen a munkából kicsit virtust, sportot is űztek: ki bír többet kaszálni, ki bírja el ezt a zsákot.“ A parasztolimpia ötlete
ezt a hagyományt viszi tovább. A versenyzők négy csoportban mérik össze az erejüket:…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
Házhoz szállítással foglalkozó könyvtárat hoztak létre Ukrajnában
Kellemes meglepetés érte a könyvkedvelőket, hiszen Ukrajnában működésbe kezdett egy könyvtár, melynek honlapján ki lehet
választani a kívánt könyvet, s a cég Nova Postán el is küldi azt a megrendelőnek. A postaköltségért nem kell fizetni. A Book Box
könyvtárhoz úgy csatlakozhatunk, ha regisztrálunk honlapjukon, s befizetjük a havidíjat. Egyidejűleg két könyvet kölcsönözhetünk
ki, ha elolvastuk, postán kell visszaküldeni őket. Nemrégiben Miroszlav Docsinec kárpátaljai író több művét is a könyvtár
rendelkezésére bocsátotta, a hírt az író közösségi oldalán osztotta meg…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

A KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének tisztújító közgyűlése
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) szokásos tavaszi tisztújító közgyűlése a koronavírus-járvány következtében
bevezetett karantén korlátozások miatt csak most kerülhetett megrendezésre. A közgyűlésnek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola átriuma adott otthont szeptember 6-án. A KMKSZ 31. tisztújító közgyűlésének jelmondata „Maradni és
megmaradni!”, hiszen nekünk, kik itt maradtunk magyarok Kárpátalján, kötelességünk meg is maradni magyaroknak
szülőföldünkön – fogalmazott Sin József…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >

Tisztújító közgyűlés a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetében
Szeptember 5-én tartotta meg soron következő, 31. közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Ungvári
Középszintű Szervezete a szervezet ungvári járási székházának udvarán Csapon. A gyűlésen 56 küldött volt jelen. A közgyűlés
kezdetén Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke köszöntötte a megjelenteket, s a napirendi pontok
elfogadását követően – a járványügyi helyzetre való tekintettel – röviden beszámolt a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének
elmúlt évben történt eseményeiről. Elmondta, hogy talán az eddigi legaktívabb három évet tudhatják maguk mögött minden
tekintetben. „Sosem volt ennyi negatív esemény, ilyen ellenséges politikai közeg, mint az eltelt három évben…” Forrás:
Karpataljalap.net: teljes cikk >

Koszorúzás Szerednyén. Dobó István a mindenkori példakép
Még a kárpátaljai magyarok közül sem mindenki tudja, hogy az egri vár hős védőjének kapitánya, Dobó István vidékünkön,
Szerednyén látta meg a napvilágot, s küzdelmes életútjának a végén, 70 éves korában itteni birtokán halt meg. A Pro Cultura
Subcarpathica civil szervezet 2014 óta adózik a legendás hős emlékének oly módon, hogy az egykori Dobó-birtokokon, Császlócon
és Szerednyén évente nagyszabású népünnepélyt szervez, ahol a magyar néphagyományokat, a magyar kultúrát és történelmet
népszerűsítik. A szerednyei Dobó pincében, a hős várkapitány mellszobránál rövid megemlékezésre és koszorúzási ünnepségre
került sor. Először a civil szervezet munkatársainak előadásában Dobó Istvánnak a vár védőihez intézett immár legendássá vált
beszédéből hallhattunk részleteket, majd Orosz Ildikó, a Rákóczi Főiskola elnöke vont párhuzamot a több mint 450 évvel ezelőtti
háborús események és a mai kor között…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk >

Videó: A Mathias Corvinus Collegium programja
Három éve indult a Mathias Corvinus Collegium tehetségképző programja, ahová a járványhelyzet ellenére idén is szép számmal
jelentkeztek diákok. A tanfolyamra jelentkező hatodikos gyerekek a foglalkozásokon számos érdekes programban vehetnek részt…”
Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

SZERBIA/VAJDASÁG
Megkezdte brüsszeli tárgyalásait Vučić
Az Európai Unió kétségtelenül kulcsfontosságú szerepet szeretne a Belgrád és Pristina közötti párbeszédben, s a folyamat vezetője
kíván lenni, nem túl boldog a Washingtonban elért megállapodás miatt, de szeretné kihasználni egy részét a folyamat még gyorsabb
előrevitele érdekében, jelentette ki Aleksandar Vučić szerb elnök…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

A tömeges elbocsátások szociális elégedetlenkedéshez vezethetnek
Zoran Drakulić, a Privrednik gazdasági klub elnöke kijelentette, hogy Szerbiában könnyen szociális elégedetlenségbe torkollhat, ha
tovább folytatódik a koronavírus-járvány miatt kialakult válság, és 2021 elején tömeges elbocsátások lesznek – írja 021.rs. Drakulić
reményét fejezte ki, hogy nem válik be az az előrejelzése, miszerint a jövő év elején Szerbiában 200.000-300.000 ember marad
munka nélkül. […]Az IMF legújabb elemzése szerint, ha elmaradnak a válságot enyhítő gazdasági intézkedések Szerbiában, akkor
140-160 ezer munkahely szűnhet meg az év folyamán […] Alig tíz nap alatt Szerbiában több mint 350 pékséget zárattak be a
hatóságok – ez annak a fokozott ellenőrzésnek a következménye, amelyet az adóhatóság végez az adók és illetékek befizetése
halasztásának ideje alatt. A Pékek Uniója az államtól a kispékségek számára további támogatást kér, ezeknek a forgalma ugyanis
akár 80 százalékos visszaesést is jegyez. Zoran Pralica, a szervezet vezetője szerint a pékségek 60-70 százaléka a csőd szélén táncol,
tudatta a Szerbiai Rádió-Televízió…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 >

Dupláját költötte a VMSZ kampányra, mint 4 éve
A szerbiai Korrupcióellenes Ügynökség honlapján jelent meg a Vajdasági Magyar Szövetség választási költségeinek az elszámolása,
amelyet átnézve több furcsának nevezhető tételt is találhatunk – ezeket vizsgálta meg szerkesztőségünk. A legnagyobb vajdasági
magyar párt a saját bevallása alapján közel 30 millió dinár közpénzt költött a 2020-as választási kampányra, ez az összeg több mint
a duplája annak, mint amennyit a 2016-os választási kampányukra elköltöttek…” Forrás: Delhir.info: teljes cikk >

Újabb magyar nyelvű helységnévtáblákat rongáltak meg Délvidéken
Közleményben ítélte el a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK), hogy újabb magyar nyelvű helységnévtáblákat
rongáltak meg, ezúttal a Bánságban. „A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségéhez eljuttatott információk szerint ismeretlen
tettesek augusztus végén megrongálták Antalfalva és Cserépalja településtábláit. Antalfalván a tettesek fekete festékkel lefestették
az említett település magyar nevét (a román elnevezését nem bántották), míg Cserépalján a település szerb és magyar elnevezését is
átfestették…” Forrás: Delhir.info: teljes cikk >

A 70 éves Silling Istvánt ünnepelték Kishegyesen
Kishegyesen, a Kiss Lajos Néprajzi Társaság székhelyén tartották meg tegnap azt az ünnepséget, amely keretében a kupuszinai dr.
Silling István néprajzkutatót, az MTA külső köztestületének tagját, nyelvészt köszöntötték 70. születésnapján. A rendezvény fő

szervezője dr. Szőke Anna, a Kiss Lajos Néprajzi Társaság elnöke volt, aki már az év eleje óta, a társaság közgyűlését követően,
megkezdte szervezni az ünnepséget. Erre az alkalomra egy kiadvány is napvilágot látott a Társaság gondozásában Silling István 70
éves címmel, amely a Kulturális értékeink a Kárpát-medencében hetedik kiadványa. A tanulmányok témái tiszteletből éppen azokat
a területeket ölelték fel, amelyek Silling István szakterületéhez közel állnak. A kötetbe 17 tanulmány került 20 szerzőtől. A
rendezvényen Juhász Gyula vezetésével egy zenekar is köszöntötte az ünnepeltet, a kötet is bemutatásra került…” Forrás:
Vajma.info: teljes cikk >

VM4K Interjú és videó: Online konferencia Trianon délvidéki hatásairól
Hagyományteremtő szándékkal társadalomelméleti alapokon szerveződő, kétnapos kisebbségi kerekasztal beszélgetést szervezett a
szabadkai székhelyű Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ (VM4K). Az első 100 év című kisebbségi
kerekasztal-beszélgetés tárgya a vajdasági/délvidéki magyarság kisebbségi helyzetének, 1918-1920-tól kezdődő értelmező
bemutatása, mondja kérdésemre válaszolva Pap Tibor, a rendezvény tudományos munkatársa. […] Mennyire lett kutatva Trianon
délvidéki vonatkozása? Gondolom, hogy a békeszerződés után azonnal nem lehetett ezzel foglalkozni. - Az mindenképpen igaz,
hogy itt kevés ember volt, aki belső nézőpontból tudta volna ezt szemlélni. Ez azzal magyarázható, hogy az értelmiség nagy része
elment. 1918 után, akinek nem volt birtoka, nem maradt állása és nem akart hűségesküt tenni – Kosztolányi kapcsán azt mindenki
tudja, milyen az, amikor fel kell esküdni az új délszláv államra – az máshol fejtette ki ez irányú tevékenységét és vagy ismertté vált,
vagy nem. Volt egy olyan időszak is, amit Mészáros Zoltán kolléga ecsetelt az előadásában, hogy 1944 és 1988 között erről egy szó
nem eshetett…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Zenta: Az online térben is eredményesek a Pető-kurzusok
Eredményesnek értékelik a szervezők is és a résztvevők is az első ízben megtartott online Pető-kurzust, amelyen összesen közel
harminc központi idegrendszeri sérüléssel küzdő személy vett részt, jelentette be mai sajtótájékoztatóján Perpauer Attila, a Magyar
Nemzeti Tanács tagja, a Pető-program vajdasági koordinátora, aki elmondta, a jövőben szeretnék rendszeressé tenni az online
kurzusokat térségünkben. Hozzátette, azoknak, aki nem rendelkeztek megfelelő technikai eszközökkel, heti két-három alkalommal
a zentai Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ termeiben biztosítottak helyszínt az online módon megvalósuló
foglalkozásokon való részvételhez…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Rákóczi-emléknapot tartottak Csókán
A II. Rákóczi Ferenc Magyar Művelődési Egyesület, a Csókai Művelődési és Oktatási Központ és a Rákóczi Szövetség Csókai
Ifjúsági Szervezete rendezésében szombaton, Csókán megtartották a Rákóczi-emléknapot. A Szentháromság római katolikus
templom kertjében 16 órakor megkoszorúzták II. Rákóczi Ferenc Nagyságos Fejedelem egészalakos szobrát. A rendezvényen
Homolya Ákos, a Rákóczi Szövetség Zentai Ifjúsági Szervezetének elnöke mondott ünnepi beszédet…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes
cikk >

DIASZPÓRA
Kortárs magyar művészek kiállítása nyílik Rómában
Elfolyó idő – Kortárs magyar művészek reflexiói a vasfüggöny lehullásáról címmel nyílik kiállítás szeptember 10-én a Collegium
Hungaricum Róma épületében a Magyar Művészeti Akadémia alkotóinak munkáiból. A koronavírus-járvány miatti, csaknem
féléves kényszerű leállást követően a Collegium Hungaricum Róma az Elfolyó idő című kiállítással nyitja meg újra kapuit a
nagyközönség előtt. Az idei évad első rendezvénye a rendszerváltozás 30. évfordulójáról emlékezik meg – közölte a Collegium
Hungaricum Róma…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk >

Összeállította: Bóna László

