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SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
GLOBSEC: Nem bízunk a politikai pártokban és az igazságszolgáltatásban
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Szlovákia lakosainak közintézményekbe és politikai pártokba vetett bizalmát mérte fel 2020 márciusában a GLOBSEC nonprofit
szervezet a Focus közvélemény-kutató ügynökség közreműködésével. A felmérés eredményei alapján a válaszadók 70 százaléka
nem bízik a politikai pártokban, 76 százalékuk pedig az igazságszolgáltatással szemben is bizalmatlan. Ezzel szemben viszonylag
magas a bizalom a fegyveres erők és a köztársasági elnök iránt. A márciusi felmérés eredményei szerint a megkérdezettek 85
százaléka véli úgy, hogy országunkban az oligarchiák és a pénzügyi csoportok erős befolyást gyakorolnak a kormányra…” Forrás:
Bumm.sk: teljes cikk >
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Több kisebbségi adást szeretnének
Kristián Čekovský (OĽaNO) parlamenti képviselő szerint a közmédiában meg kellene növelni a kisebbségi nyelvű televízióadások
időkeretét. Erről a médiát szabályozó törvények módosító javaslatairól tartott sajtótájékoztatóján beszélt tegnap. „A kisebbségi
adások időkeretére vonatkozó törvényt már évek óta nem tartják be” – fogalmazott Čekovský. Hozzátette, a jogszabály szerint a
köztelevíziónak naponta hozzávetőlegesen négy órában kellene például magyar nyelvű adást sugároznia, a valóságban ennél
azonban jóval kevesebb a magyar műsorok időkerete. „Ezért arra kértem a közmédia tanácsát és vezetését, hogy tartsák be a
törvényt” – nyilatkozta…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Veszélyben a Kisebbségi Kulturális Alap?
Portálunk információi szerint kormányzati körökben felmerült a kulturális önrendelkezés egyik kézzelfogható formájának tartott
Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) megszüntetésének terve. Ennek a rendszernek a megszüntetése, a döntéshozási mechanizmus
központosítása két millió eurónyi vissza nem térítendő támogatást venne ki a közművelődésben dolgozó magyar civil szervezetek
kezéből és tenné át kormányzati szereplőkhöz. Megkerestük a témában Molnár Norbertet, a Kisebbségi Kulturális Alap igazgatóját,
aki elmondta, hogy sok pletykát hallani a KKA kapcsán, ez az egyik közülük. „Mindenesetre a politikusokat távol kellene tartani a
kulturális pénzosztástól” – véli Molnár, aki szerint ha a szlovák kulturális szereplőket megilleti a jog, hogy maguk döntsenek a
kulturális támogatásokról, akkor ez meg kell hogy illesse a kisebbségi kultúrát is…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk >

Átadták az iskolai ösztöndíjakat a Szenci járásban
A szórványközösségekben a magyar iskolákra még nagyobb teher hárul, hiszen a végvárak védelmét is vállalják. A Szenc és Vidéke
Célalap tevékenysége ezért kiemelten fontos, hiszen amellett, hogy a Rákóczi Szövetség által biztosított iskolástáskákat és
könyvcsomagokat, valamint ösztöndíjat átadja, igyekszik segíteni a magyar iskolákat, szülői szövetségeket is. Az a célja ezzel, hogy
Pozsony szomszédságában is megmaradjon a magyarság, és legyenek magyar iskolák. Az idei évben a Szenci járás iskoláiban 49
elsős kezdte meg az olvasás és betűvetés tudományának megismerését. Összességében azt mondhatjuk, hogy a járásban stagnál a
magyar iskolába íratott gyermekek száma…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének képzése
A budapesti székhelyű Könyvtári Intézet és a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének újabb sikeres együttműködésének
eredménye volt a szeptember 7-én Párkányban, szeptember 8-án pedig Rimaszombatban megrendezett könyvtáros képzés. Az
anyagi és az előadói hátteret az intézet biztosította, a helyszíni feltételek megteremtését a Párkányi Városi Könyvtár, illetve a
Rimaszombati Matej Hrebenda Könyvtár vállalta. A résztvevők mindkét helyszínen személyesen jelentek meg, míg a két előadó
Komló-Szabó Ágnes és Luzsi Margó videó konferencián keresztül volt jelen egész nap, amelyet a helyi könyvtárak kivetítővel és
kihangosítással tették lehetővé. A nap folyamán a résztvevő könyvtárosoknak lehetőségük volt kipróbálni, megélni egy E´mese
foglalkozást. Az E´mese vár programsorozat a kisebbeket, az óvodás és az alapiskolás diákokat célozza meg…” Forrás:
Parameter.sk: teljes cikk >

Blaha Lujzára emlékeztek Rimaszombatban
A Pósa Lajos Társaság, a Gömör-Kishonti Művelődési Központ és a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya által
szervezett megemlékezés két részből tevődött össze. 16:30-tól egy koszorúzásra került sor a művésznő szobránál, Rimaszombat Fő
terén. A résztvevőket Foglár Gábor versmondó köszöntötte Ady Endre Blaháné című versével: Őt a rimaszombati Blaha Lujza

vegyes kar fellépése követett, Sósik Szilárd vezénylésével. A vegyeskórus műsora után a résztvevők elhelyezték a koszorúikat. A
megemlékezésen nagyjából 100-120 fő vett részt. Az ünneplők ezt követően a Csillagházba vonultak, ahol meghallgatták Dr. Gajdó
Tamás színháztörténész „Benne volt minden magyar szívben“ című előadását Blaha Lujza élettörténetéről és emlékezetéről…”
Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >

Kiállítás: A „szlovák Trója” megszűnése után
Rendkívül gazdag történelmi kiállításra várják látogatókat a Thain János Múzeumba. A dél-szlovákiai térségben feltárt értékes
közép-bronzkori leletekről minden szükséges tájékoztatást magyar és szlovák nyelven egyaránt feltüntettek az érdeklődők számára
a megyei fenntartású intézmény dolgozói. A szeptember 4-től november 21-ig megtekinthető kiállításon az időszámításunk előtti
15-13. századból származó munkaeszközök, ékszerek, agyagedények egy részét Nagysurány, valamint Kisvárad környékén találták.
Tizenöt hektáros területen állt a földvár, Közép-Európa egyik legnagyobb erődítménye. A Nyitra folyó holtágának bal oldalán
található dombot Váracskának, és szlovák Trójának is nevezik. A bemutatott leleteket a Szlovák Tudományos Akadémia nyitrai
archeológiai intézete, a Komáromi Duna Menti Múzeum, a lévai Barsi Múzeum, valamint a pozsonyi Archeológiai Múzeum és a
Nyitra-menti Múzeum kölcsönözte az érsekújváriaknak. Jakub Godiš régész, a kiállítás kurátora elmondta…” Forrás: Ujszo.com:
teljes cikk >

Múltidéző: Maár Károly – a zselízi születésű pápai kamarás
Bár Fischer-Colbrie Ágoston számít a legmagasabb zselízi születésű egyházi méltóságnak, nem ő volt az egyetlen, aki az egyházi
ranglétrán magasra jutott. Ugyancsak jeles személynek és a zselízi egyházközösség megbecsült és elismert tagjaként tartják számon
Santhó Károly pozsonyi kanonokot is, aki több ponton is párhuzamba vonható Fischer-Colbrie Ágostonnal.Maár Károly 1813.
december 1-jén született Zselízen, vélhetőleg annak a Maár Jánosnak (Johannes Maár) a fiaként, aki hosszú ideig a Zselízi Uradalom
felügyelője (főintézője) volt Esterházy János Károly szolgálatában. 1854-ben az akkori pápa, IX. Pius titkos kamarása lett…” Forrás:
Felvidek.ma: teljes cikk >

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
Megtiltják az ország elhagyását az adóssággal rendelkező ukránoknak
Ukrajnában megtilthatják a külföldre való utazást azon polgárok számára, akik valamilyen adóssággal rendelkeznek. A 4075. számú
törvényjavaslatot a Legfelsőbb Tanácsban való megvitatásra a szerző, Daria Volodina parlamenti képviselő küldte be. Adósságként
a törvényjavaslat szerzője nemcsak a gyerektartási díj hátralékát érti, hanem például adók, egységes szociális hozzájárulás stb. be
nem fizetését…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk >

Az államnyelvvédelmi ombudsman ellenőrizni fogja, áttértek-e ukrán nyelvre az ukrajnai orosz iskolák
Az államnyelvvédelmi ombudsman titkársága figyelemmel kíséri a nyelvhasználatra vonatkozó törvények betartását, így ellenőrizni
fogja az orosz iskolák áttérését az ukrán nyelvű oktatásra – adta hírül az Ukrajinszka Pravda hírportál. Tarasz Kreminy
államnyelvvédelmi ombudsman a Novoje Vremja rádiónak nyilatkozva elmondta, a kötelezettségeinek megfelelően ellenőrizni
fogja, hogy végrehajtja-e az Oktatási Minisztérium a nyelvtörvényt. A nyelvhasználatra vonatkozó törvények előírásainak betartását
vagy azok megsértését kontroll alatt tartjuk mind az idei évben, mind a jövőben – tette hozzá…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Kuleba: Ukrajna soknemzetiségű ország, semmi helye benne antiszemitizmusnak
A mai Ukrajna soknemzetiségű társadalom, amelyben minden közösség, közte a zsidóság jogait is védik – jelentette ki Dmitro
Kuleba külügyminiszter szerdán a Kijevi Zsidó Fórum 2020 rendezvényen, adta hírül az rbc.ua hírportál. A külügyi tárcavezető
kifejtette: az ukránok és a zsidók évszázadokon át éltek egymás mellett, olyan megpróbáltatásokon mentek keresztül, mint a
holodomor, a sztálini terror, a totalitarizmus. A korszerű Ukrajna soknemzetiségű társadalom, amelyben minden közösség, közte a
zsidóság jogait is védik – tette hozzá, megjegyezve, hogy „olyan országot kell építenünk, amelyben mindenki biztonságban érzi
magát, ahol értékelik mindenki hozzájárulását az ország jó hírnevéhez és fejlődéséhez.” Ennek kapcsán emlékeztetett arra, hogy a
legjobb választ az ukrajnai antiszemitizmus szintjének kérdésére a 2019-es elnökválasztás adta meg, amikor az ukránok 73 %-a
zsidó származású embert választottak Ukrajna elnökévé…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Folytatódik a Nagyszőlősi Járási Tanács „hadművelete” az oktatási szférában dolgozók ellen?
A Karpatszkij Objektív hetilap a napokban írt a Nagyszőlősi járásban tapasztalható oktatási problémákról, s a kialakult helyzet
kapcsán most újra van miről beszámolni. Sajnos nem az oktatási intézmények felújításáról, technikai felszereltségének javításáról,

még csak nem is új óvodák vagy sportlétesítmények megnyitásáról van szó. […] A polgármester a TV21 Ungvárnak adott
interjújában elmondta: „A közösségünknek nem a kinevezett személlyel van problémája, s nem is azzal, hogy miért nem más lett
az iskola igazgatója. Egyáltalán nem erről van szó, hanem arról, hogy egy politikai játékot kerekítettek belőle. Úgy gondolom, hogy
ha már eddig húzták az időt a kinevezéssel, akkor az, hogy a választások előtt két hónappal vitték véghez, nem volt etikus. Már nem
beszélve arról, milyen módon bonyolították le. Véleményem szerint a versenypályázat törvénytelen volt.” […] Hogy elkerüljük az
egyoldalúság vádját, telefonon kerestük Vitalij Ljubkát, aki azt állította, hogy a járásban nincsenek oktatási problémák. Arra a
kérésünkre, hogy nyilatkozzon a helyi pedagógusokra irányuló nyomásgyakorlásról, azt válaszolta, jelenleg nincs lehetősége erre,
és egyébként sem nyilatkozik telefonon keresztül, „mert nem gyakorolja az efféle beszélgetést az újságírókkal”, majd lecsapta a
kagylót…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >

Megtartották a kárpátaljai magyar iskolák központi tanévnyitó ünnepségét
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) idén a 25 éves Péterfalvai Református Líceum udvarán tartotta meg a
kárpátaljai magyar iskolák központi tanévnyitó ünnepségét. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke beszámolt az elmúlt tanév nehézségeiről,
eredményeiről. Mint mondta, a koronavírus-járvány miatti karantén ugyancsak nehezítette a munkát. Bár sikeresen vették a
távoktatás akadályait, a pedagógusszövetség a nyáron több mint ötszáz pedagógus számára képzést szervezett, melyen felkészítették
őket az online oktatásra…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk >

Videó: Magyar tannyelvű óvoda- iskolát adtak át Nagybakoson
A magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjának keretében magyar tannyelvű óvodát és elemi iskolát adtak át
Nagybakoson. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke beszédében kiemelte: a településen az elmúlt száz
évben nem volt magyar intézményes oktatás, annak ellenére, hogy a települést jelenleg 49%-ban magyarok lakják. Reményét fejezte
ki, hogy ez a magyar intézmény hozzásegíti a helyieket anyanyelvük és kultúrájuk ápolásához…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Idén is megszervezi az MCC a Kárpátaljai Középiskolai Mentorprogramját
A kárpátaljai középiskolások számára ismét ingyenes képzést szervez a Mathias Corvinus Collegium (MCC) a Kárpátaljai
Középiskolai Mentorprogram (KKM) keretén belül. A részletekről Barta Leilát, a KKM projektvezetőjét kérdeztük. A KKM egy
diákprojekt, amely a 2019/2020-as tanévben került első alkalommal meghirdetésre. Célja: a kárpátaljai 9–11. osztályos diákok
mentorállása egy teljes iskolai tanéven keresztül. Így a jelenlegi felállás alapján két mentor van, akik állandó jelleggel Kárpátalján
élnek, dolgoznak és tanulnak, illetve két kárpátaljai származású mentor, akik Magyarországon folytatják felsőoktatási
tanulmányaikat, továbbá két MCC-s diák is segíti a középiskolásokat. Az első évfolyam diákjaitól pozitív visszajelzések érkeztek a
program hasznossága tekintetében, ezért döntöttünk amellett, hogy idén szeptemberben meghirdetjük a második évfolyam
jelentkezését is…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

SZERBIA/VAJDASÁG
Mekkora a támogatottsága Szerbia uniós integrációjának?
A szerbiai lakosok 49,1 százaléka támogatja Szerbia uniós tagságát - közölte a legfrissebb felmérés eredményeit a Blic. Az ellenzők
tábora 39 százaléknyi. Az ország polgárainak 12 százaléka nem teszi le a voksát sem az igennel, sem a nemmel szavazók mellett,
vagyis nincs kialakított véleményük a kérdésről. A felmérés szerint a megkérdezettek kétharmada úgy véli, hogy Szerbiának haszna
van abból, hogy együttműködik Brüsszellel…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >

Az oktatási intézményekben 12 ezer új munkaerőre lenne szükség
Idén mintegy 3500 oktatási intézmény kérvényezte az illetékes minisztériumtól új dolgozók felvételét. Az iskoláskor előtti
intézményekben és az iskolákban ez alapján 12 ezer új munkahelyre lenne szükség. A február óta érvényben levő rendelkezés
alapján az oktatási minisztérium négy körben létesít munkaviszonyt határozatlan időre azokkal a dolgozókkal, akik megfelelnek a
szakmai és pszichológiai feltételeknek. A pályázatok azokra a munkahelyekre vonatkoznak, amelyek 2018 előtt üresedtek meg. Az
általános- és középiskolák tanári és kisegítő személyzet felvételére írták ki a pályázatokat, míg az óvodákban létesítendő új
munkahelyekről az önkormányzatok saját hatáskörükben döntenek…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >

Kéthetes szerb nyelvi tanfolyam az elsőéves egyetemistáknak
Megkezdődött a Magyar Nemzeti Tanács által szervezett intenzív szerb nyelvi felzárkóztató képzés az újvidéki Európa
Kollégiumban. A kéthetes tanfolyamon idén összesen 28 elsőéves hallgató vesz részt. A 80 tanórából álló képzésre a már felvételt
nyert elsőéves hallgatók jelentkezhettek. Az idén a korábbinál nagyobb volt az érdeklődés. A kurzus fő célja, hogy a hallgatók
szerbnyelv-tudását olyan szintre fejlesszék, amellyel könnyebben vehetik a továbbtanulás jelentette akadályokat. képzést 2011 óta
minden évben megtartották…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >

SZLOVÉNIA/MURAVIDÉK
A Balassi Intézet új neve Magyar Kulturális Intézet
A Ljubljanai Balassi Intézet szeptember 1-jével új névvel, Ljubljanai Magyar Kulturális Intézetként szerepel. A névváltozással
Magyarország egységesítette a külföldön működő 26 kulturális központjának nevét, melyek ezután az intézet és az adott
székhelyváros nevét viselik. Az intézetek szerepe ezzel természetesen nem változik, továbbra is a magyar kultúra és művészetek
népszerűsítése és megismertetése a céljuk. A szlovéniai intézet 2016-ban, jelképesen a magyar kultúra napján nyílt meg Ljubljana
egyik nevezetessége, a Sárkányos híd tövében, a Ljubljanica partján. A Magyar Kulturális Intézet az idei őszi kultúr idényre is több
programot tervez. Szeptember 3-án a Vodnikova domačiján, az intézet partner-rendezvényhelyének is mondható címen már
szerepelt Lakatos Mónika és Rostás Mihály „Mazsi”, a hagyományos roma zene kiváló előadói, szeptember 15-én a Kinotekában
irodalmi és filmestre kerül sor közös szervezésben a ljubljanai lengyel nagykövetséggel, melyen Stanislaw Lem lengyel író Az Úr
hangja című regénye és Pálfi György magyar rendező a regény alapján készült filmje lesz a fókuszban. Szeptember 17-én muravidéki
vonatkozású program kerül Ljubljanába…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >

HORVÁTORSZÁG
Bemutatták az új nemzeti alaptanterveket
Nemrég készültek el a magyar nyelv és irodalom oktatására vonatkozó új nemzeti alaptantervek (curriculum), melyeket augusztus
27-én egy továbbképzés keretében mutattak be az A modellen dolgozott szakcsoport tagjai kollégáiknak. Szeptembertől a
horvátországi magyar tannyelvű iskolákban, illetve a horvát tanítási nyelvű iskolákban, ahol Magyar nyelv és kultúra tantárgyat
tanulnak a diákok, már az új curriculum szerint folyik az oktatás. A modellen dolgozott szakcsoport tagjai, köztük Varga Erna
tanügyi főtanácsos, a csoport vezetője augusztus 27-én egy továbbképzés keretében mutatták be az osztálytanítóknak, illetve a
magyar nyelvet és irodalmat tanító általános és középiskolai kollégáknak az új curriculumot. A továbbképzésnek a kopácsi
tangazdaság és ifjúsági központ adott helyet, az eseményt a járvány miatti szigorú előírásokkal összhangban tartották meg…”
Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

Körkép: A magyar tannyelvű iskolák A modell szerinti elsős diákjainak a száma a tavalyi 4-ről idén 25-re ugrott
2020. szeptember 7-én becsengettek a horvátországi magyar iskolákban is, melyekbe idén a tavalyinál jóval több elsős iratkozott
be. Fontosnak tartják a szülők ösztönzését, hogy azok gyerekeiket magyar iskolába járassák, ezért döntött a szervezet elnöksége
úgy, hogy a 2019-2020-as tanévtől ösztöndíjban részesíti a magyar általános iskolába iratkozó első osztályos és ötödikes, valamint
az eszéki magyar központ középiskolájába iratkozó elsős diákokat. Az előző években nagy nehezen sikerült megállítani a diákok
számának a csökkenését iskoláinkban, valamint a már tavaly sem jelentéktelen összeget idén a többszörösére emelték: az A modell
szerint tanulók 20 000 kúnás támogatásban részesülnek…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk >

Az aktualitásokat vitatta meg a pedagógusfórum elnöksége
Múlt héten elnökségi ülést tartott a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF) Kopácson, amelyen az elmúlt időszak
aktualitásait vitatták meg, valamint körvonalazták az őszi időszak terveit, amelyeket a járványhelyzet alakulásának függvényében
valósítanak meg. A szakmai szervezet idei évi tevékenységét a pedagógusfórum elnöke, Csapó Nándor foglalta össze az elnökség
ülésén. Elmondta, hogy most is anyaországi pályázati források felhasználásával valósulnak meg a programok, pályázati
támogatásokból segítik minden évben különböző eszközökkel a magyar oktatási intézményeket. Pálinkás Krisztián, a HMPF
irodavezetője elmondta, átutalták az óvodai díj-támogatást is azoknak a szülőknek, akiknek a gyermeke magyar nyelvű óvodai
nevelési programban vesz részt, és igényelte a támogatást, a 2500 kúnás összeget három részletben fizették ki…” Forrás:
Kepesujsag.com: teljes cikk >

AUSZTRIA
Osztrák intézmények állnak ki a SZFE mellett
Közös nyilatkozatban vállalt szolidaritást a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem lemondott vezetésével és tanáraival hat
osztrák művészképző egyetem szenátusa. A szöveg a demokratikusan megválasztott vezetés jogainak visszaállítását kéri a magyar
kormánytól. A bécsi és a grazi zeneakadémia, a bécsi képzőművészeti akadémia és iparművészeti egyetem, valamint a linzi
Formatervezési Egyetem, és a salzburgi Mozarteum szenátusa aggodalmának adott hangot a közleményben a magyarországi
történésekkel kapcsolatban, és hangsúlyozzák, hogy a művészet, a tudomány és a tanulás szabadságát határokon átnyúlóan
nemzetközileg garantálni kell. A Burgtheater társulata is elítélte a magyarországi történéseket…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes
cikk >

Rádióinterjú: TV-műsor az őrvidéki magyarokról
Burgenlandban forgat szeptember második hetében a „Hungarikumokkal a világ körül“ című tévéműsor stábja. A magyar TV2
televízió sorozata egy egész évadot szentel a Kárpát-medence szórvány közösségeinek. A filmek célja, hogy a fiatal nézők figyelmét
is felhívja a nemzeti értékekre. A műsor világszerte fellelhető magyar nyomokat, közösségeket, épített vagy kulturális örökséget
kutatja fel. Az afrikai, ázsiai és amerikai kalandok után a Trianoni békeszerződés 100. évfordulója szolgáltatta az apropót ahhoz,
hogy a 4. évadban a Kárpát-medencei magyar közösségek kerüljenek a stáb reflektorfényébe. […]Kurucz Dániel szerkesztő a stáb
terveiről…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Rádióinterjú: Ötágú síp – új irodalmi sorozat Bécsben
2020 a Magyar kormány szándéka szerint a nemzeti összetartozás éve, ehhez kapcsolódóan a Collegium Hungaricum a héten
elindítja “Ötágú síp" címmel, irodalmi programsorozatát. Ebben a bécsi közönség hónapról hónapra megismerkedhet majd egy-egy,
az anyaország határain túl élő magyarság jelenkori irodalmával. A rendezvénysorozatot ugyan már a tavaszra tervezték, de a
járványügyi helyzet miatt ez őszre tolódott – tudtuk meg Bárány Anzelmtől, a bécsi Collegium Hungaricum igazgatójától. Emiatt a
tervezettől eltérően elsőként, szeptember 10-én, csütörtökön a Felvidék irodalma kerül terítékre a Hollandstrassen található
Collgium Hungaricumban…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk >

Rádióinterjú: Emlékmű a náci terror áldozatainak Pinkafőn
Szeptember 6-án avatták fel a pinkafői/Pinkafeld városháza előtt azt az emlékművet, amely a náci üldöztetés áldozatai előtt tiszteleg.
Az emléktáblák 33 egykori pinkafői lakos nevét őrzik, akiket elűztek, deportáltak a második világháború előtt és alatt. Baumgartner
Gerhard, az Osztrák Ellenállás Dokumentációs Levéltára tudományos igazgatója az emlékműállítás hátteréről…” Forrás:
Volksgruppen.at: teljes cikk >

ROMÁNIA/ERDÉLY
Eurostat: Romániában jut a legtöbb diák egy tanítóra
2018-ban az Európai Unió 27 tagállamában összesen 24,5 millió elemi osztályos tanuló és 1,8 millió tanító volt, egy tanítóra
átlagosan 13,6 tanuló jutott. Ez az arány Romániában a legmagasabb, itt 19,5 elemista jutott egy tanítóra - derül ki az Európai
Statisztikai Hivatal (Eurostat) szerdán közzétett adataiból…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk >

Az informatika és az építőipar immunisak a koronavírusra Romániában
Az első félévben a beruházások értéke meghaladta a tavalyit, de ennek részben az az oka, hogy helyhatósági és parlamenti
választások előtt állunk. Jól teljesített az építőipar és az informatikai ágazat a második negyedévben, ám messze nem tudták
ellensúlyozni az ipar és a kiskereskedelem, valamint a szolgáltatások mélyrepülését. A kiskereskedelem, a szállítási és raktározási
ágazat, valamint a szállodaipar és a vendéglátás forgalma 23 százalékkal maradt el a tavalyi szinttől, féléves viszonylatban pedig
4,8 százalékos volt a visszaesés. A beruházások alakulása szintén némi optimizmusra ad okot. Az első negyedév 5,8 százalékos
növekedését követően a másodikban a beruházások értéke 1,7 százalékkal volt nagyobb a tavalyinál. Ennek az oka részben az, hogy
választási évben vagyunk…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Bővült a lista: ezeknek az erdélyi településeknek a lakói mehetnek korábban nyugdíjba
Döntő házként elfogadta kedden a képviselőház azt a tervezetet, amelynek értelmében bővül azoknak a kedvezményezetteknek a
köre, akik két évvel korábban vonulhatnak nyugdíjba, mert legalább harminc éven át szennyezett térségben vagy ilyen település 8
kilométeres körzetében éltek. A 2010/236-os törvényt módosító törvényjavaslat kimondja, hogy két évvel korábban kérelmezhetik

a nyugdíjaztatásukat mindazok, akik legalább 30 évig éltek olyan területeken, amelyek fokozottan szennyezettek szén vagy olajpala
kitermelése… […] A következő erdélyi települések lakosságát érinti a törvény…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Egyre kevésbé tudnak románul az erdélyi magyarok, de egyetértenek abban, hogy meg kell tanulni
Az erdélyi magyarok körében konszenzus van arról, meg kell tanulniuk románul – derül ki egy szerdán ismertetett felmérésből. A
Kisebbségi Monitor 2020 című kutatás eredményei szerint az erdélyi magyarság megengedő a román nyelvű oktatással szemben,
és tart attól, hogy az oktatási intézmények párhuzamosodása a közösség peremre szorulásához vezethet. A koronavírus-járvány
miatt telefonon és online lekérdezett kutatás eredményeit Székely István Gergő, Toró Tibor és Kiss Tamás szociológusok ismertették
szerdán Kolozsváron. Ennek ellenére a megkérdezettek magukévá tették azt a román társadalomban széles körben elterjedt
sztereotípiát, miszerint „sok magyar nem is akar megtanulni románul” – mutattak rá a kutatók. Toró Tibor a román nyelvhez való
viszonyt vizsgáló kérdések kapcsán elmondta: a szubjektív román nyelvtudásról vannak korábbi adataik is, és az újabb felmérések
tükrében „lassú, de biztos csökkenés” mutatható ki…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Kizárólag román nyelvű táblával emlékeztek a magyarok által épített vasútvonalra Kolozsváron
Felavatták hétfőn a kincses városi pályaudvar főépületén a Nagyvárad–Kolozsvár vasútvonal 150 évvel ezelőtti építésének emléket
állító táblát. „1870 ősze meghatározó jelentőségű volt: közelebb hozta Kolozsvárhoz Budapestet és Bécset” – hangsúlyozták az
ünnepségen. A tábla nem tükrözi az osztrák–magyar monarchiabeli többnyelvűséget: kizárólag román felirat szerepel rajta. Az
Állomás téren összegyűlteket Vasile Nicu Rafa, a Román Vasúttársaság (CFR) kolozsvári állomásfőnöke köszöntötte, örömét
fejezve ki, hogy 150 év alatt több millió utas haladt át a városon, és több ezer embernek nyújtottak munkalehetőséget. Hasonlóan
vélekedett Szentes József, a CFR volt vezérigazgatója, aki elmondta: erdélyi viszonylatban nagyon fontos a 150. évforduló, ugyanis
az évek során sikerült összekötni egész Romániát Erdéllyel, vagy más megfogalmazásban Erdélyt Romániával. A kolozsvári
vasútállomáson egyébként nem a hétfőn felavatott tábla az első, mely megpróbálja elfeledtetni a magyar múltat…” Forrás:
Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Tanévkezdés: Online képzésben részesül az erdélyi magyar egyetemisták zöme
A BBTE magyar hallgatóinak hozzávetőleg háromnegyede egyáltalán nem kell órákra járjon az új tanévben, a Sapientián pedig
hibrid oktatás folyik majd, tömbösített rendszerben. […]Kolozsváron általános szabály, hogy az elemisták és a végzősök (0-4., 8.
és 12. osztályosok) be fognak járni a tanórákra – tudtuk meg Oláh Emesétől. Az alpolgármester tanintézményekre bontva számolt
be arról, hogy milyen formában zajlik majd az oktatás hétfőtől a magyar és a vegyes tannyelvű iskolákban…” Forrás: Maszol.ro:
teljes cikk > teljes cikk 2 >

Pár év múlva nyugdíjba mehet a CFR masinisztáinak harmada
A CFR alkalmazottainak átlagéletkora 53 év, s hiába a tisztességes bér, a fiatalok számára nem vonzó a vasutas pálya. Adósságok
tengerében fuldoklik az állami vasúttársaság, de a csőd mellett egy másik, kevésbé látványos, ellenben folyamatosan növekvő
veszély is fenyegeti. A cégcsoport alkalmazottainak átlagéletkora immár vészesen magas, utánpótlás szinte egyáltalán nincs, ami
miatt néhány éven belül mozdonyvezetők és más vasutas szakmunkások nélkül maradhat a CFR. A CFR dolgozóinak az
átlagéletkora 53 év, ráadásul a parlament a közelmúltban 65 évről 60-ra csökkentette a vasutasok nyugdíjkorhatárát. A vasutasok
nem keresnek rosszul, a teherszállításban dolgozók bruttó átlagbére 6 ezer lej körül van, egy mozdonyvezető pedig 7 ezer lejnél
többet is megkereshet…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Videó Interjú: Hogyan lett a magyar fejedelmi város a román egyesülés szimbolikus terévé?
Gyulafehérvárnak már a római kortól kezdve kulcsszerepe volt Magyarország, Erdély, majd Románia történetében. De mitől került
bele erőteljesen a románok, és kerül ki fokozatosan a magyarok mentális térképéből? Hunyadi Attila Gábor történésszel, az MTA
külső köztestületének tagjával, egyetemi adjunktussal jártuk be a várost…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk >

Az Emmaus-házban nyílt meg ismét a megyei könyvtárfiók Biharpüspökiben
Ismét működik a Gheorghe Şincai Megyei Könyvtár fiókja Biharpüspökiben: ezúttal a református egyházközség biztosított számára
termeket az Emmaus-házban, mely a Bihar Megyei Tanács támogatásával lett rendbetéve a közelmúltban, európai uniós
támogatással, egy RO-HU-s pályázat keretében…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk >

SMS-kampánnyal „gyógyítják” Herkulesfürdő omladozó gyógyfürdőjét
Bárki segíthet megmenteni Erdély egyik leghíresebb fürdőhelyét, a romokban álló Herkulesfürdőt: a Szapáry-fürdő állagmegóvásán
ügyködő civilek SMS-kampánnyal gyűjtenék össze az állagmegőrzéshez szükséges további összeget. A fiatal temesvári építészek
az első adománygyűjtési akció után újabb, könnyebben elérhető támogatási módot találtak: telefonos üzenettel is lehet anyagilag

segíteni az értékmentő munkát. A pénteken elindított SMS-kampány december elsejéig tart, a három hónap alatt a civilek újabb 50
ezer eurót szeretnének összegyűjteni, ennyi pénzre van ugyanis szükség ahhoz, hogy télire biztonságban tudják a lepusztult
gyógyfürdőt…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Kétnyelvű előadás a szatmárnémeti színház új bemutatója
Magyar és román nyelvű közös előadást mutatnak be Szatmárnémeti parkjaiban a helyi Északi Színház román és magyar
társulatainak színészei, a 0. kilométerkőnél című produkció rendezője Ándi Gherghe. Az Északi Színház Harag György Társulatának
szerdai közlése szerint a magyar társulat színészei mellett a Mihai Raicu Társulat színészei is játszanak az előadásban, amelyet a
román és a magyar anyanyelvű színészek közösen hoztak létre. Az előadás rendezőjének, Ándi Gherghének már van tapasztalata az
ehhez hasonló előadásokhoz, hiszen Marosvásárhelyen és Nagyváradon is rendezett kétnyelvű, a magyar-román együttélést
tematizáló produkciót…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

DIASZPÓRA
Orbán Balázs: a tehetséggondozás nemzetstratégiai kérdés
Magyarország számára a tehetséggondozás nemzetstratégiai kérdés, ezért kulcsfontosságú, hogy legyen egy speciális
intézményrendszer, amely felkészíti a jövő politikai, gazdasági, kulturális elitjét – mondta Orbán Balázs, a Mathias Corvinus
Collegium (MCC) kuratóriumának elnöke szerdai budapesti sajtótájékoztatóján. Elmondta, terveik szerint a 19 megyeszékhelyen
és 16 másik magyarlakta városban is jelen lesz a Kárpát-medencében az MCC. Hozzátette, céljuk az, hogy mintegy 10 ezer fiatallal
tudjanak foglalkozni, ami a jelenlegi szám mintegy négyszerese. Közölte, az MCC egyetemi programja is megújul, ennek egyik
eleme a különböző oktatási intézményekből érkezőknek szóló, hasonló tudásszintre segítő képzés, amely után szakosodhatnak a
fiatalok, később pedig vezetőképző akadémiához csatlakozhatnak. Arról is beszélt, hogy az MCC személyre szabott ingyenes
képzést nyújt, és ettől az évtől már ösztöndíjat is tudnak biztosítani, valamint nemzetközikarrier-lehetőséget és gyakornoki
programokat…” Forrás: Kulhonimagyarok.hu: teljes cikk >

Összeállította: Bóna László

