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ROMÁNIA/ERDÉLY
Ennyibe kerül a nyugdíjazáshoz hiányzó „régiség” megvásárlása

20

Legkevesebb 40 ezer lejt kell kifizetnie 2021. augusztus 31-ig annak a személynek, aki meg akarja "vásárolni" a nyugdíjjogosultságához hiányzó hat év munkaviszonyát, köznyelven „régiséget”. A pénz kifizethető részletekben is. Lehet ennél nagyobb
összegre is szerződni, amiért nagyobb nyugdíj jár, illetve a szerződés szólhat hat évnél rövidebb időtartamra is. A képviselőház
munkaügyi és szociális bizottságának titkárát az egy hete elfogadott sürgősségi rendeletről kérdeztük. A képviselő felhívta a
figyelmet arra, hogy a már nyugdíjban lévő személyek nem jogosultak a sürgősségi rendelet adta lehetőségre. A képviselő
emlékeztetett, hogy 2016-2018 között is érvényben volt egy törvény, ami lehetőséget adott a „régiség” megvásárlására. Csép Andrea
elmondta, a „régiség” megvásárlásának lehetőségét több más uniós állam is biztosítja, tehát nem föltétlenül a PNL-kormány
kampányfogása volt a rendelet elfogadása…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >
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Sok vidéki iskolában a tanároknak kell kiszűrniük a beteg diákokat
Személyzeti hiánnyal küzdenek az iskolai rendelők. A városokban ugyan nincs égető gond, de a legtöbb vidéki tanintézménynek
nincs saját orvosi rendelője, de még az orvosi asszisztens is „fehér hollónak” számít. A járványügyi szűréseket – torokvizsgálat,
lázmérés – így legtöbb esetben a pedagógusok végzik. […] Ha meg is valósulna a minisztériumi ígéret, és ezer új orvosi állással
több lenne országszerte, kérdéses, hogy lenne-e elég szakember, aki elvállalja azokat. Háromszáz diák után teljes normával
alkalmazni egy orvost nagy luxus, de szakmailag sem kecsegtető az orvosoknak, részmunkaidővel azonban nagyobb eséllyel le
lehetne fedni az iskolai rendelőket – magyarázta a Hargita megyei háziorvosok szövetségének elnöke, aki kételkedve áll a
minisztérium ígéreteihez, úgy véli, még a kihirdetett törvényeket sem mindig tartják be, nemhogy az ígéreteiket…” Forrás:
Szekelyhon.ro: teljes cikk >

Drámaórákat tarthatnak választható tantárgyként a jövő tanévtől az iskolákban
Új választható tantárgyak bevezetéséről írt alá rendeletet Monica Anisie tanügyminiszter – ennek értelmében már a jövő tanévtől
lehetőségük lesz a színházművészetről tanulniuk a romániai diákoknak, számolt be a portalinvatamant.ro. III. és IV. osztályban Én
és a színpad, VI. és VII. osztályban A színház és mi, X. és XI. osztályban pedig Színházi műhelynév alatt futnának a színházzal
foglalkozó tantárgyak. A tárcavezető közlése szerint a tanulók már az idei iskolai évben dönthetnek arról, hogy a 2021/2022-es
tanévben akarnak-e ilyen órákra járni…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Levonják a maszkviselést megtagadó diákok magaviseleti jegyét
Levonják azoknak a diákoknak a magaviseleti jegyét, akik megtagadják a maszkviselést az iskolákban – jelentette ki a hét végén az
oktatási miniszter. Monica Anisie arra kérte a tanárokat, figyelmeztessék a szabályok betartására a gyerekeket. „El kell mondaniuk
a diákoknak, hogy a magaviseleti jegyük levonását kockáztatják, ha megtagadják a maszkviselést” – idézte a tárcavezető szavait az
observatornews.ro…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Húszmillió eurónál többet kasszíroznak a kolozsvári egyetemek a külföldi hallgatóktól
Anca Dana Buzoianu, az UMF rektora szerint a külföldieket az oktatás színvonala vonzza Kolozsvárra, ám ennél talán nagyobb
súllyal esik a latba, hogy az itteni tandíj elmarad attól, amit a jobb nyugat-európai egyetemeken kellene fizetniük. Kolozsváron a
2017-től errefele beiratkozottak számára évi 6 ezer euró a tandíj, az ötös- és hatodéveseknek pedig 5 ezer euró. A mesteri képzés
egy éve 3 200 euróba kerül. A legtöbben Franciaországból, Németországból, Svájcból, Olaszországból, Görögországból és
Marokkóból érkeznek. A hazai felsőoktatás más országból származó hallgatóinak száma egy évtized alatt szinte megduplázódott.
2010-ben még csak 13 778 külföldi tanult romániai egyetemeken, tavaly azonban már 25 326…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Együttműködést ajánl az EMSZ az RMDSZ-nek a parlamenti választásokra
Az Erdélyi Magyar Szövetség pénteken levélben együttműködést ajánlott fel az RMDSZ-nek a parlamenti választásokra – közölték
Kolozsváron az EMSZ társelnökei. Az elnyert mandátumok számának 2016-hoz képesti csökkenése ellenére Mezei János és
Csomortányi István fenntartja, hogy szövetségük sikeresen szerepelt az idei helyhatósági választásokon. Mezei János kijelentette:
hozzá szeretnének adni az erdélyi magyarság képviseletéhez, és abban bíznak, hogy egy új együttműködés jöhet létre az erdélyi

magyar politika szereplői között. Megjegyezte: pártja mindig is azt képviselte, hogy az önkormányzati választásokon versenyezni
kell, a parlamentin pedig össze kell fogni az RMDSZ-szel…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

Riport: Miért számít mérföldkőnek, hogy a csángóknak magyar színekben lett polgármesterük?
Történelmi pillanatként jellemezte Pogár László Bákó megyei RMDSZ-elnök Oltean Péter polgármesterré választását a moldvai
Bákó megyében. Szerinte ugyanis a moldvai csángó települések mára apró magyar szigetek lettek a „román tengerben”, ahol a
magyar pártnak a rendszerváltás óta nem sikerült polgármesteri tisztséget megszereznie. A Székelyföld peremétől enyhén keletebbre
fekvő község lakossága – a 2011-es népszámlálás alapján – 5 094 főre tehető, amelyet 45,5%-ban románok és 51,4 százalékban
magyarok alkotnak – írja az ErdélyStat. Gyimösbükkön azonban a helyi szinten magasnak számító magyar arányokhoz képest, az
RMDSZ-nek eddig csak három tanácsosa volt. A választások alatt viszont sikerült a tizenhárom fős helyi önkormányzatba a
polgármesteri tisztség mellé öt magyar színekben induló tanácsost is bejuttatniuk…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk >

Tankönyvek: A fordítására még várni kell
Bár vannak iskolák, ahol az oktatást online kezdő diákok még nem kapták meg a tankönyveket, azokban a tanintézetekben, ahol
sikerült megszervezni a biztonságos jelenlétet, már becsengetéskor kiosztották őket. Az első osztályosok újat, a nagyobbak használt
tankönyveket kaptak. Az akadozó tankönyvellátás miatt eddig is kísérleti évfolyamnak számító nyolcadikosok, akiknek záróvizsgát
kell tenniük a tanév végén, egyelőre a magyar nyelv és irodalom, valamint a román nyelv és irodalom tankönyvekkel kell
megelégedjenek. E kettőn kívül nagy szükség lenne a matematika-tankönyvre is, lévén vizsgatantárgy – jegyeztük le pedagógusok
és szülők aggodalmát. A kérdésre, hogy a nyolcadikosok mire számíthatnak, a kisebbségi oktatásért felelős államtitkári kabinet
közleményéből értesültünk. Ez leszögezi, hogy a tankönyvek elkészülte fontos célkitűzése a szakminisztériumnak, és ezen belül a
nemzeti kisebbségek nyelvén zajló oktatásért felelős főosztálynak, valamint az Országos Oktatáspolitikai és Értékelési Központnak
is. Amint a közleményből kiderül, az új típusú tételek mintái is elkészültek, és az Országos Oktatáspolitikai és Értékelési Központ
honlapján olvashatók a következő címeken…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >

Felmérés: Látkép a nagyvilágban élő erdélyi magyarokról
Júniusban indította útjára a Bálványos Intézet az Erdélyi magyarok a nagyvilágban 2020 című kutatás online kérdőívét. Azt
vizsgálták, miért hagyják/hagyták el a külföldön élő erdélyi magyarok Romániát, hogyan élnek jelenleg a célországban, illetve
mennyire tudnak maguk köré egy „kis magyar világot” teremteni. Az „úttörő”, hiánypótló felmérésben – amelynek szakmai partnere
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem arra is rákérdeztek, az emigráltak hogyan viszonyulnak Romániához és
Magyarországhoz, terveznek-e visszajönni, illetve mennyire kötődnek szülőföldjükhöz. Ugyanakkor azt is vizsgálták, hogy
léteznek-e erdélyi magyar hálózatok a különböző országokban, vagy az erdélyi magyarok meglévő összmagyar hálózatokhoz
csatlakoznak-e, esetleg összmagyar hálózatokat alakítanak ki maguknak. A felmérést online kérdőíves kutatással végezték, amelyet
olyan erdélyi magyarokhoz igyekeztek eljuttatni, akik életvitelszerűen külföldön (de nem Magyarországon) élnek. […]A válaszadók
túlnyomó többsége (91 százalék) úgy ítélte meg, hogy jobban él jelenleg, mint Romániában élt, és 72 százalékuk gondolja úgy,
hogy sokkal jobban él, mint születési országában. Összességében a megkérdezettek leginkább annak az országnak a híreit követik,
ahol jelenleg élnek, ezt követik a magyarországi hírek, majd a romániaiak. A legtöbben azt tervezik, hogy kint maradnak (59
százalék). A Romániába visszajönni tervezők aránya 23 százalék. A megkérdezettek 12 százaléka azt tervezi, hogy Magyarországra
költözik…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Interjú: Vicsai Zsolt, a Zilahon megjelenő Hepehupa főszerkesztője
Bármely folyóirat, amelyik komolyan veszi hivatását, arra törekszik, hogy minél több olvasóhoz eljusson. Mi is igyekszünk
megyénk határain túl is gyökeret ereszteni – jelentette ki a Krónikának Vicsai Zsolt, a Zilahon megjelenő Hepehupa című kulturális
folyóirat főszerkesztője. Amikor 2019-ben átvettem a lap szerkesztését, és a régebbiek mellé új embereket is toboroztam a
szerkesztőtanácsba, felmerült néhányunkban, hogy nevet kellene változtatni, de végül erről a szándékunkról letettünk. Hogy miért?
Azért, mert számunkra egyre több konnotációt hordoz ez a név: nemcsak a szilágysági táj jellegére vagy az Ady-versre emlékeztet,
hanem a kezdetek óta eltelt idő makacs kitartására is, amivel első főszerkesztője, Fejér László szerkesztette a lapot. […] Ráadásul
a Szilágyságban 2002-ig sosem működött kulturális folyóirat, […] Szilágysági művelődési folyóiratként határozta meg önmagát
tizenhét évfolyamon keresztül, ez a megjelölés szerepelt a borítóján még tavaly is, de közben tudatosult bennem, hogy a
„szilágysági” jelző már nem felel meg teljes mértékben annak, ami a lap körül történik: a helyi szerzők szórványos jelenléte vagy
éppen duzzogása miatt számos szöveget közöltem székelyföldiektől, Bihar megyeiektől, másoktól…” Forrás: Kronikaonline.ro:
teljes cikk >

Születésnapi beszélgetés a 80 éves Tóth Béla rádiószerkesztővel
1940. október 2-án születtem Marosvásárhelyen, a Kisállomás mellett, a Béke utcában. Zárójelben mondom: annyi minden változott
azóta, de ennek az utcának most is ez a neve... Talán a velem egyidős korosztály még emlékszik a ’46-’47-es éhínségre, a háború

utáni évek nehézségeire. Édesanyám egy Máramarossziget melletti kis faluban született, Felsőrónán, ahol magyarok, ruténok és
lengyelek éltek együtt. […] Milyen érzés visszagondolni arra, amikor „megszólalt a Székelyföld”, s az első marosvásárhelyi adásnál
– 1958. március 2-án – te is ott voltál a műszaki csapatban, ott bábáskodtál, s elhangzott Jakab Margit első beköszöntője az éterben?
Visszagondolni a Marosvásárhelyi Rádió első napjaira? Hirtelen nem is tudom, mit tartsak fontosabbnak. […] Induláskor miért csak
egy fél óra volt a magyar adás? Azért, mert a Román Rádió bukaresti vezetősége ennyi adásidőt jelölt ki/engedélyezett a
Marosvásárhelyi Rádiónak. Fél óra román, fél óra magyar. Később aztán „lazult” a kötél, s lassan két óra lett belőle.[…] Milyen
volt a kapcsolat a román és a magyar szerkesztők között? Mit szerkesztettél ’90 után? 1990 áprilisától szerkesztettem az Élő
történelem c. műsort, öt évig. Olyan embereket szólaltattam meg, akik politikai foglyok, börtönviseltek, a rendszer által meghurcolt
értelmiségiek voltak…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk >

Márton Áron-szobrot avattak Kaposváron
Felavatták Márton Áron (1896-1980), Erdély minden diktatúra ellen következetesen kiálló római katolikus püspökének szobrát
Kaposváron szombaton. Kéki Zoltán, Kaposvár volt címzetes főjegyzője azt közölte: a szobor a Csíksomlyói Búcsújárók
kezdeményezésére állami, önkormányzati és egyházi támogatásnak, továbbá magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek
adományainak köszönhetően készülhetett el…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Evangélikus harangszentelési ünnepség Kolozsváron
Két új – Mi Atyánk és Összetartozás névre keresztelt – harangot szenteltek fel a Kolozsvári Evangélikus-Lutheránus Egyházközség
udvarán pénteken délután. A harangokat a jelenleg restaurálás alatt álló templom tornyába később helyezik el, így összesen három
harang fog imára buzdítani, a Szentháromságra való emlékeztetésképpen – hangzott el az ünnepségen. Az evangélikus templomnak
a 18. században összesen hat harangja volt, melyek közül a történelem viszontagságai ötöt elsodortak, így csak egy maradt. A most
felszentelt két harang – a kisebbik, a Mi Atyánk-harang és a nagyobbik, az Összetartozás-harang – a templom ékszere lesz…”
Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk >

Átadták a Székelyföld folyóirat idei díjait
Pénteken köszöntötték a Székelyföld kulturális folyóirat idei díjazottjait Csíkszeredában. Székelyföld-díjat vehetett át Halász Péter
néprajzkutató, valamint Szonda Szabolcs költő, műfordító, Szabó Gyula Emlékdíjat kapott Ádám Szilamér író, kritikus, az idei
Székely Bicskarend Díjban pedig Száraz Miklós György író részesült. A 23. alkalommal átadott díjakat a lap azon állandó szerzői
között osztják ki, akik az elmúlt évben is publikáltak a Székelyföldben – emelte ki a folyóirat szerkesztőségében megtartott díjátadó
ünnepségen Zsidó Ferenc augusztusban kinevezett főszerkesztő…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >

SZLOVÁKIA/FELVIDÉK
Elkészült a kormány reformcsomagja
Vasárnap este végre megjelent a Pénzügyminisztérium oldalán az a reformprogram, amit október 15-én kellene benyújtania a
tárcának az Európai Bizottsághoz. Fontos dokumentumról van szó, hiszen Szlovákia ez alapján meríthetne az EU nagy
gazdaságmentő csomagjából. Bár széleskörű konzultációt ígértek a reformcsomag összeállítása során, láthatóan erre nem nagyon
lesz idő, mindenesetre a Modern és sikeres Szlovákia című programot mintegy 100 szakértő íróasztala mögött készült. A Modern
és sikeres Szlovákia c. dokumentum nyolc területen javasol intézkedéseket. […] Modern iskolák, motivált tanárok – megnyitják a
tankönyvek piacát, 2022-ben ígérik az ugrást a pedagógusok bérfejlesztésében, 2023-ban optimalizálnák az iskolahálózatot, A
kutatás és fejlesztés (K+F) hatékony irányítása – Költségelemzést ígérnek, illetve egy a K+F ágazatot irányító tetőszervezet
létrehozását a szingapúri modell alapján. 2024-re a tudományra és a K+F-re fordított közkiadások növekednének GDP-arányosan
0,4%-ról 0,6%-ra.Az agyelszívás stratégiája – könnyítik a magasan képzett külföldiek munkavállalását, támogatási keretek a
külföldi kutatók és diákok idecsábítására, ösztöndíjrendszer a legtehetségesebb érettségizőknek. 2024-ig 1000 külföldi szakértőt és
3000 külföldi diákot szeretnének idecsábítani…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

Közös fellépés: A közös magyar pártnak a jövő nyárig meg kéne alakulnia
Az egyesülési szándékának hangot adó három párt, az MKP, a Híd és az Összefogás megállapodott, hogy a belügyminisztérium
által tervezett állampolgársági törvény módosítása kapcsán közösen lépnek fel. Az MKP képviselői az OĽaNO frakciójának
tagjával, Ondrej Dostállal (OKS) közösen készítettek a jogszabálytervezethez módosító javaslatot, a Híd pedig saját indítványt
nyújtott be a minisztériumhoz. „Külön igyekezeteiket a héten összehangolták” – fogalmaz a három párt közös sajtónyilatkozata,
amelyet ugyan a Híd szóvivője küldött ki, de amely elsőként az MKP-elnök szavait idézi. A minisztérium hivatalnokai mindkét
kezdeményezés képviselőit a héten fogadták […] A közös magyar politikai képviseletnek a jövő nyárig kellene megalakulnia – véli
Bokor Réka, a parlamenten kívüli Összefogás (MKÖ) mozgalom sajtóügyekért felelős képviselője. Elmondása szerint abban még
nincs megállapodás az Összefogás, az MKP és a Most-Híd képviselői között, hogy aláírást gyűjtenek az új párt megalapításához,

vagy egy már meglévő pártot alakítanak át. Králik Róbert, az MKP sajtótitkára úgy nyilatkozott: „Igyekszünk a kommunikációt
egymáshoz igazítani, és a közös álláspontokat találni azokban a témákban, amelyekben a pártok egyetértenek, és azokban is,
amelyek esetében a pártok ideológiai felfogása eltér egymástól” fogalmazott Králik. Sólymos László, a Most-Híd elnöke szerint
minél hamarabb létre kellene hozni a közös pártot, hogy „ne vesszék el az emberek bizalmát. […]…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk
> teljes cikk 2 >

Herczeg Rita marad a rimaszombati könyvtár élén
Szeptemberi maratoni ülésén mintegy két tucat napirendi pontot tárgyalt meg a Besztercebánya Megyei Önkormányzat. Magyar
szempontból a legfontosabb, hogy a képviselő-testület jóváhagyta Herczeg Rita kinevezését a rimaszombati Matej Hrebenda
Könyvtár élére, ami nagy sikernek számít, főképp hogy a megválasztása nem volt zökkenőmentes. Sokak szemében volt szálka,
hogy irányítása alatt a szlovák mellett magyarul is elkezdett kommunikálni az intézmény, több kétnyelvű tábla került kihelyezésre,
és egyre több magyar programot szerveztek. – Az igaz, hogy az elmúlt években a korábbi szint háromszorosára (húszról hatvanra)
nőtt a magyar rendezvények száma, ugyanakkor jóval több szlovák nyelvű programot is szerveztünk, számuk kétszázról
háromszázra nőtt. A magyar anyanyelvűeket megszólító rendezvények és a magyar könyvállományunk aránya sem éri még el ezt a
szintet, de dolgozunk rajta, hogy ez változzon, és feltornázzuk legalább a harmadára – mondja Herczeg Rita…” Forrás: Ma7.sk:
teljes cikk >

Távúton rendezték meg a XXX. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológiaverseny felvidéki döntőjét
A verseny meghirdetője a Magyar Természettudományi Társulat, a felvidéki döntő szervezői a Mentor Felvidéki Tehetségsegítő
Tanács és a búcsi Katona Mihály Alapiskola voltak. Az eredetileg a 2019/2020-as tanév áprilisára meghirdetett versenybe hét iskola
jelezte részvételét, mely a járványhelyzetre való tekintettel őszre tolódott. A résztvevő nyolc diák két óra alatt száz igényes biológiai,
valamint Herman Ottó tudós szakmai-tudományos tevékenységével és életpályájával kapcsolatos feladatot oldott meg…” Forrás:
Felvidek.ma: teljes cikk >

Trianon 100. évfordulójára emlékeztek Fülekpüspökiben
A Csemadok Nógrádi Területi Választmánya az október 1-től hatályba lépő járványügyi szabályok miatt az október 4-re tervezett,
több programból álló Trianon Emléknap dátumát módosította. A közadakozásból létrejött emlékmű felavatására, szerényebb
formában, szeptember 30-án, Fülekpüspökiben került sor. Az emlékmű felavatását rövid kultúrműsor előzte meg. Majd az áldást
követően Noskó László polgármester és Koronczi Ferenc a Csemadok Nógrádi Területi Választmányának elnöke leleplezték az
emlékművet. A rendezvény koszorúzással és a Himnusz közös eléneklésével zárult…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

Családias hangulatú tisztelgés Szenczi Molnár Albert emléke előtt
A Csemadok már több mint fél évszázada megemlékezik Szenczi Molnár Albertről szülővárosában, Szencen. Kulturális
szövetségünk az idei évben is eseménysorozattal készült, aminek megnyitója október 2-án lett volna. Mivel azonban a rendezvények
sorsát megpecsételte a járványhelyzet, le kellett mondani az eseményeket. Megemlékező, ünnepi beszédet a Deáki Református
Egyházközösség lelkésze, Édes Ákos mondott. Kifejtette: Szenczi Molnár Albert életébe mélyen beleivódott a Sola Scriptura
jelszava, hiszen az az óriási mennyiségű írásanyag, illetve fordításai, életének munkássága, melyekkel másokat gazdagított,
időtállónak bizonyultak, és kiállták a történelem legnagyobb viharait is…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >

Petőfi emlékmű - Északon
Szombaton a turóci magyar közösség nagy álma teljesült. A közel ezer lakosú Necpál községben Petőfinek emlékművet avattak. A
helyszín választása nem véletlen, itt született ugyanis Hrúz Mária, a magyar nemzet legnagyobb költőjének édesanyja. Lengyel
Zoltán, a turócszentmártoni magyarok képviselője évek óta szorgalmazta a szobor felállítását. Ugyan nem kerek évfordulón került
sor az avatásra, de kifejtette, hogy már ő se a legfiatalabb, de ezzel nagy álma teljesült. Ezzel a közelgő Petőfi bicentenárium első
emlékművét avatták fel a világon. Ugyancsak örül annak, hogy nyitott partnerekre talált ebben, úgy a helyi önkormányzatnál, mint
a regionális partnereknél…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk >

Gyászhír: Vas Ottó tanártól, versmondótól búcsúzunk
Életének nyolcvanadik évében, október 2-án elhunyt az Ipolyságon élő Vas Ottó gimnáziumi magyartanár, versszavaló,
előadóművész. Mint az egykori munkahelye, a Szondy György Gimnázium rövid közleményében olvasható: „Mély megrendüléssel
tudatjuk, hogy életének 80. évében elhunyt iskolánk volt tanára, Vas Ottó. A tanár úr 1961 és 1995 között tanított magyar és orosz
nyelvet, valamint esztétikát gimnáziumunkban. 1963-től volt a legendás József Attila Irodalmi Színpad vezetője (1995-ig).” Önálló
fellépéseivel a szlovákiai magyar irodalmat népszerűsítette. Megszámolhatatlan azon diákok sora, akiket szavalóversenyekre
készített fel az élete során. Ez irányú tapasztalatait 2001-ben a Csemadok Közművelődési Intézet és a Gyurcsó István Alapítvány

támogatásával a Hogyan tanuljunk verset és prózát (Előadók, felkészítők kézikönyve) című kötetbe foglalta össze…” Forrás:
Felvidek.ma: teljes cikk >

Pázmány Péter Imaszövetséget alapítanak a Felvidéken
Pázmány Péter bíboros születésének 450. évfordulójára emlékezve a Pázmaneum Társulás megalakulásának 15. évében, hálát adva
az Úrnak az eddigi kegyelmekért, érezve a magyar papi hivatásokért és magyar főpásztorért végzett további imák szükségét,
megalapítják a Pázmány Péter Imaszövetséget. Az Imaszövetség tagjai lehetnek azok a papok és hívek, akik csatlakoznak a felvidéki
magyar papokért és főpásztorért végzett imához…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA
Denisz Smihal: 15 év múlva Ukrajna nem fog tudni nyugdíjat fizetni polgárainak
Denisz Smihal, Ukrajna miniszterelnöke a napokban kijelentette, hogy 15 év múlva Ukrajna már nem fog tudni nyugdíjat fizetni a
polgárainak. Erről egy előadáson beszélt, amit a Lembergi Egyetem hallgatói előtt. A demográfiai helyzetképet vázolva Smihal
hangsúlyozta, hogy a jövőben egy dolgozó személy adójából két nyugdíjast kell eltartani, ami gyakorlatilag kivitelezhetetlen…”
Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Tanárok napja: Méltatták a megye pedagógusait
A Miniszteri Kabinet rendelete értelmében Ukrajnában még egy évvel elhalasztják a pedagógusok béremelését. A hivatal a nem
inflációs finanszírozási források hiányával magyarázza a döntést. […] A Kárpátaljai Megyei Gyermek- és Ifjúsági Palotában
csütörtökön köszöntötték a megyei legjobb pedagógusait. Mint ismeretes, október első vasárnapján ünnepeljük a tanárok napját, s
ebből az alkalomból rendezett ünnepségen kihirdették az Augusztin Volosin nevét viselő megyei pedagógus díjazottak névsorát.
Idén 17 tanárt méltattak ezzel a díjjal, közte Boriszova Évát, az Ungvári Magyar Tannyelvű Drugeth Gimnázium igazgatóhelyettesét
is. …” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Videó: 75 éves az Ungvári Nemzeti Egyetem tudományos könyvtára
A frissen megjelenttől a több száz évesig a könyvek szinte minden értékesebb példányát megtalálhatjuk az Ungvári Nemzeti
Egyetem tudományos könyvtárában, amely mint az egyetem is, fennállásának 75. évfordulóját ünnepli az idén. Az intézmény és
könyvtára ünnepének napja egybeesik a könyvtárak nemzetközi napjával is…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

Angol, német, magyar, ukrán, orosz nyelvtanfolyamok indulnak a Rákóczi Főiskolán
2020. október 3-án ismét megkezdődtek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központja által szervezett
nyelvtanfolyamok, amelyek segítségével az idegen nyelvet tanulni vágyók bővíthetik ismereteiket. A tanfolyamokra augusztus 31től szeptember 18-ig lehetett jelentkezni. Ez idő alatt 191 fő jelezte nyelvtanulási igényét. 61 fő angol, 35 fő német, 44 fő magyar,
43 fő ukrán, és 8 fő orosz nyelven kezdte el tanulmányait alap vagy közép szinten…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk >

A kárpátaljai magyarság helyzetéről tartottak magyar–magyar online konferenciát
Ukrajna és Kárpátalja a Covid-19 pandémia idején és a helyhatósági választások előtt címmel tartottak online konferenciát csütörtök
délután kárpátaljai magyar vezetők, magyar európai parlamenti képviselők, vezető európai uniós és magyarországi politikusok
részvételével, Bocskor Andrea fideszes kárpátaljai európai parlamenti képviselő szervezésében és moderálásával…” Forrás:
Kulhonimagyarok.hu: teljes cikk >

Videó: Csöndes koszorúzással méltatták Bethlen szellemiségét Huszton
A járványhelyzet miatt idén nem tarthatták meg Huszton a Bethlen napot, de a szervezők csöndes koszorúzáson a Huszti vár alatt
található Kölcsey Ferenc Huszt című versének emlékművénél helyezték el koszorúikat. A huszti magyar közösség számára a Bethlen
nap az évek során családi közösségi programmá nőtte ki magát, melyre fiatalok, idősek, és településen élő különböző nemzetiségek
képviselői egyaránt ellátogattak…” Forrás: Karpat.ua: teljes cikk >

SZERBIA/VAJDASÁG
Nyomott hagyott az egészségügyön az elmúlt időkben tapasztalt hanyagság, állapította meg több felmérés is
Legutóbbi jelentésében a szerbiai Költségvetési Tanács azt közölte, hogy Közép- és Kelet-Európa (KKE) országaihoz viszonyítva
hazánkban kevesebbet fordított az állam az utóbbi egy-két évtizedben az egészségügyre, ami szembeötlő, ha megvizsgáljuk a
kórházak jelenlegi felszereltségét. Az Eurostat, azaz az Európai Statisztikai Hivatal adatai szerint Szerbia elmarad a régió többi
országától a diagnosztikai egészségügyi berendezések számának tekintetében. Az ország állami egészségügyi szektorában 100.000
lakosra fele annyi CT-szkenner, Gamma-kamera, rádióterápiás berendezés, és háromszor, esetenként négyszer kevesebb PETszkenner, mágnesesrezonancia-, vagy angiográf-berendezés jut, mint Közép- és Kelet-Európa országaiban. A Batut
Közegészségügyi Intézet is rámutatott jelentésében arra, hogy Szerbiában az egészségügyi személyzet létszáma kisebb, mint a
környező országokban, és struktúrája is rosszabb. Szerbiában hiány mutatkozik szakorvosokból és képzettebb egészségügyi
technikusokból. Az országban két évvel ezelőtt 100.000 lakosra 300 orvos jutott, ami egyötöddel kevesebb, mint Közép- és KeletEurópában…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

Húsz évvel ezelőtt döntötték meg Slobodan Milošević rezsimjét
Húsz évvel ezelőtt, 2000. október 5-én tömegek tüntettek a parlament épülete előtt, és egész Szerbia területéről érkeztek elégedetlen
polgárok, akik autókkal, buszokkal, kamionokkal alkottak kilométeres sorokat. A 2000. október 5-ei tüntetések azért robbantak ki,
mert Slobodan Milošević nem volt hajlandó elismerni a szeptember 24-én megtartott elnökválasztás eredményeit, ugyanis
alulmaradt Vojislav Koštunicával szemben, aki a szavazatok 50,24 százalékát szerezte meg, míg Milošević csak a 37,15
százalékát…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Szabadka: Háromnyelvű feliratok kerültek a buszmegállókra
Az új, modern autóbuszmegállók kaptak háromnyelvű, szerb, magyar és horvát feliratot. A közelmúltban, de még az előző
önkormányzati mandátum idején több új, úgynevezett okosbusz-megállót létesítettek Szabadkán, azok azonban kizárólag szerb
nyelvű, cirill feliratokkal voltak ellátva…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >

Lefestették Drea magyar településnévtábláját
A hétvégén újabb délvidéki magyar helységnévtáblát festettek le ismeretlen tettesek. Ezúttal az Óbecse községi Drea
településnévtáblája szúrta egyesek szemét. A most megrongált, nemrégiben kihelyezett új tábla kérdése egyébként vitatárgyát képezi
a helyiek körében is. Hiszen ezidáig külön tábla jelölte Mileševo és Drea településeket, amelyek közigazgatásilag egy településnek
számítanak. Így Drea tábláról eltűnt a szerb Drljan megnevezés, ám Mileševo településhez sem került ki a Kutaspuszta név. Meg
kell jegyezni azt is, hogy a jelenlegi tábla egyébként összhangban van a Magyar Nemzeti Tanács szerbiai települések magyar
megnevezését meghatározó dokumentummal is. Azonban ez egyeseket a jelek szerint nem győzött meg, így a hétvégén lefestették
a magyar nyelvű feliratot…” Forrás: Delhir.com: teljes cikk >

Adán a nemzeti gyásznap alkalmából megemlékezést tartottak a Damjanich-emlékműnél
A Vajdasági Magyar Szövetség, a Millecentenáriumi Emlékbizottság és a Vadvirág Hagyományápoló Kör szombaton Adán, a
Damjanich-emlékműnél koszorúzással egybekötött emlékműsort tartott a nemzeti gyásznap alkalmából az 1849. október 6-án
kivégzett aradi vértanúk és a mártírhalált halt gróf Batthyányi Lajos miniszterelnök tiszteletére, illetve minden egyes áldozat
emlékére. A megemlékezést az adai Vadvirág HK alkalmi műsora nyitotta meg és tette ünnepélyesebbé. Majd a szervezők nevében
Gruber Ferenc, a Millencentenáriumi Emlékbizottság elnöke mondott beszédet. […]Múlt a jövőért – ez volt az üzenete a szombaton
Törökbecsén megtartott megemlékezésnek, a tizenhárom vértanú emléke előtt az Assisi Szent Klára római katolikus
templomkertben lévő gróf Leiningen-Westerburg Károly vértanú mellszobránál rótták le kegyeletüket a törökbecseiek…” Forrás:
Magyarszo.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 >

Turulszobrot avattak Bácskertesen
A nemzeti összetartozás éve jegyében tegnap a szentmisét követően a bácskertesi (kupuszinai) Szent Anna római katolikus
plébániatemplom udvarán turulszobor-avatásra került sor. A szobor Varga Adrián szilágyi fafaragó alkotása. Ft. Kurin István
bácskertesi és szilágyi plébános prédikációjában az egyéni és közösségi emberi alapértékek fontosságát hangsúlyozta, kifejezve a

hármas egység, az Isten, haza, család meghatározó jellegét. A szentmisén énekével közreműködött a helyi származású operaénekesnő, Guzsvány Izabella…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

Múltidéző: Volt egyszer egy jogi kar
A Szabadkai Jogi Kart egy királyi rendelettel 1920. január 27-én alapították. A kar a Belgrádi Egyetem alá tartozott, de önálló
adminisztrációval és saját költségvetéssel rendelkezett. Kalman Kuntić könyvében rámutat arra, hogy Szabadkán a jogi kart nemcsak
azért alapították, hogy ügyvédeket, jogászokokat képezzenek az észak-bácskai városban, hanem létrehozásának konrét politikai
céljai is voltak. Az intézmény arra volt hivatott, hogy az SZHSZ Királyság legészakibb részein, egy többségében magyarok és
horvátok lakta városban terjessze a szerb nemzeti ideológiát. Így a kar tanárainak és hallgatóinak többsége is szerb nemzetiségű
volt. […] „Az állami statisztikai hivatal 1936. évi kimutatása szerint abban az évben a jugoszláviai egyetemeknek 15.308 hallgatójuk
volt, ebből alig 300 a magyarok száma, közöttük 30 nő. Belgrádban ebben az évben 76 magyar főiskolás tanult, Szabadkán, a
belgrádi egyetem jogi fakultásán 56-an, egy magyar főiskolás volt Laibachban [Ljubljana], a többi Zágrábban. Meglepő a jogi
pályára készülő magyar főiskolások nagy száma. A magyarázat az, hogy ezek túlnyomórészt szabadkai, vagy környékbeli szegény
szülők gyermekei, akik Szabadkán, a legkönnyebben megközelíthető egyetemi városban tanultak…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes
cikk >

Gyászhír: Elhunyt Böndör Pál költő, dramaturg
Elhunyt Böndör Pál vajdasági költő, író, műfordító, dramaturg, médiaházunk nyugalmazott munkatársa. 73 éves volt. […] Tíz évig
mint programozó dolgozott a Vajdasági Társadalombiztosítónál, ami után nyugdíjaztatásáig az Újvidéki Rádió dramaturgja, majd
irodalmi szerkesztője volt. Böndör Pál 1993-ban és 1999-ben is megkapta a Híd irodalmi díjat, 1973-ban a Sinkó Ervin-díjat, 2004ben a Koncz István-díjat, 2014-ben pedig a Szenteleki Kornél irodalmi díjat…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >

Az Év családorvosa a Kárpát-medencében pályázat keretében Vajdaságban idén három orvost, illetve hallgatót
díjaztak
Az Év családorvosa a Kárpát-medencében elnevezésű pályázat keretében Vajdaságban idén dr. Raffai Győrög Rózsa nyugalmazott
szabadkai családorvos és orvostanár életműdíjat, míg Mihalek Nóra adai, nemrégiben diplomázott fiatal orvos és Lajkó Flórián
kavillói, harmadéves orvostanhallgató junior díjat vehetett át. A díjátadó ünnepséget a járványhelyzetre való tekintettel egy időben
több helyszínen tartották meg. Szabadka, a többi Kárpát-medencei településhez hasonlóan, online, illetve élő televíziós kapcsolás
által kapcsolódott be a rendezvénybe…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >

Összeállította: Bóna László

