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Interjú: A román élelmiszerimport egyre nagyobb méreteket ölt 

Az év első három hónapjában 755,34 millió euróra volt tehető a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek külkereskedelmében 

jegyzett deficit, ami csaknem 66 százalékkal több, mint a 2020-as esztendő ugyanezen időszakában – közölte az Agerpres 

érdeklődésére a mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium. Az Európai Unió országaival folytatott kereskedelemben Románia 

az idei első negyedévben 1,154 milliárd eurós deficitet, a nem uniós országok vonatkozásában ellenben 398,93 millió eurós többletet 

könyvelhetett el. […] A kukorica a behozott termékek listáján is az első helyen áll, ebből 157,86 millió euró értékben importált 

Románia a január és március közötti időszakban. […] A globális felmelegedés következtében, illetve a külföldről behurcolt növényi 

betegségek és kártevők miatt újabb kihívások elé néz a romániai mezőgazdaság, elsősorban a kisgazdaságok növénytermesztése. 

Az egyre szerteágazóbb növényvédőszer-felhasználáshoz azonban hiányzik a megfelelő szaktudás. Orbán Sándor kolozsvári 

növényvédelmi szakemberrel jártuk körül a témát. […] Hiányzik a hatékony képzés, az autodidakta módon, az internetről 

összeolvasott tanácsok pedig nem elegendőek. […] A paradicsomtermesztőket támogató programnak „nulla hatása volt”, és sok 

helyen „masszív csalások” történtek – jelentette ki pénteken a mezőgazdasági miniszter…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Statisztika: Két erdélyi város fejlődött a leggyorsabban Közép-Kelet-Európában az elmúlt két évtizedben 

Kolozsváron nőtt leggyorsabban az egy főre eső bruttó hazai termék (GDP) Közép-Kelet-Európában, derül ki az urbanizehub.ro 

portál összehasonlító tanulmányából. Az erdélyi nagyvárosban 19 év alatt 375,4 százalékkal lett nagyobb az említett gazdasági és 

jóléti mutató. 2000-ben a kincses városban 5 700 euró volt a megtermelt javak és szolgáltatások egy főre eső értéke. Ezzel nem állt 

túl jól a régióban, olyan, nem túl ismerős nevű városok is megelőzték, mint Bielsko-Biala (9 800 euró/fő), Bydgoszcz-Torun (10 

400)… […] Az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat adatai szerint 2018-ban Kolozsváron már 27 100 euró volt az egy főre jutó 

GDP. 2000-ben Székesfehérváron a mutató értéke Székesfehérváron kereken duplája volt a kolozsvárinak, 2018-ban azonban utóbbi 

már 4 800 euróval vezetett. A térség második leggyorsabb, 337,9 százalékos növekedési ütemét Temesvár produkálta, de Brassónak 

sem kell szégyenkeznie, elvégre 301,7 százalékot ért el. Magyarországon Miskolc fejlődött a legnagyobb, 156,5 százalékos 

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

Vélemények: Nem volt hatékony a hosszú otthonoktatásos tanév a végzősök szerint 

Június második fele igazán nehéz időszak a végzős diákok számára, legyenek nyolcadikosok vagy tizenkettedikesek. Az előző 

évekkel ellentétben a pandémia miatti otthonoktatás következtében új helyzettel szembesültek a mostani végzősök, ami sok esetben 

nehézségeket jelentett felkészülés szempontjából. Az általunk megkérdezett diákok szerint habár a megoldás „egy fokkal jobb volt 

mint a semmi”, hagyott kívánnivalót maga után…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Nicole Nemeth amerikai jogász, kutató a kisebbségek helyzetéről 

Nemzetközi szinten sokkal nagyobb figyelem irányul más kisebbségi csoportokra, mint a történelmi kisebbségekre, az Egyesült 

Államok külügyminisztériumának éves jelentéseiben is részletesebben írnak például az LMBTI-csoportok jogsérelmeiről, mint a 

nemzeti közösségekéről – állapította meg a Krónikának a határon túli magyar kisebbségek helyzetét kutató Nicole Nemeth. Az 

Amerikában élő magyar származású jogász nemrég tett látogatása alapján azt a következtetést vonta le, hogy Erdélyben intenzív  a 

magyarok identitástudata. Az Egyesült Államokban élő jogász mindezt akkor fejtette ki lapunknak, amikor a Hungary Foundation 

és a Mathias Corvinus Collégium (MCC) által közösen szervezett Budapest Fellowship Program többi ösztöndíjasával június 

közepén Erdélybe, többek között Kolozsvárra látogatott. Ittlétük alatt az amerikai kutatók az erdélyi magyarság múltjának és 

jelenének történelmi, politikai és kulturális vetületeit tanulmányozták. Nicole Nemeth úgy gondolja, a különböző magyar kisebbségi 

csoportok küzdelmei megismerésének legnagyobb akadálya, hogy nemzetközi szinten nemigen tudnak ezekről, illetve annak 

függvénye, hogy ügyük élvezi-e nagyobb csoportok vagy civil szervezetek támogatását. Ha az átlagember az Egyesült Államokban 

azt hallja, Erdély, rögtön Drakula jut eszébe…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Sajátos románnyelv-tanítás: Van még tennivaló a kilencéves kísérlet után is 

Kilencéves kísérlet zárult le, amikor az általános iskola padjaiból most kikerült nyolcadikosok az elmúlt héten letették a 

képességvizsgát. A reform célja és tárgya – mint ismeretes – az volt, hogy ez a generáció már a nulladik osztálytól sajátos tanterv 
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szerint tanult, és a kisérettségin is sajátos elvárások voltak. A Krónikának nyilatkozó szakember szerint nem ad okot a csüggedésre, 

hogy a magyar diákok idén románból rosszabb eredményt produkáltak, mint tavaly. Bár a tavalyinál rosszabb eredmények születtek 

a nyolcadik osztályosok idei képességvizsgáján román nyelvből és irodalomból, az eredmények a reális nyelvtudást tükrözik, és 

nem azt, hogy a diákok mennyire tudnak bemagolni elemzéseket, irodalomelméleti kifejezéseket, ez pedig előremutató – állapította 

meg lapunknak Tódor Erika Mária, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem docense, az MTA külső köztestületének tagja, 

a kimondottan a magyar diákok számára készített román nyelv és irodalom tantervet kidolgozó bizottság munkatársa. Tódor Erika 

Mária az eredményeket firtató kérdésünkre fontosnak tartotta aláhúzni, hogy az előző években mindig problémát jelentett, hogy a 

diákokat a vizsgára készítették, és nem a hétköznapi nyelvhasználatra…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Alapfokon letöltendő börtönbüntetésre ítélték a helységnévtáblák lemázolóját 

Letöltendő börtönbüntetésre ítélte első fokon a Székelyudvarhelyi Bíróság azt a bákói férfit, aki tavaly január elején több Hargita 

megyei település helységnévtábláit fekete festékszóróval fújta le. Az elkövetőt rongálás miatt marasztalták el, a gyűlöletre uszítás 

kimaradt a vádiratból, noha a benyújtott feljelentések alapján ezt is vizsgálta az ügyészség. Az akkor még ismeretlen személy 

Székelyudvarhelyen, Máréfalván, Székelyszentléleken és Csíkszeredában is „festegetett”, akárcsak a Makfalvához tartozó 

Hármasfaluban. Kilétére hamar fény derült, mert a székelyudvarhelyi helyi rendőrség a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzése 

során az elkövető autóját rendszámmal együtt beazonosította, és ezt a bizonyítékot átadta a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság 

illetékeseinek. A főügyész azt írta az Árus Zsolt vezette jogvédő szervezet panaszára válaszolva, hogy megállapították: az elkövetőt 

a táblafestéskor nem a magyarok elleni gyűlölet vagy előítélet vezérelte, hanem egy reakció volt egy korábbi konfliktusra néhány 

személlyel. Ugyanakkor tettét nem követték gyűlöletre, erőszakra, diszkriminációra uszító felhívások a magyar nemzeti kisebbség 

ellen – áll a székelyudvarhelyi főügyész indoklásában…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Kötet: Maros megye magyarságának történetéről 5. 

Álmos nyári délutánokon, estéken egy hűvös szobában érdekes olvasnivalót kínál A Maros megyei magyarság történetéből című 

400 oldalas, 18 szerző 20 tanulmányát tartalmazó kötet, amelyet június 24-én mutattak be a Teleki Téka udvarán. A Mentor Könyvek 

Kiadó szép kivitelezésében megjelent tanulmánykötet nagyon változatos tematikát ölel fel, így mindenki talál számára érdekes írást 

benne. […] A bemutatót vezető László Lóránt, a téka történésze a kezdetekre emlékezett, amikor Pál-Antal Sándor történész-

levéltáros, az MTA külső köztestületének tagja kezdeményezésére a kötet szakmai szerkesztői, Sebestyén Mihály, Berekméri 

László-Róbert, Simon Zsolt (az MTA külső köztestületének tagja) és László Lóránt időnként összeültek, és megszületett az ötlet, 

hogy gyűjteményes formában közre kellene adni az évek során felgyűlt kéziratokat, amelyek az Erdélyi Múzeum-Egyesület 

marosvásárhelyi fiókja és a Borsos Tamás Egyesület által szervezett rendezvényeken a magyar tudomány napja tiszteletére 

elhangzottak. […] Megyeszékhelyünkön ugyanis nincs olyan intézmény, szakfolyóirat, szervezet, amely magyar vonatkozású, 

magyar nyelvű történelmi tárgyú tanulmányokat rendszeresen megjelentetne…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Véget értek a Csoma-napok 

Végéhez ért az idei, XXXII. alkalommal megszervezett Csoma-napok rendezvénysorozata. A záróeseményekre szombaton 

Csomakőrösön került sor. Főként a tudományos konferencia résztvevői, meghívottak, civil szervezetek képviselői, elöljárók voltak 

jelen. Nem sokan, de épp elegen ahhoz, hogy megmutassák: a Csoma-kultusz él, nem feledik a nagy elődöt, mindig van, aki előtérbe 

helyezze szellemiségét, követendő példáját. […] Idén is sor került a Csoma-emlékérem átadására. A megtiszteltetést dr. Flórián 

Csaba érdemelte ki. Laudációját dr. Nagy Lajos írta, s mivel nem lehetett jelen, Ferencz Éva asszony olvasta fel. […] Dr. Flórián 

Csaba egy gyermekkori, Csoma Sándorról szóló regény elolvasása után fogadta meg, ha egyszer felnőtt lesz, ő is sokat fog utazni…” 

Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Átadták az Arany- és Gyémántdiplomákat a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen 

Július 3-án, szombaton véget ért a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem fennállásának 75. évét ünneplő, hat napon át tartó 

eseménysorozat. A programpontokban igencsak gazdag rendezvénysorozat keretében péntek délben és este két jelentős eseményen 

vehettek részt az érdeklődők: délben a marosvásárhelyi várban a Drámapálya verseny díjátadójára került sor, míg este 7 órától a 

Stúdió Színház előterében Aranydiploma-osztó ünnepség vette kezdetét: a fél évszázaddal ezelőtt végzett színészgeneráció tagjait 

– Koszta Gabriella, Czegő Teréz, Selyem Ildikó és Hajdú Géza színművészeket – köszöntötték az egyetem oktatói. Az 1970-ben és 

‘71-ben végzett színművészek mellett jelen volt Bathó Ida, Boér Ferenc és Péterffy Lajos is, akiknek hatvanéves színészi pályájuk 

elismeréseként Gyémántdiplomát adományozott az intézmény…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Helyzetkép: A marosvécsi Kemény-kastély 

Erdély legjei sorozatunk legújabb részében Marosvécsen jártunk. A marosvécsi Kemény-kastély több mint 300 évig állt a Kemény 

család tulajdonában, a II. világháború végén a helyi lakosság teljesen kifosztotta az épületet, az államosítás után javítóintézet, majd 

börtön működött benne, és sokáig nem volt látogatható. 2014-ben sikerült visszaigényelni, így mára újra a Kemény család 
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tulajdonában van, Nagy Kemény Géza, az egyik örökös foglalkozik vele, és mára a falubeliek leszármazottjai is visszaszolgáltatták 

az elvitt bútorok egy részét, amelyek megtekinthetőek a kastélyban. A visszaszerzés után Nagy Kemény Géza a kastélyba költözött, 

immár hetedik éve adminisztrálja, és próbálja „múzeum jellegűvé” tenni. Minden nap feladatot ad az örökség – „minden nap teszünk 

egy téglát a falba, megpróbálunk valamit javítani, megcsinálni a csatornarendszert”. […]  Hangsúlyt fektetnek arra is, hogy 

rendezvényeknek adjon otthont a kastély: évente két néptánctalálkozót, kastélynapokat szerveznek, ha belefér, töklámpás, 

halloweeni bulit is tartanak, de volt már motoros találkozó és lovas találkozó is. Hozzátette, a motoros találkozón egyszerre úgy 

ötven motor volt az udvaron, és amikor beindították azokat, azt hitték, „szétesik a kastély”, ám szerencsére végül kiállta a próbát…” 

Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Helyzetkép: Algyógyi Ifjúsági Központ 

Ma már csak tucatnyi magyar él az egykor etnikailag, felekezetileg színes Hunyad megyei Algyógyon, de a helyi ifjúsági központ 

igyekszik minden szempontból megtartó erő lenni. A központról, illetve annak tevékenységeiről, a környék népszerűsítéséről Aknai 

Szilárd idegenvezető, a központ „mindenese” beszélt lapunknak. […] Algyógy ortodox közössége már a 18. században is népes 

volt, akkor még a reformátusok lélekszáma is jelentős volt, erről a ma is álló tekintélyes református templom is tanúskodik. A 

település másik fontos műemléke a rotonda, azaz körtemplom, mely szakértők szerint 11. vagy 12. századi lehet. […] Aknai Szilárd 

a Szeben megyei szórványtelepülésen, Medgyesen született, Kolozsváron végezte egyetemi tanulmányait, történelmet tanult a 

kincses városban…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Kiállítás: Vetró Artúr szellemisége 

Nagyformátumú művész, emberséges tanár – e szavakkal jellemezte Vetró Artúrt kiállításának pénteki sepsiszentgyörgyi 

megnyitóján Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. Vetró Artúr szobrászművész (1919–1992), a kolozsvári 

Magyar Művészeti Intézet, majd a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola egykori oktatójának alkotásai az Erdélyi Művészeti 

Központban (EMŰK) láthatóak, azokról Vetró András, a művész fia mesélt. […] Bordás Beáta, az EMŰK igazgatója köszöntőjében 

kiemelte, hálával gondol a művész feleségére, Vetró Máriára, aki mindig segítette őt kutatásaiban (a művész több alkotásán is 

megjelenítette feleségét, Sziszi névvel). […] Vargha Mihály megnyitóbeszédében elmondta: nagy tisztelője Vetró Artúrnak, aki 

kolozsvári egyetemi tanárként életének egy korai szakaszában – már akkor megismerkedett vele, mielőtt felvételezni készült a 

szobrászat tanszékre – volt mentora, mestere…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

 

Fokozódik a tanárhiány, akár tömeges pályaelhagyás is következhet 

A Konvalinka edukációs központ március 15-e és április 15-e között végzett egy felmérést, amelyben a pedagógusok mentális 

egészségére és jóllétére voltak kíváncsiak. A kutatás összesen 1756 óvónő, tanító, tanár, iskolaigazgató, nevelő, továbbá a 

művészeti, illetve speciális iskolák alkalmazottainak megkérdezésével készült. A pedagógusok közel fele gondolkodik a 

pályaelhagyáson. Legfőképp a 40 és az 50 év közötti tanárok vélekednek így, akik 16-25 éve már az iskolaügyben dolgoznak, és ez 

idő alatt hatalmas tapasztalatra tettek szert. A távozás fő okai között szerepel a mentális kimerültség, a munka okozta túlterheltség, 

az oktatásban jelenlévő állandó változtatások, a túlzott adminisztráció és az alacsony fizetés. […] A szlovákiai magyar iskolák 

egyelőre megbirkóznak a feladattal, de hatékony intézkedésekre egyaránt szükség van. Prékop Mária, az oktatási minisztérium volt 

főosztályvezetője szerint a probléma nem új keletű, ugyanis az elmúlt években többször is jelentek meg különböző statisztikák , 

felmérések, ahol már látható volt, hogy a tanárhiány egyre csak növekszik. Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetségének (SZMPSZ) elnöke szerint a tanév végéhez közeledve rendszeresen téma a tanárhiány. Gajdács megjegyezte, biztosak 

abban, hogy a magyar tannyelvű iskolák nem fognak megszűnni a pedagógushiány miatt. Tudják, az iskolák igazgatói leleményesek, 

jól együttműködnek, és sok esetben vannak már „utazó pedagógusok” is, akik több iskolában tanítják a szakjuknak megfelelő, heti 

egy-két tanórás tantárgyakat…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Megváltoznak a kisebbségi támogatások odaítélésével kapcsolatos feltételek 

Megváltoznak a Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) szakmai bizottságaiba történő tagjelölés és -választás feltételei. Ez utóbbiak 

döntenek a támogatások odaítéléséről. A tagok kiválasztásában a jövőben csak azok a kisebbségi szervezetek vehetnek részt, 

amelyek szerepelni fognak a KKA által vezetett nyilvántartásban. Feltétel lesz, hogy az adott szervezet aktív tevékenységet 

folytasson. Ez a Kisebbségi Kulturális Alapról szóló törvény módosításából következik, amelyet pénteken hagyott jóvá a 

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

Aktívan Európáért ifjúságért csereprogram 

Az Aktívan Európáért elnevezésű nemzetközi ifjúsági csereprogram keretei között 2021. június 22-étől július 1-jéig a romániai 

Székelykeresztúron találkoztak magyar, szlovák, lengyel és román fiatalok. A csatai Romane Jile – Cigány Szívek polgári társulás 

https://maszol.ro/kultura/Erdely-legjei-Maros-megye-a-marosvecsi-Kemeny-kastely
https://kronikaonline.ro/kultura/a-kornyekbeli-magyarsag-koreben-is-nepszeru-a-kulturalis-eletet-fellendito-algyogyi-ifjusagi-kozpont
https://www.3szek.ro/load/cikk/142548/vetro-artur-szellemisege
https://www.bumm.sk/belfold/2021/07/02/fokozodik-a-tanarhiany-akar-tomeges-palyaelhagyas-is-kovetkezhet
https://www.bumm.sk/belfold/2021/07/05/jelentos-a-pedagogushiany-de-a-magyar-tannyelvu-iskolakban-stabil-a-helyzet
https://ujszo.com/kozelet/megvaltoznak-a-kisebbsegi-tamogatasok-odaitelesevel-kapcsolatos-feltetelek
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ezúttal is bekapcsolódott a programsorozatba. Az Erasmus+ nevű uniós program következő állomása Párkány lesz; négy ország 

összesen 24 fiatalja ott találkozik majd július folyamán…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Interjú: Géresi Róbert református püspök 

2021. június 26-án a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE) X. Zsinatának alakuló ülésén szentelték fel Géresi Róbert 

püspököt. Első, a Körképnek adott nagyinterjúban beszélt többek között arról, milyen egy kétnyelvű egyházban az élet, hogyan 

viszonyul a szlovák kormány a református egyházhoz, milyen téren kapcsolódik be a reformátusság a felvidéki magyarság 

mindennapjaiba, […] a szlovák gyülekezetek autonómiája a magyar vezetésű református egyházban […]  a keresztyén értékrend 

képviselete a mindennapokban, van-e Kárpát-medencei magyarságban gondolkodó szív és lélek a felvidéki magyar politikumban… 

[…] A kommunizmus után az egyház szabadon szervezhette meg önmagát. A kommunizmus utáni első években a szlovák 

gyülekezeteknek az volt az igényük, hogy a korábbi, kétnyelvű egyházmegyékből legyenek kialakítva szlovák nyelvű 

egyházmegyék. Így jött létre különválással két szlovák nyelvű egyházmegye. Az egyházban ez az autonómiájuk alapja, 9 

egyházmegyéből 2 szlovák, autonóm módon választanak püspökhelyettest és főgondnokhelyettest. A magyar reformátusok is 

választanak maguknak püspökhelyettest és főgondnokhelyettes. Ha a püspököt és a főgondnokot is beleszámítjuk, akkor az egyházi 

vezetésnek gyakorlatilag egyharmadát adják úgy, hogy lélekszámarányosan 15% körüli a szlovákság aránya az egyházon belül…” 

Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Gyászhír: Tolnai Csaba, lévai lokálpatrióta 

Rövid és súlyos betegség után életének negyvenkilencedik évében elhunyt Tolnai Csaba, Léva alpolgármestere, megyei képviselő, 

helytörténész. A nagy és jelentős múltra visszatekintő polgári Léva történelmével már fiatal kora óta foglalkozott. […] A történelmi 

képeslapok gyűjtését Kanyuk József festőművész nagybácsikájának ösztönzésére kiskamaszként kezdte el. […] Idén tavasszal két 

díszdobozos kiadásban jelentették meg a nagyrészt az ő kollekciójából származó lévai képeslapok gyűjteményét. Mindamellett 

számos helytörténeti kiadvány szerzője, társszerzője volt. Léva városáról magyar nyelvű előadásokat tartott a helyi érdeklődőknek. 

Aktív tagja volt a helyi magyar közösségnek is…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >  

Átadták a Brunszvik Teréz-díjakat 

A Brunszvik Teréz-díjat az Emberi Erőforrások Minisztériuma adományozza kiemelkedő óvodapedagógusi munkáért, valamint az 

óvónőképzésben végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként. Az idén Szlovákiából Szabó Edit óvodapedagógus vehette át 

Budapesten az EMMI rangos szakmai elismerését. A Szenczi Molnár Albert Óvoda óvodapedagógusa, a szenci Magyar Tanítási 

Nyelvű Közös Igazgatású Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola tanára, a komáromi Selye János Egyetem Óvó- és 

Tanítóképző Tanszékének adjunktusa szakmai elismerése, mint mondani szokás, megérdemelt. […] Szlovákiában 2008-tól van 

érvényben az óvodai állami oktatási program, amely azóta többször változott. Az aktuális óvodai program 2016-ban látott 

napvilágot. […] Szabó Edit szerint ma nagyobb módszertani szabadságuk van az óvodapedagógusoknak, mint amikor ő kezdte a 

pályáját…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

 

Összekapcsolták a szerb-magyar nagynyomású földgázvezeték-rendszert 

Összehegesztették a Magyarországról átsajtolt csővéget, illetve a szerb vezeték végpontját Horgos határában vasárnap; az 

úgynevezett „aranyvarrat" elkészítésével megtörtént a szerb és a magyar nagynyomású földgázvezeték-rendszer fizikai 

összekapcsolása. […] Dušan Bajatović, a szerb-orosz tulajdonú Gastrans d. o. o. igazgatója azt mondta, a Törökországból induló, 

Bulgárián és Szerbián át a magyar határig tartó vezeték évente 15,7 millió köbméter Fekete-tengerről érkező gázt tud biztosítani 

Közép-Európa számára…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Szerb nyelvi felkészítő tanfolyamot tart az MNT 

Szerb nyelvi felkészítő tanfolyamot tart a harmadikos középiskolások számára a Magyar Nemzeti Tanács, amelyre 112 diák 

jelentkezett Vajdaság egész területéről. A háromhetes képzés első két hetében hét vajdasági városban tartanak tantermi órákat, a 

harmadik héten pedig az újvidéki Európa Kollégiumban indul egy intenzív nyelvi képzés. A tanfolyamot a Magyar Nemzeti Tanács 

2012 óta minden évben megszervezi az ösztöndíjprogram részeként azok a magyar középiskolások számára, akik itthon szeretnék 

folytatni egyetemi tanulmányaikat…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

 

 

https://ma7.sk/tajaink/aktivan-europaert-csatai-fiatalokkal
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2021/07/05/a-hitbol-fakado-latas-tavlatokat-nyit-geresi-robert-reformatus-puspok-a-korkepnek-nagyinterju/
https://felvidek.ma/2021/07/eltavozott-korunkbol-tolnai-csaba-egy-igazi-levai-lokalpatriota/
https://ma7.sk/tajaink/egy-elhivatott-ovodapedagogus
https://www.magyarszo.rs/hu/4660/gazdasag/245871/%C3%96sszekapcsolt%C3%A1k-a-szerb-magyar-nagynyom%C3%A1s%C3%BA-f%C3%B6ldg%C3%A1zvezet%C3%A9k-rendszert-Du%C5%A1an-Bajatovi%C4%87-nagynyom%C3%A1s%C3%BA-g%C3%A1zvezet%C3%A9k.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/szerb-nyelvi-felkeszito-tanfolyamot-tart-az-mnt
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Határon átnyúló projektumban vesz részt a Szabadkai Műszaki Főiskola 

Elsején tartották meg a Mechatronikai és ipari automatizálási regionális innovációs laboratórium 4.0 elnevezésű projektum 

nyitókonferenciáját a Digital Hive épületében. A projektumban a Szabadkai Műszaki Főiskola, a Szegedi Tudományegyetem, a 

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Szabadkai Üzleti Inkubátor vesz részt. A nyitókonferencia kezdete előtt 

dr. Fürstner Igor, a főiskola igazgatója ismertette a sajtó képviselőinek a projektum részleteit. – Ez egy határon átívelő projektum 

folytatása, amely a RILIAM nevet viselte, és tavaly sikeresen véget ért. A mostani projektum célja egyrészt, hogy elősegítse ebben 

a régióban működő kis- és középvállalatok együttműködését, másrészt megnövelje ezen vállalatok kompetenciáját az ipari 

automatizálás és a mechatronika területén…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Gyászhír: Jung Károly néprajzkutató, költő, műfordító, egyetemi tanár 

Jung Károly, az MTA külső köztestületének tagja 77 éves volt. Az általános iskolát szülőhelyén, Gomboson végezte, középiskolai 

éveit pedig Szabadkán töltötte. Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Tanszékén 1970-ben magyartanári 

oklevelet szerzett. Tagja volt a Vajdasági Írók Egyesületének és a Magyar Írószövetségnek is. […] 1975–től az Újvidéki Egyetem 

magyar tanszékének tudományos munkatársa, főmunkatársa, rendkívüli, majd rendes professzora volt. Az etnológia és a magyar 

népköltészet voltak a szakterületei. Jung Károly több könyvet jelentetett meg a vajdasági magyar néprajz és szokásvilág 

témaköreiben. A néprajzkutató 70. születésnapja alkalmából még 2014-ben szerveztek ünnepséget és szakmai konferenciát 

Kishegyesen - ekkor így nyilatkozott a Pannon RTV-nek: „Legszívesebben a magyar nép hiedelemvilágával, a magyar 

hiedelemvilág és a délszláv hiedelemvilág összehasonlításával foglalkoztam…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Interjú: Kormányos Katona Gyöngyi, tanár 

A zentai Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai már szinte otthonosan mozognak a különböző versenyeken, és általában nem térnek 

haza üres kézzel, díj nélkül. A zentai származású Kormányos Katona Gyöngyi magyar nyelv és irodalom szakos tanár lelkiismeretes, 

fáradhatatlan tevékenysége rengeteg kimagasló eredményt hozott az intézménynek. Már számos elismeréssel jutalmazták munkáját, 

legutóbb a budapesti Magyar Nyelvtudományi Társaság Simonyi Zsigmond-éremmel tüntette ki. […] Miért esett a választása a 

tanári hivatásra? — Elsősorban a szüleim hatására született meg ez a döntés, hiszen mindössze tizenegy éves voltam, amikor 

megismerkedtem általuk Ady Endre, József Attila és Petőfi Sándor köteteivel, ami furcsának tűnhet, mert a gyerekek ennyi évesen 

általában nem verseket olvasgatnak, engem pedig magával ragadott a költészet. […] Állandóan bennem van a megújulási vágy, úgy 

vélem, a pedagógus a gyerekekből meríti az energiát. Biztosan én is elkövettem a kezdő tanárok hibáját, de az ember idővel 

formálódik, kialakul a saját pedagógusi egyénisége, követelményrendszere, megismeri önmagát és a gyerekeket is, hogy meddig 

lehet pozitív értelemben feszíteni a húrt egy-egy diáknál a tanulmányi versenyekre való felkészülés alkalmával…” Forrás: Hetnap.rs: 

teljes cikk > 

Rákóczi-emléknapot tartottak Csókán 

A felvonulás után megkoszorúzták II. Rákóczi Ferenc szobrát, amely a csókai Szentháromság római katolikus templom kertjében 

áll. Az eseményen az erdélyi fejedelem életéről tartott előadást, továbbá a megemlékezés fontosságára hívta fel a figyelmet Kun 

Ferencz, a Rákóczi Szövetség alelnöke. A Rákóczi-emléknapot már több éve megszervezik Csókán. A helyiek számára fontos a 

megemlékezés, és ezáltal a hagyományteremtés…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

 

Videó: The Washington Times a kárpátaljai magyarságot érintő politikai kérdésekkel foglalkozott 

A The Washington Times című amerikai lap a kárpátaljai magyarságot érintő politikai kérdésekkel foglalkozott. A cikk írója elismeri 

a helyzet komolyságát, a magyar kisebbség anyanyelvi korlátozását az emberi jogok megsértésének tartja. A szerző úgy véli, ha 

válasz nélkül marad a jogsértés, az veszélyes precedenst teremt. Mint ismeretes az érvényben lévő ukrán oktatási törvény szerint az 

anyanyelven oktatott tantárgyak kárára kell növelni az államnyelven tanított órák számát, a nyelvtörvény pedig a magánszférába 

szorítja vissza az nemzetiségek anyanyelvének használatát. […] Az ukrán parlament csütörtöki rendkívüli ülésén elfogadta az 

őshonos népekről szóló, Volodimir Zelenszkij elnök által kezdeményezett törvényjavaslatot…” Forrás: Tv21ungvar.tv: teljes cikk 

> teljes cikk 2 > 

 

https://www.magyarszo.rs/hu/4658/vajdasag_szabadka/245748/Egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9ssel-az-ipari-automatiz%C3%A1l%C3%A1s-fejleszt%C3%A9s%C3%A9%C3%A9rt.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/elhunyt-jung-karoly-neprajzkutato-kolto-mufordito-egyetemi-tanar
https://hetnap.rs/cikk/Az-anyanyelv-elkotelezettseg-es-lelkiismeret-36279.html
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/rakoczi-emleknapot-tartottak-csokan
https://tv21ungvar.tv/hirmusorok/hirek/darcsi-karolina-az-amerikai-sajto-is-irt-a-nemzetisegi-jogszukeitesekrol.html
https://tv21ungvar.tv/hirmusorok/hirek/darcsi-karolina-az-amerikai-sajto-is-irt-a-nemzetisegi-jogszukeitesekrol.html
https://kiszo.net/2021/07/01/az-ukran-parlament-szerint-nem-oshonos-nep-a-magyar/
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Szakmaközi tanáskozás a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálatnál 

A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat (BJMSZ) július elsején újból szakmaközi teadélutánra invitálta az érdeklődőket. 

Ezúttal a hiperaktivitás (ADHD szindróma), illetve a munkahelyi kiégés témája került terítékre. A megjelenteket Makuk János elnök 

üdvözölte, aki vitaindítójában arra hívta fel a figyelmet, hogy a szülők sokszor homokba dugják a fejüket, ha gyermekük 

fejlődésében bármilyen zavarral találják magukat szemben. Az óvodapedagógusok, tanítók sem mindig ismerik fel a 

rendellenességre utaló jeleket, pedig leginkább az ő feladatuk lenne erre felhívni a figyelmet, hogy mihamarabb szakemberhez 

kerüljön a „problémás” gyerek, hogy minél előbb elkezdődhessen a fejlesztés. […] Hudák Tóth Szabina gyermekfejlesztő 

gyógypedagógus előadásában átfogó képet kaphattak a résztvevők a hiperaktivitásról, a legjellemzőbb tüneteiről. […] A találkozó 

második részében a munkahelyi stresszről, a katedrán állók kiégésének problémájáról, okairól, annak megelőzésérről, illetve 

kezeléséről beszélt Gogola István pszichológus…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk >  

Kopriva Attila-tárlat nyílt Ungváron 

A jubileumi kiállítás a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal, a Kárpátaljai Megyei Tanács és az Ukrán Nemzeti 

Művészeti Szövetség szervezésében került megrendezésre. A Kvintesszencia című tárlatnak, amely összegzi az 50. születésnapját 

ünneplő munkácsi művész alkotói tevékenységét, a Boksay József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeum ad otthont. A 

megjelenteket elsőként Erfán Ferenc múzeumigazgató köszöntötte, aki méltatta a jubileumi születésnapját ünneplő művész sikeres 

tevékenységét. Az igazgató elmondta, hogy Kopriva Attila a kárpátaljai festőiskola hagyományainak folytatója…” Forrás: 

Karpataljalap.net: teljes cikk >  

Homoki Gábor kiállítása a beregszászi konzulátuson 

Az ugocsai Tiszahát festőjének munkáit az élénk színek, a szokatlan, elgondolkodtató színkombinációk jellemzik. Kedvenc témája 

szülőföldjének ékessége, a kanyargó szőke Tisza, melynek partmenti árterületét, az éltető vízéből kisarjadt göcsörtös fűzfák, az ég 

felé ágaskodó karcsú nyárfák, a rekettyebokrok, a mezei virágokkal díszített tisztások övezik. Emellett a művész nagy-nagy 

szeretettel a letűnő magyar paraszti világ néprajzi értékeit menti a vásznakra, ahol az öreg házikók, a tájmúzeumba vonult életviteli 

eszközök, tárgyak a mindennapi utcaképek és csendéletek láthatók, hangzott el Homoki Gábor alkotásainak megnyitó 

ünnepségén…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk >  

 

A nyugati hírlevél legújabb számából 

2021-ben Szemerédi Endrének, a 2012-ben a matematika Nobel-díjának tekintett Abel-díjjal is jutalmazott magyar matematikusnak, 

a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagjának ítélte a Neumann professzori címet a BME szenátusa és a Neumann 

Társaság. […] Egy magyar fotográfus, Szilasi Gábor életművét vette meg a Kanadai Nemzeti Könyvtár és Levéltár. Szilasi Gábor 

1957-ben emigrált Kandába, és Québecben telepedett le, rövid idő alatt a kanadai művész világ egyik jelentős személyiségévé vált, 

és azóta is Québecben él. […] Gömöri György költő, műfordító, irodalomtörténész új kötetet jelent meg Elvándorlók és elvágyódók 

címmel. Gömöri 1956 óta él Angliában, 1969 és 2001 között a Cambridge-i Egyetemen tanított lengyelt és magyart. Most 

Londonban él, ahol 2015 óta a Londoni Egyetem Kelet-európai Tanszékén senior kutatóként dolgozik…” Forrás: 

Nyugatihirlevel.com: teljes cikk >  

A Welland-i Magyar Önképzőkör 100 éves évfordulóját ünnepli Kanadában 

A Hellems Avenue-n található Magyar Házban székelő Welland-i Magyar Önképzőkör június 26-án ünnepli százéves fennállását - 

számolt be róla a helyi újság. Ez a legrégebbi kulturális klub Kanadában, amely saját épülettel rendelkezik - nem kapcsolódik más 

helyszínhez, például egy templomhoz - mondta Frank Gyurkovics, a társaság elnöke. A klubot 1921-ben alapították. A tagok saját 

zsebükből tettek hozzá, hogy három évvel később felépíthessék a jelenlegi épületet - tette hozzá. A klub akkor nőtt meg, amikor a 

második világháború után sokan kivándoroltak Magyarországról, hogy a helyi acéliparban dolgozzanak, és segítsenek a Welland-

csatorna építésében. Jelenleg 110 tagunk van, ami "nem olyan, mint korábban volt…” Forrás: Amhirlap.com: teljes cikk >  

56-os szabadság szobor felállítására gyűjtenek Atlantában 

Kérjük, segítsen megőrizni az 1956-os magyar forradalom örökségét! - írják a szervezők a GoFoundMe oldalon meghirdetett 

"Georgia Statue to Honor 1956 Hungarian Revolution" kampányban…” Forrás: Amhirlap.com: teljes cikk > 

Összeállította: Bóna László                                     

https://karpatinfo.net/2021/7/3/szakmakozi-teadelutan-beregszaszi-jarasi-maltai-szeretetszolgalatnal-kozeppontban
https://karpataljalap.net/2021/07/02/kopriva-attila-tarlat-nyilt-ungvaron
https://karpatinfo.net/2021/7/1/tiszahat-festoje-homoki-gabor-kiallitasa-beregszaszi-konzulatuson-10419
http://nyugatihirlevel.com/
https://www.amhirlap.com/2021/06/a-welland-i-magyar-tarsasag-100-eves.html
https://www.amhirlap.com/2021/06/56-os-szabadsag-szobor-felallitasara.html

