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Statisztika: A romániai fiatal nők közel harmada se nem tanul, se nem dolgozik 

A 20 és 34 év közötti romániai nők majdnem 30%-a se nem tanul, se nem dolgozik - derül ki az Eurostat friss statisztikáiból. Az 

ugyanezen korcsoportba tartozó romániai férfiak esetében ez az arány 11%. Ami az EU-s átlagot illeti, a 20 és 30 év közötti nőknél 

21,5% azoknak a fiatal nőknek az aránya, akik úgy nem dolgoznak, hogy közben az oktatási rendszerben sem vesznek részt. A 

férfiaknál az EU-s átlag 13,8%, tehát ebben a mutatóban Románia jobban áll az EU-s számokhoz képest. […] A közép-kelet-európai 

18-24 évesek 32 százaléka dolgozik teljes munkaidőben, 19 százalékuk részmunkaidőben, minden harmadik válaszadó (30 százalék) 

számára pedig szülei támogatása jelenti a fő bevételi forrást - derül ki a Mastercardnak a legfiatalabb fogyasztói csoport, a Z 

generáció ("Gen Z") attitűdjeiről és viselkedéséről szóló új, közép-kelet-európai felméréséből…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk 

> teljes cikk 2 > 

Zabhegyező agrárpolitika: Rendszerszintű reform kell, hogy előtérbe kerüljön a hazai termék 

A központi stratégia hiánya miatt óriási rendszerszintű problémák jellemzik a mezőgazdaságot. Ez az oka annak is, hogy komoly 

élelmiszer-behozatalra szorul az ország, miközben szinte minden alapanyagot megtermel. Az első negyedévben csaknem 66 

százalékkal növekedett a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek külkereskedelmében jegyzett deficit. […] Általános probléma 

a hazai mezőgazdaságban, hogy nincs központi tervezés, koherens gondolkodás – véli Nyárádi Imre István agrármérnök, a Sapientia 

EMTE adjunktusa, az MTA külső köztestületének tagja. […] Régi probléma ugyanakkor, hogy exportáljuk a nyersanyagot, majd 

visszavásároljuk a hozzáadott értékű árut. Az évtizedek során viszont tönkretettük a feldolgozóipart, mindent külföldről hozunk be, 

sőt itthon is külföldi tulajdonban lévő üzletláncokból vásárolunk, ez előbb-utóbb visszaüt. […] Sebestyén Csaba, a Romániai 

Magyar Gazdák Egyesületének (RMGE) elnöke arról beszélt, hogy Romániában sok tényező együttállása miatt romlottak az elmúlt 

években a mutatók, hiszen „a baj nem jár egyedül”. A mezőgazdasági üzemek szerkezete, a feldolgozóipar gyengesége, a 

befektetések, fejlesztések hiánya mind rontják a mutatókat…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Nem lesz könnyű kifehéríteni a házimunkát – Szakemberek szerint a szándék nemes, a kivitelezés bonyolult 

A munkaerő-elhelyező ügynökségtől igényelt utalványokkal lehetne kifizetni a bébiszittert vagy a bejárónőt, amennyiben életbe lép 

a román kormány elképzelése. A lapunknak nyilatkozó szakértők szerint a háztartási munka szabályozásával tulajdonképpen egy 

jogszabályi űrt rendezne a kormány, viszont kérdés, hogy a romániai társadalom megérett-e erre, hiszen a magánháztartásokban 

zajló munka általában zárt ajtók mögött zajlik, erős a kísértés, hogy elkerüljék a bejelentést, az adózást. A szaktárca becslései szerint 

akár 1,2 millió hazai polgár szerezheti meg ezeket a jogokat, ha megfelelően szabályozzák a háztartási munkát. Az elképzelés szerint 

a háztartási munkát végzők úgy kerülnének nyilvántartásba, hogy aki foglalkoztatja őket, a munkaerő-elhelyező ügynökségeknél 

vásárol 15 lej értékű értékjegyeket, ezzel fizet a munkáért. […] „Kormányzati marketing szempontjából ez egy jó PR-fogás, viszont 

a romániai társadalom nem érett meg arra, hogy ezt a gyakorlatban alkalmazzák” – jelentette ki a kormány terveit firtató kérdésünkre 

Szabó Árpád közgazdász, az MTA külső köztestületének tagja, egyetemi oktató…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Roma kultúrával kapcsolatos kezdeményezésekre hirdet pályázatot a kulturális minisztérium 

Két millió euró összdíjazású pályázatot hirdet a román kulturális minisztérium a roma kultúrával kapcsolatos kezdeményezések 

támogatására. A felhívás kizárólag a roma kisebbséggel kapcsolatos kulturális kezdeményezéseket támogató projektekre irányul. 

Azokat a pályázatokat választják ki, amelyek hozzájárulnak a romák kulturális identitásának (nyelv, szokások, örökség stb.) 

megerősítéséhez. Bogdan Gheorghiu kulturális miniszter szerint a felhívás célja a roma kultúra népszerűsítése, elfogadottságának 

növelése a romániai társadalomban, értékesítése a kortárs művészetekben és kultúrában…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Terrorvád: Beke István és Szőcs Zoltán még ma hazatérhet családjához 

Elutasította a Brassó Megyei Törvényszék az ügyészség fellebbezését, amelyben kérték, hogy semmisítsék meg a Brassói Bíróság 

június közepén hozott ítéletét, amellyel jóváhagyta a terrorizmus vádjával elítélt Beke István és Szőcs Zoltán szabadon bocsátási 

kérelmét. […] Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt 2018. július 4-én ítélte öt-öt év letöltendő börtönbüntetésre a bukaresti Legfelsőbb 

Bíróság terrorista cselekmények, illetve ezekre való felbujtás miatt. A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) 

kézdivásárhelyi, illetve erdélyi elnöke ellen hozott ítélet általános megdöbbenést váltott ki az erdélyi magyarságban, hiszen az első 

fokon eljáró Bukaresti Táblabíróság megalapozatlannak tartotta az ügyészség által összeállított vádirat nagyobb részét, és csak 11, 
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illetve 10 hónap börtönbüntetést rótt ki rájuk, amennyit már korábban vizsgálati fogságban töltöttek…” Forrás: Maszol.ro: teljes 

cikk > 

Elfogták a kolozsvári Mátyás-szoborcsoportot összefirkáló férfit, bűnvádi eljárás indult ellene 

Egy 41 éves szatmárnémeti férfit gyanúsít a rendőrség a kolozsvári Mátyás-szoborcsoport meggyalázásával. Pénteken nekiláttak a 

felirat eltüntetésének. Mint arról beszámoltunk, Fadrusz János alkotását, a kincses város egyik legfőbb jelképét csütörtökön 

rongálták meg. Az emlékmű talapzatára egy T betűt firkáltak a Rex felirat elé, alá pedig helytelen angol nyelvű szöveget 

mázoltak…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Politikum: Hatalom varázsa veri szét a Puck bábszínházat 

Szervezetileg összeomlott Erdély egyik legrégebbi bábszínháza, a kolozsvári Puck. A leváltott igazgató szerint a magyarok fogtak 

össze ellene, neki viszont önkényt és mulasztásokat rónak fel. Régi személyes ellentétek is rombolják az intézményt. Ezt a 

konfliktust a magyar társulat önállósodással szeretné feloldani. Tervek készültek egy önálló Kolozsvári Magyar Bábszínház 

számára, és ezt az elképzelést az RMDSZ is támogatja. […] Az utóbbi hónapokban számos háttérbeszélgetést folytattunk a Puck 

bábszínház magyar tagozatának jelenlegi és egykori alkalmazottaival az intézményen belüli problémákról, illetve egy sor közérdekű 

dokumentumot kértünk ki a bábszínháztól. […] Megfellebbezte az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) döntését a 

bíróságon a Kolozsvári Magyar Bábszínház kezdeményező csoport (KOMAB) – írták szerdai közleményükben a magyar bábszínház 

létrehozását kezdeményezők. A CNCD áprilisban döntött úgy, hogy a kolozsvári Puck Bábszínházban nem érte diszkrimináció a 

magyar tagozatot a vezetőség részéről…” Forrás: Atlatszo.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Beköltözött a kiterjesztett és a virtuális valóság a BBTE-re 

A BBTE rektora Daniel David még a számítástechnika és távközlés, a mesterséges intelligencia, valamint a virtuális valóság 

világában jártas sajtósok számára is érdekfeszítő előadást tartott a felsőfokú oktatási intézmény által ősztől bevezetendő új, magas 

technológiás típusú oktatási paradigmáról. Elmondta: a 2021–2022-es tanévtől a most kiképzés alatt álló oktatók az EON Reality 

amerikai cégnek köszönhetően a kiterjesztett, a virtuális és a vegyes valóságot alkalmazzák majd az oktatásban. Az új paradigmának 

köszönhetően az előadás helyszínén vagy az éppen otthon lévő diákok aktív részesei lesznek az oktatási folyamatnak, a kép, hang, 

a digitális mozgókép segítségével mintegy bekapcsolódnak az órába, a leadott tananyagba, mi több, „saját valóságot” is 

létrehozhatnak. […] Markó Bálint, az MTA külső köztestületének tagja a Szabadsággal közölte: a BBTE által bevezetendő új 

oktatási paradigma során a tananyag egy részét maga a diák hozza létre a multimédiás eszközök segítségével. – Ezután már nem 

papíron történik a tesztelés, nem ikszelünk többé, hanem az előttünk álló háromdimenziós vizuális felületen, elérhető közelségben 

lévő tárgyról, növényről tesszük fel a kérdéseket és kérjük a térben látható objektummal kapcsolatos válaszokat. […] A BBTE 

vezetője tudatta: az 1500 oktatóból jelenleg mintegy 400 végezte el a tanfolyamot és kapta meg az oklevelet…” Forrás: 

Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Soós Anna, a BBTE rektorhelyettese 

A BBTE rektorhelyettesével, Soós Annával, az MTA külső köztestületének tagjával az éppen zajló felvételi beiratkozásról 

beszélgettünk, de megkérdeztük a Művelt Románia tervezetről is. […] A leendő gólyák a 2021-2022-es tanévben is 146 román, 68 

magyar, 9 német, 15 angol és 14 más tannyelvű alapképzési program közül választhatnak. Mesteri szinten 147 román, 42 magyar, 

5 német, 37 angol és 4 francia nyelvű képzési program várja a jelentkezőket, akik egy vagy több szakon kívánják folytatni egyetemi 

tanulmányaikat. […] Nemrég bemutatták a Művelt Románia nevű programot, ami tulajdonképpen egy újabb oktatási reform lenne. 

Jó lenne, ha minden szak saját felvételi vizsgát szervezne, és mindenki a saját kritériumainak megfelelően venné fel a hallgatóit. 

Ahogyan például a jogi szakon vagy a matematika-informatika szakon is történik, ahol szemtől szembe vizsga lesz. Ott pont ez a 

szempont érvényesül. A jogon egy intelligencia teszten esnek át a hallgatók, amelyen a gondolkodásmódjukat vizsgálják, és nem 

feltétlenül az érettségi eredményeket. […] A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Románia első egyeteme, 

amelynek világszínvonalú teljesítményét a brit Quacquarelli Symonds (QS) rangsoroló platform QS STAR nemzetközi vizsgálata 

öt csillagra méltatta…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Interjú: Tóth Szilárd egyetemi docens 

Dr. Toth Szilárd történész, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történelem karán egyetemi docens, a Jelenkor Története 

és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék vezetője, az MTA külső köztestületének tagja, aki többek között a tanárképzésért és 

továbbképzésért is felel a karon. Volt középiskolai tanár, közel két évtizede egyetemi tanár… […] A kezdetekről, az idáig vezető 

útról, tanári tapasztalatokról kérdeztük. […] Édesanyám földrajz-történelem szakos tanárnő volt. Természetesen, ha valaki ezt hallja, 

rögtön azt mondja, hogy logikus volt, hogy folytattam a családi hagyományt. Ám paradox módon édesanyám volt az, aki nem akarta, 

hogy tanár legyek, és hogyha tanár is leszek, de ne legyek történelem tanár. A kommunizmus 80-as éveiben történelemtanárnak 

lenni, az nem volt leányálom: állandóan hívtak pártgyűlésre, féltél a házkutatástól, attól, hogy valami olyasmit mondasz, amit a 
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gyerekek tovább mondanak, és bajod lesz belőle… […] 1995-ben. Milyen volt akkor a felvételi? Akkor el kellett döntsed, hogy mi 

szeretnél lenni, és rendes felvételi vizsga volt, nem iratkozás. És mivel a felvételi országos szinten egy időben volt, csak egy helyre 

felvételizhettél. És, ha nem sikerült, egy évet kihagytál, és fiúként elvittek katonának. Volt, aki 3-4-szer felvételizett, hogy 

bejuthasson a kiszemelt szakra, sőt olyat is ismerek, akinek hetedik próbálkozásra sikerült. Ennek a rendszernek az volt az előnye, 

hogy sokkal motiváltabb társaság jutott be az egyetemre… […] A doktori dolgozatodat „A romániai magyar kisebbség kérdése a 

román parlamentben a két világháború között” címmel írtad a 2000-es évek elején. […] Sok kollégámat látom, hallom az újabb és 

újabb generációkat szidni, hogy már nem olvasnak, nem olvasnak eleget. Ez egy más generáció, és másképp kell őket 

megközelíteni…” Forrás: Erdelykronika.net: teljes cikk > 

Beszámoló az Együtt a gyűlölet ellen kampányról 

Tavaly március óta a Román Televízió temesvári területi stúdiója erőteljesen jelen van a közösségi médiában, Facebook- és 

YouTube-oldalunk naponta több tartalommal frissül. A regionális magyar adás, a Körkép a végekről riportjai szintén ide kerülnek 

fel. 3-4 éve átlagban 100-300 nézője volt egy-egy riportnak, a pandémia elején megugrott 1500-3000-re, mára ez a szám is bőven 

megduplázódott. A reakciókból, hozzászólásokból, megosztásokból kiderül, hogy nagyon sok román nézője lett a magyar nyelvű 

adásnak. […] Néhányan szóvá is teszik nemtetszésüket, kérdőre vonják a műsor jogosultságát, a magyar nyelv használatát a Román 

Televízióban, vagy csak egész egyszerűen alpári stílusban uszítanak a magyar közösség ellen. Közösen megbeszéltük, hogy nagyon 

fontos azoknak mesélni a magyar közösségről, akik az ellenséget és a hazátlant látják bennünk. […] 2020 nyarán Laczikó Enikővel, 

az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának vezetőjével készítettem egy hosszabb interjút az online gyűlöletbeszédről. A 

következtetések nagyon röviden, leegyszerűsítve: Románia Alkotmánya biztosítja a kisebbségek számára az anyanyelv 

használatát…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Videó: Balla Zsófia volt a Transindex könyvesték első vendége 

A Kolozsváron született, és élete felét itt töltő költőt Markó Béla kérdezte két legfrissebb kötete kapcsán, amelyek 70. születésnapja 

alkalmából jelentek meg. A darázs fészke esszékötet és Az élet két fele gyűjteményes verseskötet voltak a beszélgetés 

középpontjában, meg természetesen a költőnek a Kolozsvárhoz fűződő érzelmi kapcsolata, a „haza” fogalma, melyre Balla Zsófia 

már hosszú évekkel ezelőtt megírta a szállóigévé vált sorát: „ahogyan élek, az a hazám.” Balla Zsófia 1949 januárjában született 

Kolozsváron, és a város zenelíceumában érettségizett, 1972-ben pedig a kolozsvári Zeneakadémia tanári szakán végzett. 

Romániában 1968 és 1993 között nyolc verseskötete jelent meg, annak ellenére, hogy neve sokáig indexen volt. 1993-ban a költő 

úgy döntött, hogy áttelepül Magyarországra. A két haza közötti lét élményének a megfogalmazás esszében és lírában is az egyik 

legfontosabb témája Balla Zsófia életművének…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Videó: Tompa Andrea a Transindex könyvestéken 

„Bénázás a hazák között”, mondta Tompa Andrea, amikor személyes élményéről kérdeztük az elmenetel, megérkezés, emigráció 

kapcsán, hiszen ez az a sűrű témakör, amelyet legutóbbi regényében, a Hazában, nagyon sokféleképpen megragad. A szerző az 

elmúlt harminc évben a saját bőrén élte át, milyen országot váltani, és – mivel nem volt egy konkrét pillanat, amikor elhatározta, 

hogy Magyarországon fog letelepedni – hosszú éveken keresztül úgy ingázott a két haza között, hogy nem tudta eldönteni melyik 

is az igazi otthon…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Múltidéző: Nagyenyedi barangolás a Hangya Szövetkezet romjain 

Az 1905-től 1948-ig Nagyenyeden működő Hangya Szövetkezet erdélyi központjára ma egy elhanyagolt épület emlékeztet. Pedig 

a 20. század első felében ez a központ hangolta össze a mintegy 800 helyi szövetkezetet számláló gazdasági hálót, amely több 

százezer erdélyi magyar földműves és kisiparos családnak jelentett anyagi biztonságot. Riportunkban annak jártunk utána, hogy mi 

lett az évtizedekkel korábban virágzó közösségi vállalkozásokból. […] Dr. Hunyadi Attila Gábor történésszel, az MTA külső 

köztestületének tagjával teszünk egy sétát a nagyenyedi épület környékén. A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem 

adjunktusa Erdély és Románia 20. századi gazdaságtörténetét oktatja, és kiemelten kutatja a magyar szövetkezeti mozgalom 

történetét. Több könyve is megjelent a témában magyar, angol és román nyelven. A kolozsvári történész jól ismerte Kiss András 

levéltárost, aki 1949-től a Kolozsvári Állami Levéltár munkatársaként dolgozott, így rálátása volt arra a pusztításra, amit a román 

kommunista hatalom a levéltárakban végzett a magyar dokumentumok megsemmisítésével. Kiss András szerint a dokumentumok 

a Szamos vizében végezték” – magyarázza Hunyadi Attila. […] Sokatmondó jelenség, hogy az egykori Hangya Szövetkezet 

hatalmas vagyona 1989 után is nyomtalanul eltűnt az állami és a magánérdekek útvesztőiben…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes 

cikk > 

 

 

https://erdelyikronika.net/2021/07/12/beszelgetes-toth-szilard-egyetemi-docenssel/?fbclid=IwAR0pqZHpsLPrTcNvt11_HToIVJY5m5BY5idqlWNXD4pM9V5uGcn7DjF70c4
https://kronikaonline.ro/velemeny/egyutt-a-gyulolet-ellen-avagy-beszelhetunk-e-magyarul-a-roman-televizioban
https://tv.transindex.ro/?film=1162&8222ahogyan_elek_az_a_hazam8221_8211_balla_zsofia_volt_a_transindex_konyvestek_elso_vendege
https://tv.transindex.ro/?film=1163&nem_egyenes_az_ut_ami_haza_vezet__tompa_andrea_a_transindex_konyvesteken
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/amikor-a-roman-allam-lenyulta-a-magyar-vagyont-nagyenyedi-barangolas-hunyadi-attila-gabor-tortenesszel
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/amikor-a-roman-allam-lenyulta-a-magyar-vagyont-nagyenyedi-barangolas-hunyadi-attila-gabor-tortenesszel


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK  

Fenyegetéseket kapnak a hazai járványügyi szakértők 

A Veda pomáha (A tudomány segít) elnevezésű kezdeményezés elítélte a tudósok, az orvosok és a szakértők ellen irányuló 

tüntetéseket és az őket érő fenyegetéseket – tájékoztatta az Új Szót Richard Kollár matematikus vasárnap. A tudósokból és 

szakértőkből álló kezdeményezés ezeket a megnyilvánulásokat agresszívnak tartja, az ilyen viselkedést pedig elítélik…” Forrás: 

Parameter.sk: teljes cikk > 

Politikum: Kölcsönös zsarolásra épülő magyar pártszövetség 

Az MKP és az Összefogás politikusai mellett a szlovák kormánypártok, a Fidesz képviselői, valamint Gyimesi György is jelen volt 

a hétvégén a Gombaszögi Nyári Táborban. A Híd – többek közt Gyimesire hivatkozva – távol maradt. […] Az egyesülési 

szándékának hangot adó MKP, Híd és Összefogás közötti tárgyalásokról, a fúzió lehetőségeiről és buktatóiról így végül lapunk 

szervezésében, a rendezvény pénteki napján Öllös László, az MTA külső köztestületének tagja, Tokár Géza és Tóth Barnabás 

Felicián politológusok beszélgettek. A szakértők egybehangzó véleménye szerint a három politikai szubjektum közötti egyeztetési 

folyamat jelenleg a kölcsönös zsarolási potenciálra épül. Mindhárom párt ugyanis kölcsönösen azzal fenyegetheti egymást, hogy 

amennyiben az adott szereplő kimarad egy esetleges együttműködésből, a választásokon önállóan indul, a többi, magyarokat 

megszólítani szándékozó szubjektum sikerességét veszélyeztetheti…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk >  

Konferencia és emlékműavatás – Középpontban a koronavírus és a rákbetegségek 

Az onkológiai betegségek és a koronavírus-járvány okozta egészségügyi szövődmények kerültek a középpontba az Ipolyhídvégen 

megtartott szakmai találkozón. A konferencián javarészt a térségben szolgáló orvosok, egészségügyi dolgozók jelentek meg, de a 

környező települések vezetői is jelen voltak. […] A községi hivatal melletti parkban elhelyezett emlékművel tisztelegnek az 

egészségügyben dolgozók áldozatos munkája és hihetetlen emberfeletti munkabírása felett. Mindamellett emlékeznek a koronavírus 

áldozataira is. […] A kultúrházban megtartott konferencián négy előadást hallgathatott meg a közönség. Elsőként dr. Polgár Csaba, 

az Országos Onkológiai Intézet igazgatója szólt a Magyar Rákellenes Program működéséről. […] A konferencia utolsó előadója dr. 

Madurka Ildikó Eszter a koronavírus-járványról és a posztcovid megbetegedésekről szólt…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >  

Riport: A pozsonyi reformátusok nyughelye 

A Kecske-kapui evangélikus temető Pozsony legrégebbi temetője, amelyet 1783-ban nyitottak meg. A sírkertben számos jeles 

evangélikus hazafi nyugszik. Mind kiváló egyházi személyiségek, mint például a Jeszenák család, vagy a mártírhalált halt Rázga 

Pál és felesége. A temető ugyanakkor számos református nyughelye is. Buza Zsolt lelkipásztori szolgálata mellett kezdett a 

történelmi sírkert kutatásával foglalkozni. Mint kiderült, a síremlékek megkapó élettörténetekről mesélnek. A lelkipásztor számára 

a kutatáshoz az első ösztönzést az adta, hogy Balogh Elemér püspök, történész sírja is a Kecske-kapui temetőben található…” 

Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >  

Műhelymunka Debrődön 

Idén július 14-e délutánjára kiállításmegnyitóra hívták az érdeklődőket Debrődre. Gergely Papp Adrianna polgármester szólt magyar 

és angol nyelven, hiszen a művésztársaság több országból verbuválódott. Utána Kovács Ágnes, a kassai MaJel Rovás Központ 

igazgatója nyitotta meg a tárlatot. Közölte, az Interreg Szlovákia–Magyarország együttműködési program és az Értékes barangolás 

határokon át című projekt keretében valósul meg a rendezvény. Ennek keretében fesztivált, közös népi értékeket és modern 

művészeti alkotásokat ötvöző kiállítás sorozatokat, alkotótáborokat rendeznek…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >  

Cikksorozat: Digitális emlékezet – A hímzésminta és a párttitkár 

Sorozatunkban a Fórum Kisebbségkutató Intézet digitalisemlekezet.eu oldaláról közlünk egy-egy képet és a képhez írt szöveget. 

A projekt, a digitalisemlekezet.eu célja az, hogy archív fotók által mutassa be a felvidéki magyar közösség elmúlt 100 évét. Az 

oldalon jelenleg több mint 17 ezer fénykép található. […] A gombaszögi szabadtéri színpad háttere a Csemadok Országos Kulturális 

Ünnepély alkalmával minden évben változott, a központi felirat mindig attól függött, hogy az adott évben milyen kerek évforduló 

volt, s mindig szerepelt valamilyen kétnyelvű jelszó is…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

 

 

 

https://parameter.sk/fenyegeteseket-kapnak-hazai-jarvanyugyi-szakertok-mozgositjak-rendorseget
https://ujszo.com/kozelet/video-kolcsonos-zsarolasra-epulo-partszovetseg
https://felvidek.ma/2021/07/konferencia-es-emlekmuavatas-kozeppontban-a-koronavirus-es-a-rakbetegsegek/
https://ma7.sk/tajaink/a-pozsonyi-reformatusok-nyughelye
https://felvidek.ma/2021/07/muhelymunka-debrodon/
https://ujszo.com/szalon/digitalis-emlekezet-a-himzesminta-es-a-parttitkar


SZERBIA/VAJDASÁG 

 

 

A háztartási hulladék újrafeldolgozása Szerbiában még a fél százalékot sem éri el 

A háztartási hulladék újrafeldolgozása terén Szerbia nagyon gyenge eredményeket tud felmutatni. 2010 és 2019 között az 

újrafeldolgozás mértéke átlagosan alig 0,4 százalékos, ráadásul ebben az időszakban 70 százalékkal csökkent a hulladékfeldolgozás 

– ezt mutatja a Clear It Waste Services szemétszállító vállalat tanulmánya, közölte az eKapija honlap. Ugyanakkor Horvátországban 

655 százalékkal megnövekedett az újrafeldolgozás mértéke, míg 2010-ben alig 4 százalékos volt, addig 2019-re 30,2 százalékot 

mutatott…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Videó: Elfogadta az MNT a hivatalos nyelv- és íráshasználati stratégiát 

Elfogadta a Magyar Nemzeti Tanács a 2021 és 2026 közötti időszakra vonatkozó hivatalos nyelv- és íráshasználati stratégiát. A 

tagok egyhangúlag döntöttek a javaslat elfogadása mellett. Az MNT ülésén a vajdasági magyar közösség szempontjából kiemelt 

jelentőségű intézménynek nyilvánították Topolya Község Művelődési Házát, de tankönyvjóváhagyás és igazgatóbizottsági 

tagcserék is napirenden szerepeltek. […] A hivatalos nyelv- és íráshasználati stratégia célja egyebek között az, hogy a magyar nyelv 

hosszútávon fennmaradjon Vajdaságban, annak vonz erejét fenntartsa és növelje, továbbá, hogy megőrizze a vajdasági magyar 

nyelvközösség autonómiáját, de célja a szórványterületek fenntartása, valamint a nyelvcsere akadályozása is. […] Majd 

megkezdődött a vita a dokumentumról…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Megrongálták Munk Artúr mellszobrát Szabadkán 

A város központjában lévő alkotás arcának egy részét zöldre festették. Ez egyébként nem az első eset, hogy az író, orvos 

mellszobrában kárt tettek. A szabadkai Városháza melletti téren elhelyezett szobrot néhány évvel ezelőtt összefirkálták. Munk Artúrt 

az egyik legnagyobb humanistaként tartják számon. Csáth Géza és Kosztolányi Dezső kortársaként járt a szabadkai főgimnáziumba, 

majd Budapestre ment, és orvosi diplomát szerzett…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Az MTTK-n megtartották a World Robot Olympiad 2021-es Szerbiai Nemzeti Döntőjének díjkiosztó ünnepségét  

Csütörtök délután Szabadkán, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon megtartották a WRO (World Robot Olympiad™) 2021-es 

Szerbiai Nemzeti Döntőjének díjkiosztó ünnepségét. A Tisza-mentéről érkező csapatok taroltak idén a versenyen: a négy 

kategóriában három első helyet Magyarkanizsa szerzett meg, egyet pedig Tornyos. Idén a WRO versenyen 57 vajdasági magyar 

csapat és 13 bíró vett részt, mondta a díjátadón a győztes csapatokat és a közönséget köszöntve Námesztovszki Zsolt, a WRO 

szerbiai versenyének koordinátora. Nekünk nemzeti szervezőknek nagyon fontos, hogy mindegyik kategóriában volt öt csapat, így 

az első helyezést elérőket tovább tudjuk juttatni a világdöntőre. Számukra tehát nem ért véget a verseny, készülhetnek tovább  a 

november 18. és 21. közötti világversenyre…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Hunyadi János: A magyar és szerb nép hőse 

A zimonyiak úgy tartják, hogy Hunyadi János a zimonyi vár falai között hunyt el, nem sokkal a nándorfehérvári diadalt követően. 

A zimonyi vár maradványai a mai napig láthatók, nemrégiben konzerválták azokat, mégpedig az úgynevezett Gárdos hegyen, ahol 

a Millennium torony (Árpád-torony), vagy ahogy a helyiek hívják: Gárdos-torony áll. A várfalakat tartották Hunyadi, vagy ahogyan 

a szerb nép hívja, Sibinjanin Janko otthonának… […] A törökverő hős teljes alakját ábrázoló szobrára azonban éveket kellett várni. 

A hadvezér emlékének adózó szobor leleplezésére 2019. július 22-én, a nándorfehérvári csata emléknapján került sor Zimonyban, 

a Duna-parton, mégpedig Áder János, magyar és Aleksandar Vučić, szerb államfő jelenlétében. Ez alkalommal elhangzott, hogy 

Hunyadi Jánost – Sibinjanin Jankót több nép vallja magáénak, hiszen a magyar hadvezér vlach származású, Romániában született 

és Szerbiában lett naggyá…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk >  

Médiatalálkozó a temerini Tájházban 

Temerini származású, vagy Temerinhez kötődő újságírók, szerkesztők, operatőrök, vágók, hangtechnikusok és nem hivatásos 

publicisták gyűltek össze. […] Először tartották meg a temerini médiatalálkozót, amelynek ötletgazdája Nagy Magdolna újságíró. 

[…] A találkozón Csorba Béla publicista nyitotta meg Léphaft Pál karikatúráinak kiállítását, valamint méltatta munkásságát. A 

temerini írott sajtó történetét bemutató alkalmi válogatást a történelmi kutatásairól is ismert újságíró, Fúró Dénes nyitotta meg. A 

Temerini Újság első száma 1928. szeptember 2-án jelent meg…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

https://www.magyarszo.rs/hu/4674/kozelet/246815/A-h%C3%A1ztart%C3%A1si-hullad%C3%A9k-%C3%BAjrafeldolgoz%C3%A1sa-Szerbi%C3%A1ban-m%C3%A9g-a-f%C3%A9l-sz%C3%A1zal%C3%A9kot-sem-%C3%A9ri-el-h%C3%A1ztart%C3%A1si-hullad%C3%A9k-%C3%BAjrafeldolgoz%C3%A1s.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/elfogadta-az-mnt-hivatalos-nyelv-es-irashasznalati-strategiat
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/megrongaltak-munk-artur-mellszobrat-szabadkan
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26762/A-Tisza-menten-programozzak-legjobban-a-robotokat.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4673/mellekletek_hetvege/246751/A-magyar-%C3%A9s-szerb-n%C3%A9p-h%C5%91se-Hunyadi-J%C3%A1nos.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/mediatalalkozo-temerini-tajhazban


DIASZPÓRA 

UKRAJNA/KÁRPÁTALJA  

Az ukrajnai vagyonnyilatkozatban ezentúl a kettős állampolgárságra is rákérdeznek majd 

A Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) július 16-i ülésén többek között a csempészek elleni újabb szankciókat, 

állampolgársági és a határvédelmi kérdéseket vitattak meg – közölte a tanácskozást követő sajtótájékoztatón Olekszij Danilov, a 

testület titkára. Danilov kiemelte, hogy a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács ülésén döntés született arról, hogy új oszloppal bővül 

a vagyonnyilatkozat, amelyben a kettős állampolgárság meglétéről kell majd nyilatkozniuk, azon személyeknek, akikre kiterjed a 

korrupció megelőzéséről szóló törvény hatálya…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >  

Ukrajnában hatályba léptek a nyelvtörvény újabb passzusai 

Július 16-tól hatályos az ukrajnai nyelvtörvénynek az a része, amely a filmszínházak, múzeumok, koncertek, kiadók és 

könyvesboltok, valamint az állami közalkalmazottak tevékenységére vonatkozik, áll a babel.ua hírében. A törvény hatályba lépését 

Tarasz Kreminy állami fő nyelvőr jelentette be. A jogszabály értelmében mostantól kötelező nyelvvizsgát kell tenni ukránból 

mindazoknak, akik állami munkahelyeken dolgoznak vagy azokra pályáznak. […] A kiadók kiadványainak legalább 50 százaléka 

ukrán nyelven kell, hogy megjelenjen. A könyvtárakban a könyvállomány legalább felének is ukránnak kell lennie…” Forrás: 

Karpathir.com: teljes cikk > 

Az ukrán parlament elfogadta a nemzeti ellenállásról szóló törvényjavaslatot 

Az ukrán parlament elfogadta a nemzeti ellenállásról szóló törvényjavaslatot, Az ukrán parlament második olvasatban, azaz 

végleges formában jóváhagyta pénteken a nemzeti ellenállásról szóló, Volodimir Zelenszkij elnök által beterjesztett 

törvényjavaslatot. Az előterjesztést – amely lényegében arról szól, miként készítik fel a polgári lakosságot állampolgári feladatainak 

teljesítésére háború esetén – 313 képviselő szavazta meg a 450 fős törvényhozásban. A javaslat egyebek mellett olyan fogalmakat 

határoz meg, mint a nemzeti ellenállás, a területi védelem és az ellenállási mozgalom. A törvény szerint a nemzeti ellenállás 

“Ukrajna átfogó védelmének egyik alkotóeleme, amely magában foglal egy sor intézkedést, amelyeket Ukrajnában békeidőben egy 

speciális időszak alatt szerveznek és hajtanak végre az ukrán állampolgárok minél szélesebb körének bevonásával a katonai 

biztonság, az állam szuverenitásának és területi integritásának szavatolása érdekében…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk >  

Videó: Turul- ünnepséget szervezett a KMKSZ Tiszaújlakon 

A Rákóczi-szabadságharc első győztes csatáját Kárpátalján vívták 1703 júliusában. Ennek tiszteletére a KMKSZ Tiszaújlak 

határában, az ütközet helyszínén minden évben megemlékezést szervez, amely hagyományosan Tiszaújlakon kezdődött, ahol a 

jelenlévők megkoszorúzták Esze Tamás emléktábláját. Ezt követően átvonultak a Tisza partján felállított Turul emlékműhöz…” 

Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

Karikó Katalin a Carnegie Alapítvány Great Immigrant/Great American 2021 kitüntetettje 

A Carnegie Corporation of New York minden július negyedikén a bevándorlóknak az amerikai élethez való hozzájárulását ünnepli. 

Idén az alapítvány 34 honosított állampolgárt tüntet ki, akik életükkel és példájukkal erősítették nemzetünket. A kitüntetettek orvosi 

szolgáltatóként és kutatóként, a hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők és jogfosztottak szószólójaként, valamint a politika, a 

szavazati jog, az éghajlatváltozás és a tanítás területén a változásért felelős személyként másokon segítenek.  A 2021-es kitüntetettek 

között szerepel Karikó Katalin, a BioNTech tudósa és vezető alelnöke olyan áttörést jelentő mRNS-kutatásokat végzett, amelyek 

alapját képezték a Pfizer-BioNTech és a Moderna COVID-19 vakcinák kifejlesztésének. Ahogy írják: Karikó Katalintól nem 

idegenek a megpróbáltatások és az elutasítás…” Forrás: Amhirlap.com: teljes cikk > 

Beszámoló: Tálas Tünde és Bödők Gergely, egykori clevelandi ösztöndíjasok 

Cleveland magyarságát szolgálta a Kőrösi Csoma Sándor Program keretein belül az a két fiatal, akiknek a neve szorosan 

összekapcsolódik az újjászülető projekttel. Megkérdeztük Tálas Tündét és Bödők Gergelyt, hogy milyen irányt vett az életük a 

clevelandi időszak óta. Tünde 5 évvel ezelőtt, a KCSP kiküldöttjeként erősítette a Bocskai Rádió csapatát. Gergely kiutazásával 

pedig még nagyobb erősítést kapott a rádiós gárda Clevelandben. Mindketten kreatív személyiségnek tartják magukat, a közös 

munka könnyen ment Gergely történelemtudásának és Tünde szerkesztői tapasztalatának összeadásával. „Először tíz adásban 

gondolkoztunk, majd tizenötben, végül lett huszonnégy” – így emlékszik vissza az ötletelésre és a tartalomgyártásra a fiatalember. 

https://kiszo.net/2021/07/16/az-ukrajnai-vagyonnyilatkozatban-ezentul-a-kettos-allampolgarsagra-is-rakerdeznek-majd/
https://karpathir.com/2021/07/16/ukrajnaban-hatalyba-leptek-a-nyelvtorveny-ujabb-passzusai/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/az-ukran-parlament-elfogadta-a-nemzeti-ellenallasrol-szolo-torvenyjavaslatot/
http://life.karpat.in.ua/?p=64500&lang=hu
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Kerek nyolcvan év történetét mesélték el, az 1867-es kiegyezéstől az 1947-es párizsi békeszerződésig. […] A 2017-ben létrejött 

Clio Intézet egyik alapítója, ügyvezetőként több kutatócsoportot irányít. Bődök Gergely és a Clio nyolc munkatársa főként a 

huszadik századi magyar történelembe ássa bele magát…” Forrás: Bocskairadio.org: teljes cikk >  

A dallasi ciszterci rendben szolgáló Leloczky Gyula atya a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjének kitüntetettje 

Takács Szabolcs nagykövet és Széles Tamás főkonzul Dallasban átadta Leloczky Gyula atyának a Magyar Érdemrend 

Lovagkeresztjét, 60 évnyi szolgálat elismeréséül a ciszterci rendben…” Forrás: Amhirlap.com: teljes cikk >  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     

https://www.bocskairadio.org/otvoztuk-a-tudasunkat-es-a-szabadidonket-talas-tunde-es-bodok-gergely-egykori-clevelandi-osztondijasai/
https://www.amhirlap.com/2021/07/a-dallasi-ciszterci-rendben-szolgalo.html

