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Az MTKEB aktuális hírlevele 

Elkészült az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság idei 7. számú hírlevele. Aktuális hírlevelünk, illetve annak 

korábbi számai az alábbi linken megtekinthetők:…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

 

Ukrajna nem ellenzi a magyarországi támogatást, de teljes körű tájékoztatást kér ezügyben 

Ukrajna nincs az ellen, hogy Magyarország segítse a kárpátaljai magyarokat, ám vannak ez irányú feltételei is, írja a zakarpattya.net. 

A terjedelmes írás Vaszil Bodnar helyettes külügyminiszter véleményét tárgyalja. Az ukrán diplomata kifejti, hogy Ukrajna 

egyáltalán nem ellenzi, hogy a nyugati országok támogatást nyújtsanak neki és az itt élő nemzeti kisebbségeknek. Ám szerinte ezek 

a támogatások kizáróan az ukrajnai törvényeknek megfelelő formában kell, hogy eljussanak a címzettekhez. […] A magyarországi 

pályázati úton zajló támogatások már huzamosabb ideje napirenden szerepelnek. Már közös megállapodás is született arról, hogy a 

magyar fél teljes körű tájékoztatást nyújt minden Ukrajnába irányuló segítségnyújtási projektről. Csakhogy a magyarok nem tesznek 

eleget a megállapodásnak, részinformációkat juttatnak el Kijevbe, vélekedik Vaszil Bodnar. Szerinte ezért merül fel a 

bizalmatlanság és indulnak vizsgálatok a magyarországi támogatások dolgában egyes alapítványok ellen…” Forrás: Karpathir.com: 

teljes cikk >  

Az ukrán alkotmánybíróság alkotmányosnak találta a nyelvtörvényt 

Az ukrán alkotmánybíróság szerdán alkotmányosnak minősítette az ukrán mint államnyelv működéséről szóló jogszabályt, 

közismertebb nevén a nyelvtörvényt – számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál Marjana Hajovszka-Kovbaszjukra, a testület 

kommunikációs osztályvezetőjére hivatkozva. Az alkotmánybíróság ígérete szerint a határozat teljes szövegét július 15-én teszik 

közé. A hírportál emlékeztetett: 51 parlamenti képviselő fordult beadvánnyal a testülethez, hogy mérlegelje a törvény 

alkotmányosságát. Az alkotmánybíróságnak egy évre volt szüksége ahhoz, hogy meghozza döntését. Taras Kreminy, az államnyelv 

védelméért felelős biztos üdvözölte a testület döntését…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > 

Zelenszkij szerint lesz törvény a nemzeti kisebbségekről, amit nemzeti közösségeknek neveznek majd el 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden leszögezte, hogy az őshonos népek után az országában élő nemzeti kisebbségekről is lesz 

törvény, de mivel nem tetszik neki ez a kifejezés, várhatóan az előterjesztésben “nemzeti közösségeknek” fogják őket nevezni. Erről 

az államfő újságíróknak beszélt egy humanitárius kérdésekkel foglalkozó fórumon – számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál. 

“Jelenleg aktívan zajlik az Ukrajna nemzeti közösségeiről szóló törvény kidolgozása. Nem kisebbségek, hanem közösségek! Mert 

Ukrajnában egyetlen nemzetiség sem érezheti magát kisebbségnek, kevésbé fontosnak, kevésbé védettnek vagy kevésbé boldognak. 

Senki sem lehet kisebbségben, mert mindannyian Ukrajna állampolgárai vagyunk” – hangoztatta Zelenszkij, kiemelve, hogy minden 

nemzeti közösségnek “az ukrán társadalom szerves részévé kell válnia hagyományaik és identitásuk elvesztése nélkül”. Zelenszkij 

elmagyarázta, hogy a nemzeti közösségek és az őshonos népek között az a különbség, hogy az őshonosnak minősített krími tatárok 

vagy a krimcsákok számára nincs Ukrajnán kívül más állam, ahol nyelvüket és hagyományaikat védenék…” Forrás: Karpathir.com: 

teljes cikk >  

Videó: Látogatás a Kárpátaljai Állami Levéltárban 

A Kárpátaljai állami levéltár munkatársával, Varga Katalin papírrestaurátorral készült beszélgetést, illetve riportot láthatnak…” 

Forrás: Tvungvar21.tv: teljes cikk > 

Szűk körű diplomaosztó az ungvári egyetem magyar intézetében 

Az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézetének (UNE UMOTI) 22 diákja vette át az alap- és 

mesterképzés elvégzését igazoló oklevelet. A 2020–2021-es tanév végén a pandémia miatt harmadik alkalommal rendhagyó módon, 
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https://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/mta-mtk-eb-hirlevel-2021-111193
https://karpathir.com/2021/07/13/ukrajna-nem-ellenzi-a-magyarorszagi-tamogatast-de/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/az-ukran-alkotmanybirosag-alkotmanyosnak-talalta-a-nyelvtorvenyt/
https://karpathir.com/2021/07/13/zelenszkij-szerint-lesz-torveny-a-nemzeti-kisebbsegekrol-de-nem-tetszik-neki-a-kifejezes/
https://tv21ungvar.tv/tematikus-musoraink/azert-jottem-ide/tv21-ungvar-azert-jottem-ide-67-adas-a-papirrestaurator-2021-07-11.html


ROMÁNIA/ERDÉLY 

szűk körben zajlott a diplomaosztó ünnepség, melyre kedden, július 13-án került sor az egyetem Bercsényi Miklós Könyvtárában. 

Idén magyar nyelv és irodalom, történelem, országismeret–nemzetközi kapcsolatok, matematika és fizika szakon összesen 20 

baccalaureus és 2 magiszter fokozatú matematikus vehette át a diplomát. […] Spenik Sándor, az intézet igazgatója, az MTA külső 

köztestületének tagja köszöntőjében kiemelte, hogy minden ember életében számos mérföldkő van, amikor döntenie kell, merre 

tovább…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

 

A kormány 3,6 milliárd eurót különít el a Művelt Románia projektre 

A kormány memorandumot fogadott el szerdai ülésén, amelyben felvállalta a Klaus Johannis államfő által kezdeményezett, Művelt 

Románia (Romania educata) elnevezésű oktatási reformprogram gyakorlatba ültetését. A többéves társadalmi és szakmai 

konzultáció nyomán kidolgozott, 137 oldalas jelentésben taglalt Művelt Románia projekt a 21. század információs társadalmának, 

munkaerőpiacának követelményeihez akarja felzárkóztatni a román oktatási rendszert. Mivel ettől függ az ország jövője és 

versenyképessége, az oktatási reformprogram megvalósítását Románia tavaly a középtávú nemzetvédelmi stratégia részévé tette. A 

szerdai esemény jelentőségét az elnök azzal is hangsúlyozta, hogy ő is részt vett a kormány szerdai ülésén. A projekt célkitűzései 

között szerepel, hogy az évtized végéig legalább ötven százalékkal - húsz százalék alá - csökkenjen a funkcionális analfabéták 

aránya a 15. évüket betöltött fiatalok körében, a korai iskolaelhagyók aránya pedig ne haladja meg a tíz százalékot. […]  Szintén 

2030-ig el akarják érni, hogy valamennyi tanár, illetve a nyolcadik osztályt elvégző fiatalok legalább 85 százaléka rendelkezzen 

alapfokú digitális kompetenciával…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Továbbra is gond az orvosok elvándorlása 

A koronavírus-járvány és az állami egészségügyi rendszerben 2018-ban bevezetett jelentős béremelés sem állította meg Romániában 

az orvosok elvándorlását: tavaly is naponta hat orvos hagyta el az országot – írta tegnap a Hotnews.ro hírportál. A lapnak nem 

sikerült az orvosi kamarától megtudnia, hány orvos hagyta el a világjárvány első évében a román egészségügyi rendszert, 

következtetését abból vonta le, hogy tavaly 2173 romániai orvos váltotta ki a külföldi munkavállaláshoz szükséges szakmai 

igazolást. A Hotnews elismeri: ez nem tükrözi az orvos elvándorlás pontos mértékét, de úgy véli, hogy senki sem vállalná a 

bürokratikus eljárás bonyodalmait, ha nem lenne eltökélt szándéka külföldön folytatni szakmai pályafutását. […] A statisztikai 

intézet adatai szerint a 19,3 millió lakosú Romániában 2019-ben 63 300 orvos praktizált, 2700-zal több mint, egy évvel korábban…” 

Forrás: 3szek.ro: Transindex.ro: teljes cikk > 

Nyolc hónap múlva kezdődik a népszámlálás 

Nyolc hónappal a népszámlálás kezdete előtt, a romániai és erdélyi magyarság tájékoztatása és segítése céljával indult útjára a 

Népszámlálás.ro portál, amely a 2022-ben esedékes összeírás magyar kampányának alapfelülete. A jövő márciustól induló 

népszámlálás két fontos újítása, hogy a lakosok saját kezűleg, az interneten is kitölthetik a kérdőívüket, s valószínűleg mindezt 

anyanyelvükön tehetik meg. […] „Célunk, hogy a népszámláláson lehetőleg minden magyar származású, etnikumú, anyanyelvű 

személy részt vegyen és vállalja identitását, vallja magát magyarnak” – véli Barna Gergő, a kampány koordinátora.  […] A 

népszámlálást az Országos Statisztikai Intézet szervezi, az összeírás hivatalos oldala a recensamantromania.ro. A Népszámlálás.ro 

magyar nyelvű tájékoztató oldal működtetője a kolozsvári Közpolitikai Elemző Központ Egyesület…” Forrás: Transindex.ro: teljes 

cikk > 

Interjú: A gyermeklapok segítettek túlélni az online időket 

A járvány időszakának pszichés és szociális hozadékairól, a Napsugár és Szivárvány gyermeklapok szerepéről, szerkesztési elveiről 

is tanácskoztak azok a pedagógusok, akik Erdély számos szögletéből érkeztek a Kolozs megyei Válaszútra. A hétvégén zárult, 

immár 27. alkalommal tartott pedagógusfórumot a Napsugár szerkesztősége szervezte, a táborról László Noémi főszerkesztőt 

kérdeztük. […] Erdély sok szögletéből, többek között Szatmár, Bihar, Szilágy, Kolozs, Arad, Maros, Kovászna, Hargita, Brassó 

megyéből érkezett pedagógusok, közel 30 óvónő és tanítónő vett részt a Napsugár gyermeklap pedagógusoknak tartott szakmai 

táborában a Kolozs megyei Válaszúton, a Kallós Zoltán Alapítvány épületegyüttesében. […] A tanítónők, óvónők nagy lelkesedéssel 

vettek részt Román Mónika gyermekpszichológus interaktív foglalkozásában, melynek során közös erővel kerestek megoldásokat 

a vírushelyzet következtében az iskolában, de a mindennapi életben is jelentkező pszichés és szociális jelenségekre…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Beszámoló: Egy ökológia-terepgyakorlat tapasztalata 

A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Biológia és Ökológia szakjainak diákjaiként terepgyakorlaton vettünk részt 

Tusnádfürdőn a július 4-10. közötti időszakban. Az „Együtt a természetért” nevű projekt keretén belül két témakört dolgoztunk fel. 

https://karpataljalap.net/2021/07/13/szuk-koru-diplomaoszto-az-ungvari-egyetem-magyar-intezeteben
https://itthon.transindex.ro/?hir=64746&a_kormany_36_milliard_eurot_kulonit_el_a_muvelt_romania_projektre
https://www.3szek.ro/load/cikk/142810/tovabbra-is-gond-az-orvosok-elvandorlasa
https://itthon.transindex.ro/?hir=64738&nyolc_honap_mulva_kezdodik_a_nepszamlalas_elindult_a_nepszamlalas.ro_tajekoztato_portal
https://itthon.transindex.ro/?hir=64738&nyolc_honap_mulva_kezdodik_a_nepszamlalas_elindult_a_nepszamlalas.ro_tajekoztato_portal
https://kronikaonline.ro/kultura/a-gyermeklapok-segitettek-tulelni-az-online-idoket-a-kisdiakok-megvaltozott-igenyeirol-is-tanacskoztak-a-pedagogusok-a-valaszut


Egyik csoport azt kutatta, hogyan élik meg az emberek a medvék jelenlétét a városban (kérdőívek segítségével 437 háztartáson 

belül). A másik csoport a Tusnádfürdőről a Szent Anna-tó kráterének pereméig vezető turistaösvény biodiverzitásának felmérését 

végezte. Igazán hatékony megoldást akkor találhatunk, ha magunk is belátást nyerünk a helyiek mindennapjaiba. Többünknek nem 

volt semmiféle előzetes tapasztalata arról, hogy mit jelent egy “medvés” városban élni. […] A meglátogatott háztartások közül 60% 

esetében volt villanypásztor felszerelve, leginkább egy szállal, de szép számban találunk két szálas megoldásokat is…” Forrás: 

Transindex.ro: teljes cikk > 

Gyászhír: Jakab Márta szerkesztő 

76. életévében, súlyos betegség következtében elhunyt Jakab Márta újságíró, szerkesztő, a Krónika olvasószerkesztője. Jakab Márta 

1946-ban született Szatmárnémetiben, édesapja Jakab Antal (1914–2000) újságíró, közíró, bátyja K. Jakab Antal (1942–2007) 

irodalomkritikus, esszéíró, újságíró, szerkesztő.  Szatmárnémeti középiskolai évei után Kolozsváron érettségizett, majd a Babeș-

Bolyai Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom szakán tanult tovább, 1969-ben diplomázott. […] A Krónika 1999-es 

megalapítása óta – kisebb megszakításokkal – munkatársa, olvasószerkesztője a lapnak. 2002 óta a Kriterion Könyvkiadó 

szerkesztője, valamint a Kincses Kolozsvár Kalendáriuma köteteinek olvasószerkesztője is…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Főhajtás a kolozsvári akadémiai oktatás nagy elődeinek emléke előtt 

A kolozsvári, jezsuita akadémiai oktatás 440. évfordulója alkalmából az utódintézmény, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem rektora, 

Daniel David és a magyar nyelvű oktatásért felelős rektorhelyettes, Soós Anna, az MTA külső köztestületének tagja hétfő délután 

tiszteletét tette az Egyetem utcai piarista templom kriptájába eltemetett jezsuita, illetve piarista paptanárok előtt. A vendégeket 

László Attila főesperes-plébános fogadta a templomban… […] A jezsuiták templomának befejezésével egyidőben elkészült a 140 

temetkezési helyet számláló kripta is. […] Fodor György, piarista konfráter a kripta halottainak felsorolását az 1638 és 1704 között 

élő gróf Apor István, Erdély kincstartójának és fővezérének síremlékével kezdte, aki lényegében társalapítója és mecénása volt az 

akadémiai oktatásnak. Ugyancsak az új kriptába hozták át többek között a jezsuita rend történetírója, Bzenszky Rudolf (1631–1715), 

míg a jótevők közül gróf Mikes Jánosné gróf Bethlen Druzsina, Bethlen Farkas történetíró leánya, gróf hallerkői Haller Gábor 

(1685–1723), az erdélyi királyi tábla ülnöke földi maradványait…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Tízmillió lejjel támogatja a kolozsvári önkormányzat a kultúrát, számos magyar pályázat kapott közpénzt 

Megszavazta szerdai ülésén az idei támogatásokat a kulturális szervezetek számára Kolozsvár képviselő-testülete, amely közel 10 

millió lejt költ el erre a célra a kincses város költségvetéséből. A legnagyobb összegű támogatást, 1,4 millió lejt a Transilvania 

Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) kapja, a Kolozsvári Kulturális Központ Kultúra és változás című projektje pedig 1,3 millió lejből 

valósulhat meg. A Kolozsvári Magyar Opera vezetőségének egy rég dédelgetett álma, a Magyar Opera Napjai projekt is 

megvalósulhat az önkormányzat segítségével – erre a projektre 240 ezer lejt különítettünk el…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes 

cikk > 

Román Mónika gyerekpszichológus a fiatalokat célzó kolozsvári eseménysorozatról 

Június végén elindult 12 és 18 év közötti kamaszokat célzó, csaknem két hónapos rendezvénysorozat indult útjára Nyitott Kapuk 

Kolozsváron név alatt. A rendezvény ötletgazdája és szervezője, Román Mónika gyerekpszichológus a motivációkról beszélt a 

Krónikának az ötlet megszületésétől egészen a megvalósításig. A hetente bővülő programmal, több kolozsvári helyszínnel és számos 

kincses városi magyar civil szervezet közbenjárásával létrejött esemény célja, hogy a gyerekek újra megtapasztalhassák a közösségi 

élményt, a számítógép képernyőjén túl létező világot. Ezért is kapta a rendezvény az Offline KIhívás fiataloknak címet…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

„Időkapszula” vezet a kommunizmus korába a Szatmár Megyei Múzeumban 

Szabadulószobába várja közönségét csütörtöktől a Szatmár Megyei Múzeum: játékos módon, autentikus, korabeli tárgyak 

segítségével ismertetik meg a fiatalokat a kommunizmus korszakával. A Szatmár megyei az első romániai közgyűjtemény, 

amelyben szabadulószobát létesítenek, az egykori kommunista főtitkár szobájából kell majd kimenekülni. Kovács Zsolt ötletgazda, 

az intézmény közönségkapcsolatokért felelős munkatársa beszélt lapunknak a kulisszatitkokról…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes 

cikk > 

Marosvásárhelyen lesz az ország első fotómúzeuma 

Az országos helyreállítási terv részeként alakítják ki Marosvásárhelyen, a volt Domokos házban az ország első fotográfiai 

múzeumát. A befektetés összege több mint tíz millió euró. […] Marosvásárhely nagyon gazdag történelemmel rendelkezik a 

fényképészet területén. A 19. század eleje óta több mint 120 fotóműhely működött, amelyek anyagát részben a Maros Megyei 

Múzeum gyűjteményei őrzik, beleértve az egykori Kántor stúdió adományait is…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

https://reply.transindex.ro/?cikk=561
https://maszol.ro/kultura/Elhunyt-Jakab-Marta-ujsagiro
http://szabadsag.ro/-/fohajtas-a-kolozsvari-akademiai-oktatas-nagy-elodei-emleke-elott
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tizmillio-lejjel-tamogatja-a-kolozsvari-onkormanyzat-a-kulturat-szamos-magyar-palyazat-kapott-kozpenzt
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tizmillio-lejjel-tamogatja-a-kolozsvari-onkormanyzat-a-kulturat-szamos-magyar-palyazat-kapott-kozpenzt
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kicsabitani-a-kamaszokat-a-negy-fal-kozul-n-roman-monika-gyerekpszichologus-a-fiatalokat-celzo-kolozsvari-esemenysorozatrol
https://kronikaonline.ro/kultura/bidokapszular-vezet-a-kommunizmus-koraba-szabaduloszobaba-hivja-igy-ismertetne-meg-a-mult-rendszerrel-fiatal-kozonseget-a-szat
https://kronikaonline.ro/kultura/bidokapszular-vezet-a-kommunizmus-koraba-szabaduloszobaba-hivja-igy-ismertetne-meg-a-mult-rendszerrel-fiatal-kozonseget-a-szat
https://maszol.ro/kultura/Marosvasarhelyen-lesz-az-orszag-elso-fotomuzeuma


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

Tompa Gábort díjazta a Romániai Írók Szövetségének kolozsvári fiókja 

Tompa Gábor színházi rendezőt, költőt díjazta a Románai Írók Szövetségének kolozsvári fiókja Van még könyvtár Amerikában? 

című kötetéért kedden – közölte a Helikon folyóirat szerkesztősége. A díjátadó rendezvényen Tompa Gábor a Dsida Jenő-díjat vette 

át a Kalligram Kiadó gondozásában megjelent verseskötetéért…” Forrás: Krinikaonline.ro: teljes cikk > 

 

Az egyetemisták fele fontolgatja, hogy elhagyja Szlovákiát 

Az IVO és a Focus ügynökség reprezentatív felmérésben 512 fiatalt kérdeztek meg arról, hogyan képzelik el a jövőjüket a 

tanulmányaik után (a megkérdezettek fele végzős diák volt). A válaszadók 50 százaléka beismerte, gondolkodik azon, hogy inkább 

külföldre költözik. Közülük 14 százalék tartósan telepedne le, 36 százalék pedig egyelőre átmeneti távozásról beszélt. Ha ezt az 

arányt kivetítjük a teljes szlovákiai hallgatói közegre, akkor körülbelül 137 ezer fiatal fontolgatja a távozást, közel 39 ezer tartósan, 

99 ezren pedig ideiglenesen. Azoktól, akik gondolkodnak a távozáson, a felmérés készítői megkérdezték, hogy mennyire biztosak 

a döntésükben. […] A felmérésből továbbá kitűnik, hogy a távozást fontolgatók jelentős hányada matematikát és informatikát tanul. 

Szintén magas a távozni vágyó orvostanhallgatók száma, és a hazai egészségügy szempontjából aggasztó adat, hogy jelentős részük 

már el is határozta magát a távozás mellett. […] A legnépszerűbb célállomás a hallgatók körében egyértelműen Csehország…” 

Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Az EB szerint a Beneš-dekrétumok nem ütköznek az uniós jogba 

Az Európai Bizottság (EB) igazságügyi biztosa, Didier Reynders egy EP-képviselő kérdésére azt válaszolta, a rendelkezésére álló 

információk alapján úgy tűnik, Beneš-dekrétumoknak nincs olyan határokon átnyúló hatása, amely az uniós jog hatálya alá tartozna. 

Az uniós biztosnak, Vincze Loránt (RMDSZ) erdélyi EP-képviselő tett fel írásbeli kérdéseket, amelyekben a lapunk által feltárt, a 

Beneš-dekrétumok alapján bevégzett földelkobzások uniós jogi megítéléséről érdeklődött. Reynders igazságügyi biztos válaszában 

azt írta, hogy a második világháború utáni dekrétumok és a hozzá tartozó határozatok a nemzeti hatóságok által az Európai Unióhoz 

való csatlakozást megelőzően hozott történelmi jogi aktusok. Vincze Loránt szerint a szakértők többször rámutattak: az ingatlanpiaci 

jogügyletek, illetve kárpótlások az uniós tőke szabad mozgásának témájához tartoznak, ezért nem lehet kijelenteni, hogy nem érintik 

az uniós belső piacot.  […] Fiala-Butora János, jogász, aki a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságán a Beneš-

dekrétumok miatt indított perek jogi szakértője és tanácsadója lapunknak elmondta, szerinte a Bizottság nem vizsgálta meg alaposan 

a kérdéses rendelkezések uniós joggal való összhangját…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Megkezdődött a Gombaszögi Nyári Tábor 

A nyári tábort jelenlegi formájában 2008 óta rendezik meg minden évben, ám a hagyományai egészen 1928-ig nyúlnak vissza. 2020-

ban a koronavírus-járvány miatt a tábornak csak a „lite” verziója került megrendezésre. A fesztivál idén is lerövidített formában 

várja a látogatókat, és a szervezők előzetesen 1 000 főben korlátozták a résztvevők számát. A korlátozások ellenére az érkezők teljes 

értékű szórakozásra számíthatnak: a koncertek, előadások, foglalkozások ugyanúgy jelen lesznek, mint a korábbi években…” 

Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >  

28 honvéd sírhelye újult meg Muzslán 

Átadásra és megáldásra került az a magyar kormány támogatásával megújult sírhely, ahol 28 katona alussza örök álmát, akik a II. 

világháború utolsó ütközeteiben Muzsla környékén hunytak el. Az egybegyűlteket Farkas Iván, Muzsla polgármestere üdvözölte. 

Kiemelte, az itt nyugvó katonák a Szent László elit hadosztály gyalogsági egységének tagjai voltak, akiknek a II. világháború utolsó 

évében az Ipoly és Garam menti falvak védelme volt a feladata a szovjet csapatokkal szemben. 26-nak ismert a neve, kettőt sajnos 

nem tudtak azonosítani…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >  

Néhány „arc” a Felvidékről 

Egy nemzetközi zsűri Ausztria legjobb egyetemi tanárai közé választotta a múlt évben a perbetei (felvidéki) származású Tóth 

Erzsébet Fannit, aki családjával 2008 óta él Bécsben. A komáromi Selye János Gimnázium diákja volt, az érettségi után a hollandiai 

Utrechti Egyetem ösztöndíjasaként angolul végzett alapképzést pszichológia és kulturális antropológia szakon, a mesterképzés 

színhelye Budapest, a doktori címet Bécsben szerezte meg.  […] Méltatói szerint Gál Sándor (1937–1921) egész életművét átszövik 

a XX. századi magyar nemzeti és emberi sorskérdések, sorstragédiák, mindennek volt a hiteles krónikása. […] Nyolcvanöt esztendős 

Koncsol László, a kiváló esztéta, helytörténész, kritikus és műfordító…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >  
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HORVÁTORSZÁG 

 

 

Podcast: Diaszpóra konferencia Tirolban 

A tiroli magyar egyesületeket hívták meg a napokban az Innsbruckban hivatalosan június elején átadott nagykövetségi épületben 

megtartott diaszpóra konferenciára. Az esemény második napján az olaszországi Bonzanoban, a dél-tiroli térség vezetőivel illetve 

magyar egyesületeivel is egyeztettek. […] Beke József főkonzul beszélt a találkozóról:…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Podcast: Két pályázati lehetőség Magyarországi alap-, mester-, illetve PhD-képzés támogatására 

A magyar Innovációs és Technológiai Minisztérium az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel két pályázatot hirdetett meg. A 

részleteket Balaskó Enikő, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség szakmai munkatársa ismerteti, akit Botka 

Ágnes keresett fel…” Forrás: Rtv.slo: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Felhívás: Magyar–szlovén irodalmi pályázat 

A ljubljanai Magyar Kulturális Intézet (MKI) és a Ljubljanai Egyetem Összehasonlító és Általános Nyelvészeti Tanszékének 

magyar lektorátusa fordítói pályázatot hirdet magyar irodalmi szövegek szlovén fordítására líra és próza kategóriában…” Forrás: 

Nepujsag.net: teljes cikk > 

Múltidéző SLO30: A hosszúfalui határátkelő védelme 

A szlovén önállósulásról szóló sorozatunk jelen részében a Lendva Község területén egyértelműen legfontosabb történést világítjuk 

meg: a hosszúfalui határátkelőért folyó küzdelmeket, amelyekkel szorosan összeköthető a muraszerdahelyi Mura-híd megvédése is. 

Írásunkban megszólaltatjuk a két helyszín kulcsembereit, a határátkelőhelyet védő alakulatok parancsnokát, Bagladi Ladislavot, 

illetve a Mura-hidat védő alakulatok parancsnokát, Stanič Živkót…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

 

Internetes szavazáson dől el, hogy milyen lesz a horvát euró 

Horvátország 2023. január 1-jén tervezi bevezetni az eurót mint hivatalos fizetőeszközt. Ezt megelőzően számos adminisztratív 

folyamat megy végbe, jórészt a színfalak mögött, melyek közül egy most mégis nagynyilvánosságot kapott és lázba hozta az 

országot. Az „izgalmas” téma az, hogy mi legyen a horvát euróérmék hátoldalán? A Horvát Nemzeti Bank emiatt egy internetes 

szavazást hirdetett a témában, mely segít eldönteni a nagy kérdést. Az internetezők az euro.hr oldalon öt motívum közül 

választhattak, melyeket egyenként értékelhettek. A választható minták között szerepelt a horvát címerből ismert négyzetrács, az 

ország földrajzi térképe, a nyest, mely az eddig használatos kúnának állítana emléket (a kuna nyestet jelent), Dubrovnik látképe, 

valamint a legrégebbi horvát nyelvemlék, a glagolita írassál készült Baščanska ploča…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Jubileumi magyar kultúrest Vinkovciban 

A Vinkovcei Magyar Kultúregyesület szombaton rendezte meg 10. magyar estjét. A városi színházban tartott rendezvény célja a 

helyi magyarság kultúrájának bemutatása, illetve a hagyományok megőrzése. A rendezvényen a helyi népdalkör mellett színpadra 

léptek a dályhegyi Petőfi Sándor Kultúregyesület, az Ójankováci Magyar Hagyományőrző Egyesület, valamint a Kórógy 

Hagyományőrző Egyesület táncosai is…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

 

Szerbia még idén megnyit két klasztert 

Várhelyi Olivér, az EU szomszédságpolitikai és bővítési biztosa ma kijelentette, hogy az EU bővítési politikája áll továbbra is a 

biztosság tevékenységének középpontjában, ami Szerbia számára két további klaszter megnyitását jelenti még az idei év 

folyamán…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Pozitív a belső migrációs mérleg Vajdaságban 

109 747 személy változtatta meg tartósan lakhelyét Szerbiában 2020 folyamán. A szerbiai régiókat összehasonlítva Belgrádban és 

Vajdaságban volt pozitív a migrációs mérleg az említett időszakban. Belgrád, Dél-Bácska, Észak-Bácska, Nišava és Dél-Bánát 

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3112416/
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https://www.nepujsag.net/10-nepujsag-online/10797-magyar%E2%80%93szlov%C3%A9n-irodalmi-p%C3%A1ly%C3%A1zat.html
https://www.nepujsag.net/horizont/10811-slo30-a-hossz%C3%BAfalui-hat%C3%A1r%C3%A1tkel%C5%91-v%C3%A9delme.html
https://kepesujsag.com/az-interneten-dol-el-hogy-milyen-lesz-a-horvat-euro/
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https://www.vajma.info/cikk/szerbia/30282/Varhelyi-Szerbia-meg-iden-megnyit-ket-klasztert.html


körzetek pozitív migrációs mérleget könyveltek el, míg a szerémségi körzetben a bevándorlók száma megegyezik a kivándorlók 

számával…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

300 üres hely maradt a középiskolák magyar osztályaiban 

Miután lezárult a középiskolások iratkozásának második köre, a meghirdetett 2062 helyből 300 maradt üresen a vajdasági magyar 

középiskolákban – ezt Vicsek Annamária oktatási államtitkár mondta szerdán a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című 

műsorában. „A meghirdetett 2062 helyre az első körben 1254 diák iratkozott be magyar osztályba, majd a második körben még 

500-an” – mondta Vicsek, aki arról is beszélt, hogy egyes iskolák esetében kérdéses volt, hogy megnyitják-e az osztályokat, mert 

voltak olyan tagozatok, ahova csak néhány diák iratkozott be. „Az oktatási minisztériumnak az volt az álláspontja, hogy azok az 

osztályok, ahol megvan a beiratkozható gyerekek 25 százaléka, tehát az osztály negyede beiratkozott, azok esetében még megvártuk 

a második kört, tehát ez azt jelenti, hogy egy 30 fős osztály esetében legalább nyolc gyerek kellett, hogy beiratkozzon ahhoz , hogy 

megmaradhasson az osztály. […]A szabad helyekre augusztus végén, a harmadik iratkozási körben ismét pályázhatnak azok, 

akiknek az első két körben nem sikerült bejutniuk…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >  

Oktatási kapcsolatok kiépítése 

Vajdasági tanulmányúton vett részt az észak-macedóniai kruševói Naum Naumovski Borče Középiskola igazgatója és szaktanárai, 

valamint Sutus József, a Macedóniai Magyarok Teleház Szervezetének elnöke a Magyar Nemzeti Tanács vendégeként. A 

tanulmányút célja a Szerbiában működő szakiskolák működésének megismerése, így meglátogatták a törökkanizsai Dositej 

Obradović Gimnázium és Szakiskolát, a Szabadkai Vegyészeti-technológiai Iskolát és az Óbecsei Közgazdasági és Kereskedelmi 

Iskolát. […] A Magyar Nemzeti Tanácsnak évek óta jó együttműködése van a Macedóniai Magyarok Teleház Szervezetével meg 

az iskolával, és szerettük volna most bővíteni az elmúlt időszakban megvalósult programokat úgy, hogy vajdasági középiskolákat 

vonunk be ebbe az együttműködésbe…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk >  

Videó: Kisebbségkutatás Vajdaságban 

A kisebbségi létet a legjobban az érti meg, aki a saját példáján keresztül ezt meg is tapasztalhatta. Szöllösi Ingeborg erdélyi 

származású kisebbségkutató, publicista, egyetemi tanár már 30 éve behatóan foglalkozik ezzel a témakörrel. Hallgatóinak a 

vajdasági példát is be szeretné mutatni. […] Dr. Szöllösi Ingeborg, a potsdami Német Kultúrfórum tudományos munkatársa: 

Kutatásunk számára érdekes a Vajdasági Rádió és Televízió. A német kisebbség a témánk, ezért mi azt szeretnénk kiemelni, mert a 

németországi újságírók nem nagyon tudják, hogy itt és Erdélyben – de mindenhol – vannak újságírók, televízió, rádió, ami nem 

románul, szerbül, hanem magyarul meg németül folyik…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >  

A Hegyesi-csata évfordulójáról tartottak megemlékezést Kishegyesen 

A Hegyesi-csata 172. évfordulója alkalmából Kishegyesen, a templomkertben található szoborparkban, Guyon Richárd 

honvédtábornok mellszobránál tartottak megemlékezést. Guyon Richárd honvédtábornok Kishegyesnél aratott bravúros győzelme 

sajnos már nem tudta győzelemre vinni a forradalmat. A történelem azonban, mint a forradalom utolsó győztes délvidéki csatáját 

jegyzi. […] Guyon Richárd emlékére a Szent Anna templom melletti szoborparkban 2010-ben állítottak mellszobrot. A korabeli 

eseményeket előbb Kecskés Tünde idézte fel…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     
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