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Nyílt levél az emberi és kisebbségi jogok miniszteréhez 

A Szerbiában működő civil szervezetek és professzionális médiumok felszólítják a civil társadalom működési feltételeinek 

biztosításáért is felelős Gordana Čomić miniszter asszonyt, hogy ítélje el és akadályozza meg a civilek és a médiumok elleni, hatalmi 

támadásokat. […] Felszólítjuk a hazai és nemzetközi közvéleményt, hogy minden lehetséges és törvényes módon támogasson 

bennünket ebben a harcban…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

Shanghai-lista: Az újvidéki és a belgrádi is a világ ezer legjobb egyeteme között 

Közétették a világ legjobb egyetemeit ragsoroló Shanghai-listát, amelyen a Belgrádi Egyetem az 501–600. helyen áll, míg az 

Újvidéki Egyetem a 901-től 1000-ig terjedő skálán szerepel, írja a Tanjug. Szerbia legrégebbi egyeteme az eddigi legjobb helyezést 

2016-ban és 2017-ben érte el, amikor a legjobb 300-ban volt. A 2018-as évtől kezdve gyengült a pozíciója, és kezdett visszacsúszni 

a listán. Az Újvidéki Egyetem tavaly nem került fel a listára, idén azonban benne a legjobb ezerben - írja az Euronews Serbia. A 

régió egyetemei közül a listán megtalálható még a Ljubljanai Egyetem (501-600.) és a Zágrábi Egyetem (601-700)…” Forrás: 

Vajma.info: teljes cikk > 

Politikum: A Kapetan Dragan-ügy Szabadkán 

A szabadkai önkormányzat vonja vissza a Kapetan Dragan Alapítvány irodájának működési engedélyét, amely a város egyik 

üzlethelyiségébe költözött be - hangzott el a Demokrata Párt szabadkai városi szervezetének sajtótájékoztatóján. Srđan Milivojević, 

a párt végrehajtó bizottságának tagja arra figyelmeztetett, hogy a szóban forgó alapítvány szabadkai működése káros és veszélyes a 

helyi lakosokra nézve, a város többnemzetiségű mivoltára való tekintettel. […] Dragan kapitány, vagyis Kapetan Dragan alapítványa 

elmondása szerint az „usztasa és egyéb börtönökben raboskodó szerb hősök” megmentésén ügyködik…” Forrás: Pannonrtv.com: 

teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Ma avatják fel a magyar óvodát Szabadkán 

Ünnepélyes keretek között ma avatják fel a Vackor Szabadkai Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő- és Gyakorlóintézményt. A 

projektum a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében valósul meg, a Magyar Kormány támogatásával és a Magyar 

Nemzeti Tanács közreműködésével. Az intézmény szeptembertől kezdi meg a működését, és három óvodai és két bölcsődei 

csoportnak, azaz mintegy 100 magyar gyereknek…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Videó: Zentán folytatódott az óvodáskorúak szocializációját segítő tréning 

Harmadik állomásához érkezett az a szakmai fórum, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács a magyar nyelvű csoportokat vezető 

óvodapedagógusok számára szervezett meg. A találkozóra ma Zentán került sor. Az óvodapedagógusok a továbbképzésen 

elsajátíthatták az Oktatási Minisztérium által 2019-ben bevezetett új oktatási alapprogramot. […] Vajdaság-szerte mintegy 250 

magyar anyanyelvű óvodapedagógust karolnak fel így…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Interjú: Vadlövő László, közgazdász, a Gárdos Civil Egyesület elnöke 

A Panoráma Világklub Belgrádi Társklubjának elnökeként, továbbá a Gárdos nonprofit egyesület vezetőjeként számos területen 

keresi azokat a lehetőségeket, amelyek hozzájárulhatnak a két ország kapcsolatának erősítéséhez, így a sport, az oktatás, a kultúra 

és a gazdaság területén is. […] Egyesületünket 2010 áprilisában alapítottuk meg, elsősorban azzal a céllal, hogy Belgrád területén 

kutassuk a magyar kultúrát, a tradíciókat és a hagyatékokat, valamint elősegítsük a magyar—szerb gazdasági és kulturális 

együttműködést. […] Sokatmondó a civil egyesület megnevezése is. Miért döntöttek a Gárdos név mellett? Abból a megfontolásból, 

hogy ez valamilyen módon összeköti majd a két népet, mivel a Gárdos-torony az egykori Magyarország területén épült fel, 

Zimonyban, mely a mai Belgrádhoz tartozik. Az alapító tagokkal úgy egyeztünk meg, hogy olyan eseményekre emlékezünk, 
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https://www.vajma.info/cikk/tudomany/6986/Shanghai-lista-Az-ujvideki-es-a-belgradi-is-a-vilag-ezer-legjobb-egyeteme-kozott.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/kapetan-dragan-ugy
https://delhir.info/2021/08/23/vissza-a-kilencvenes-evekbe-dragan-kapitany-szabadkan/
https://www.magyarszo.rs/hu/4707/kozelet_oktatas/249130/Ma-avatj%C3%A1k-fel-a-magyar-%C3%B3vod%C3%A1t-Szabadk%C3%A1n-Vackor-iskol%C3%A1skor-el%C5%91tti-int%C3%A9zm%C3%A9ny-%C3%BCnnep%C3%A9lyes-%C3%A1tad%C3%A1s.htm
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26866/MNT-Szakmai-talalkozok-ovodapedagogusoknak-az-uj-oktatasi-alapprogram-kapcsan.html


UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

amelyek összekötik a két népet. […] Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség közreműködésével megszerveztük a magyar—

szerb egyetemi sakkválogatottak találkozóját…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk >  

 

Videó: Nagyszabású katonai felvonulással ünnepelték az „1000 éves” ukrán államiságot Kijevben 

Volodimir Zelenszkij elnök az ország függetlenségének 30-ik évfordulója alkalmából tartott ünnepi beszéde közben írta alá azt a 

rendeletet, melynek értelmében ezentúl minden év július 28-án méltatják az ukrán államiság napját, aminek mint fogalmazott, 

ezeréves múltja van. Zelenszkij Kijev alapítását nevezte meg az ukrán államiság kezdetének, szavai szerint a Kijevi Rusz 

székvárosában kezdődött a pravoszláv vallás (i. sz. 988), az ószláv nyelvet pedig a mai ukrán nyelv elődjének tekinti, ezért az egész 

ukrán államiság kezdetét ezerévesnek vallja. […] Nagyszabású, látványos katonai díszszemlével ünnepelték meg kedden Kijevben 

Ukrajna függetlenné válásának harmincadik évfordulóját …” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Összukrajnai fórumon vett részt a Rákóczi-főiskola vezetősége 

„Ukrán oktatás 30 korlátok nélkül: minőségi és siker vektorok” címmel tartottak összukrajnai fórumot augusztus 18–19-én. Ennek 

keretében Kárpátalján egy kihelyezett szemináriumot tartottak. Az esemény az őshonos népek és a nemzeti kisebbségek oktatása 

köré csoportosult. A konferencián többek között oktatásügyi vezetők, helyi oktatásért felelős képviselők, középiskolai igazgatók, 

kisebbségi képviselők vettek részt. A delegáció tagjai több helyszínre, oktatási intézménybe is ellátogattak, ahol megismerkedtek 

az adott intézmények oktatási folyamatának megszervezésével. Dr. Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola és a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke megkeresésünkre elmondta, hogy kerekasztal-beszélgetés során ismertették az oktatási 

koncepciójukat. […] Volt egy szűkkörű, zárt beszélgetés, ahol kifejtettük az eddigi álláspontunkat, hogy az anyanyelvű oktatást 

vissza kell állítani, mert diszkriminatív. Politikai úton hozott, szakmai alapok nélküli döntés, amit csak politikai alapon lehet 

visszaállítani – fogalmazott az elnökasszony, az MTA külső köztestületének tagja. Augusztus 19-én a megyei tanácsban folytatódott 

az esemény. A résztvevők online csatlakoztak Ungvárról a minisztérium által – a tanévkezdés kapcsán – szervezett országos 

konferenciára…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > 

Tiszapéterfalván elkezdődött az V. Kárpátaljai Nyári Egyetem 

A Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége (KMDFKSZ) és a Momentum Doctorandus (MD) közös szervezésében, 

a Kárpátalja Szövetséggel partnerségben augusztus 25-én nyitotta meg kapuit az V. Kárpátaljai Nyári Egyetem. […] A 

rendezvénysorozatra összesen 38 fiatal jelentkezett. A nyári egyetem további programjainak a Tiszapéterfalvi Református Líceum 

szolgál helyszínül. A nap további részében az érdeklődők egy ifjúságpolitikai kerekasztal-beszélgetésen vettek részt, valamint az 

MD és a KMDFKSZ közös szervezésében indított IQool podcast sorozat következő szakmai és ismeretterjesztő előadását 

hallgathatták meg Áltudomány, plágium, tudománykommunikáció témakörben…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >  

Videó: Ülésezett a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács 

Magyarország Innovációs és Technológiai Minisztériuma, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2021 júliusában 

meghirdette a Hunyadi János ösztöndíjat több pályázható kategóriában, melyek kárpátaljai adminisztrációs feladatát a beregszászi 

Agora Információs Központ látta el. A beérkezett pályázatok értékelésére és pontozását követően a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj 

Tanács – Előértékelő Bizottsága 2021. augusztus 23-án online ülésezett és megtette javaslatát a 35 pályázat értékeléséről…” Forrás: 

Tvungvar21.tv: teljes cikk >  

Beszélgetés: Dobsa Németh Beáta, a Mathias Corvinus Collegium Beregszászi intézményének vezetője 

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) intézménye 1996 óta folytat tehetséggondozó tevékenységet egyre szélesebb körben. 

Kárpátalján 2018 óta van jelen Beregszász központtal. Az intézmény kárpátaljai tevékenységéről annak helyi régióvezetőjével, 

Dobsa Németh Beátával beszélgettünk. […] Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez volt az első külhoni régióban létrehozott 

központja a FIT Programnak, illetve arra hogy a magyarországi és erdélyi FIT központokat figyelembe véve az első perctől kezdve 

magasan a beregszászi központba a legnagyobb a jelentkezők száma.  […] A beregszászi FIT-ben szeptembertől immár 100 gyerek 

kezdheti meg tanulmányait. Minden év májusában népszerűsítő körutakat tartunk a kárpátaljai iskolákban. Így nem csak a magyar 

oktatási intézmények tanulóit szólítjuk meg, hanem a kárpátaljai magyar fiatalokat, függetlenül attól, hogy milyen nyelvű oktatási 

intézményben tanulnak. […] A jelentkezők különböző megmérettetéseken vesznek részt. Közülük fog kikerülni a Beregszászi FIT 

Központ negyedik évfolyama. Ezenkívül két középiskolás program is működik, illetve harmadik éve nagy sikerrel fut a Kárpátaljai 

https://hetnap.rs/cikk/A-magyar-szerb-kapcsolatok-epitoje-36732.html
https://kiszo.net/2021/08/24/ezereves-allamisagrol-beszelt-zelenszkij-ukrajna-30-ik-evfordulojan/
https://kiszo.net/2021/08/24/nagyszabasu-katonai-felvonulassal-unnepeltek-kijevben/
https://tv21ungvar.tv/hirmusorok/hirek/katonai-diszszemle-haditengereszeti-bemutato-igy-zajlott-a-fuggetlenseg-napja.html
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/osszukrajnai-forumon-vett-reszt-a-rakoczi-foiskola-vezetosege/
https://kiszo.net/2021/08/25/elkezdodott-az-v-karpataljai-nyari-egyetem/
https://tv21ungvar.tv/hirmusorok/hirek/ulesezett-a-karpataljai-magyar-osztondij-tanacs.html
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Közéleti Vezetőképző (KKV). […] Szeptember közepéig várják a fiatalok jelentkezését az MCC Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző 

programjára…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 >  

Értékteremtés Külügyi Műhely módra: Kárpátaljai kapcsolatok 

A Külügyi Műhely Alapítvány jelenlegi formájában 2018-ban kezdte meg szakmai munkáját. Kezdetekről, kapcsolatépítésről és 

tervekről beszélgettünk a szervezet gondozásában megjelenő Külügyi Műhely c. online tudományos folyóirat alapító-

főszerkesztőjével, Tóth Zoltán Balázzsal. […] Külhoniakkal is kapcsolatban vannak. Kárpátaljáról eddig a Momentum Doctorandus, 

a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége (KMDFKSZ), illetve a Kárpátalja.ma oldal a partnerünk. A KMDFKSZ 

által gondozott Scientia Denique c. tudományos kiadvánnyal pedig nemrég írtuk alá az együttműködési megállapodást. Bizonyos 

rovatok irányába nagyon erős az érdeklődés, jellemzően az európai és a regionális tanulmányokkal, illetve nemzetközi joggal 

kapcsolatos kéziratok a meghatározóak. Akadnak olyan rovatok is, amelyek még fejlesztésre szorulnak, ilyen például a 

Magyarország külkapcsolatai és a Magyar nemzetpolitika rovatok, amelyekhez inkább a diplomáciatörténettel és nemzetpolitikával 

foglalkozó kutatókat/szakértőket kell megszólítani…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Jubileumi Irka-tábor Aknaszlatinán 

Nagy hagyományokra tekint vissza a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség gyermeklapja, az Irka „által” szervezett anyanyelvi 

tábor. Kezdetben Punykó Mária szervezte ezeket a táborokat a szórványvidéken, az ott élő magyar vagy magyarul is tanuló 

gyermekek számára. Idén a 25., jubileumi tábor visszaköltözött a szórványba, hiszen Aknaszlatinán, a Bolyai János Líceumban 

rendezték meg az elmúlt héten…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Díszokleveleket adtak át Beregszászban 

Ukrajna állami lobogójának napja alkalmából ünnepélyesen felvonták az állami zászlót a Beregszászi Járási Állami Közigazgatás 

épülete előtt. Az ünnep alkalmából, illetve a kistérség szociális-gazdasági, oktatási-kulturális fejlesztéséhez való hozzájárulásáért, 

munkasikereiért, magas fokú szakmaiságáért a városi tanács díszoklevelét vehette át Váradi Natália az MTA külső köztestületének 

tagja, Okszana Matolics, Varga Tamás, Volodimir Bortnicsuk, Sztaniszlav Tokar és Sipos Géza…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

 

Podcast: Programokat tervez a Református Ifjúsági Olvasókör 

A nagymúltú felsőőri Református Ifjúsági Olvasókör is történelmi jelentőségű emléktárgyakkal, képekkel járult hozzá a 

Németújvári/Güssing várban nyílt kiállításhoz, így az egyesület vezetősége is meghívást kapott a napokban egy különleges 

tárlatvezetésre. […] Istvanits Kerstin elnökségi tag a tárlatvezetésről és az egyesület terveiről: Az idén 132 éves Református Ifjúsági 

Olvasókör Felsőőr legrégebbi egyesülete. Az egyesület kiemelt célja a magyar nyelv és a magyar kultúra ápolása és továbbadása. 

Az egyesület színtársulata évente egyszer, négy esten át mutat be magyarnyelvű színdarabot, de magyar néptánccsoporttal, 

kétnyelvű kórussal, magyar könyvtárral és a hagyományok napjának szervezésével is gazdagítják a burgenlandi magyarok kulturális 

életét…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Államalapítási megemlékezés Muravidéken 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) szervezésében – a járványügyi előírásokkal összhangban – 

köszöntőkkel, ünnepi szentmisével és koszorúzással emlékezett a muravidéki magyarság Szent István államalapító királyunk 

ünnepén a lendvai Szent Katalin-plébániatemplomban, valamint Dobronakon a helyi nemzeti közösség és a plébánia együttes 

szervezésében…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Podcast: Tóth Erzsébet tölti be szeptember elsejétől a kétnyelvű oktatás szaktanácsosi munkakörét 

A SZK Oktatási Intézete Muraszombati Egységénél hosszú évekig betöltetlenül állt a kétnyelvű oktatás szaktanácsadói munkaköre, 

amelyik az országban egyedülálló iskolai modell útját egyengette volna. Szeptembertől változik a helyzet, Tóth Erzsébet, aki 

jelenleg a Lendvai Kétnyelvű Középiskola magyar szakos tanáraként dolgozik, elnöke a Muravidéki Pedagógusok 

Egyesületének…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 
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HORVÁTORSZÁG 

Megrendezésre került a Németh László műfordítói tábor 

Idén már hatodik alkalommal tartották meg a Németh László műfordítói tábort a lakiteleki Népfőiskolán augusztus 16–22. között. 

Ezúttal horvát, lengyel, román, szerb, szlovén és ukrán műhelyben folyt a munka, összesen több mint 30 diák vett részt a közel 

egyhetes programban. A műfordítói táborban a résztvevők előadásokat hallottak a közép-európai irodalmakról és kultúrákról, 

művelődési kapcsolataink hagyományáról, valamint szemináriumi foglalkozások keretében és egyes nyelvek szerinti 

kiscsoportokban megismerkedhettek az adott nyelvű szövegek fordításának elméletével és gyakorlatával. A szlovén költészet 

magyar műfordításáról dr. Zágorec-Csuka Judit muravidéki költő, az MTA külső köztestületének tagja, a Maribori Egyetem Fordítói 

Tanszékének habilitált óraadó tanára tartott két előadást A szépirodalmi szövegek fordítása szlovén nyelvből magyar nyelvre és a 

Költészet az emberiség anyanyelve címmel. A szlovén műfordítói műhely munkájában dr. Mészáros Andorral és Sárossy Bence is 

részt vett…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Herman László festőművész kiállítása Felsőlakoson 

Múlt pénteken a zsúfolásig megtelt felsőlakosi faluotthonban a helyi Arany János Művelődési Egyesület és a Magyar Nemzetiségi 

Művelődési Egyesület közös szervezésében megnyitották Herman László festőművész „Hosszú forró nyár Lakosban” című 

kiállítását, amelyet Göncz László és Bence Lajos, az MTA külső köztestületének tagjai méltattak. A három színhelyre tervezett 

kiállításhoz gazdag katalógus is készült. […] Kósa Klári, a felsőlakosi Arany János ME elnöke a következő szavakkal fordult a 

művészhez: – Szülőfaludhoz való kötődésed nemcsak a munkáidban rejlik, hanem egész lényedből árad. […] Ezt a technikát, ezt a 

hozzáállást nem műveli senki sem, maga találta ki és ez csak az övé. A technikája már közel van a tűzzománchoz, amely az egyik 

legnehezebb és legértékesebb eljárás a művészetben – mondta Bence Lajos…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

 

Megvan, milyen lesz a horvát euró 

Horvátország 2023. január 1-jén tervezi bevezetni az eurót, mint hivatalos fizetőeszközt. […] Az internetes szavazáson résztvevők 

többsége úgy döntött, hogy nem az előre meghatározott motívumok egyikét szeretnék a horvát eurón, helyettük inkább a világhírű 

horvátországi szerb feltaláló, Nikola Tesla arcképét tennék az apró euróra. Ezt a javaslatot a kormány is elfogadta. A leendő horvát 

2 euróson a sakktábla lesz a fej, Horvátország térképe pedig az írás, a kuna, vagyis a nyest az 1 euróson kap helyet, Tesla pedig az 

50, 20 és 10 eurócentesre kerül. Az 5, 2 és 1 eurócentes érmén pedig a glagolita írással megjelenített HR betűk lesznek. A teslás 

ötlet éles reakciókat váltott ki a szomszédos Szerbiában. A Szerb Nemzeti Bank vezetői kijelentették, hogy amennyiben 

Horvátország tényleg Teslát helyezi új érméire, akkor az Európai Bizottsághoz fordulnak…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

A magyar államalapítást ünnepeltük Horvátország-szerte 

Augusztus 20-a államalapító Szent István királyunk ünnepe, melynek alkalmából ünnepi programokat, összejöveteleket tartottak 

egyesületeink a Drávaszögtől a tengermellékig. A HMDK központi rendezvényére Pélmonostoron került sor, ahol a Szent Márton 

katolikus templom adott helyet az ünnepi misének. […] Több egyesületünk is megemlékezett Szent István királyunkról: Vinkovci, 

Szentlászló, Újgrác, Eszék, Bellye, Vukovár, Split, Fiume, Csúza…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Harminc éve kezdődött a Drávaszög megszállása 

Harminc éve kezdődött a Drávaszög horvát és magyar nemzetiségű lakosságának az elűzése otthonaikból. A szomorú évfordulón 

megemlékezést szerveztek Eszéken, a Bellyei út mentén felállított keresztnél. […] Várdarócon augusztus 13-án minden évben 

megkoszorúzzák a honvédő háborúban elesett várdaróciak tiszteletére állított emléktáblát a település központjában, és a 

sportegyesület emléktornát rendez. […] Megemlékeztek a pélmonostori rendőrkapitányság elleni támadásról…” Forrás: 

Kepesujsag.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Évfordulós ünnepség Dályhegyen 

Egy kicsi magyar közösség él a Hegyháton (Erdődi-hát), amelynek máig sikerült megőriznie identitását, ez pedig a helyi 

kultúregyesület törekvéseinek, tevékenységének, hagyományápolásának is köszönhető, annak az egyesületnek, amely két évtizede 

alakult. […] A Hegyhátra, vagyis az Erdődi-hátra a 19. században települtek be a magyarok, többnyire a Duna ellenkező oldaláról, 

a bácskai Gombosról és Doroszlóról érkeztek. Máig sikerült megőrizniük identitásukat, ami a Petőfi Sándor nevét viselő 

kultúregyesület törekvéseinek, hagyományápolásának is köszönhető, amely 2000-ben alakult újjá, Hugyik Imre vezetésével…” 

Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

 

https://nepujsag.net/kultura/11004-n%C3%A9meth-l%C3%A1szl%C3%B3-m%C5%B1ford%C3%ADt%C3%B3i-t%C3%A1bor.html
https://nepujsag.net/kultura/11000-mindig-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gben-%C3%A9s-k%C3%B6z%C3%B6ns%C3%A9g-k%C3%B6z%C3%B6tt.html
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ROMÁNIA/ERDÉLY  

Tilos lesz piacra dobni számos egyszer használatos műanyagból készült terméket 

Szerdai ülésén elfogadta a kormány az egyszer használatos műanyag termékek betiltását szabályozó jogszabálytervezetet és a 

szelektív hulladékgyűjtés kerettörvényét. A műanyaghulladék mennyiségének csökkentésére irányuló intézkedéseket lépcsőzetesen 

fogják bevezetni…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Riport: Új helyen várja sorsa alakulását a bonchidai kastély tucatnyi szobra 

Az alkotások a 18. századi neves barokk szobrász, Johannes Nachtigall művei, és a bonchidai Bánffy-kastélyt díszítő szoborgaléria 

darabjai. A visszaszolgáltatott kastélyt restauráló és menedzselő Transylvania Trust Alapítvány többször jelezte már a Kolozs 

megyei kulturális igazgatóságnak, jelöljék meg, kivel lehetne tárgyalni a szobrok sorsáról, amelyeknek muzeális körülményeket 

biztosíthatnának a kastély kőtárában. Az igazgatóság javaslatára júniusban elszállították volna az alkotásokat, de az épületet birtokló 

BBTE nem engedélyezte. […] Kérdésünkre, hogy több mint három évtized múltán miért csak mostanság helyezték át a szobrokat 

védett helyre…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Kötetbemutató Kommandón 

Rendkívüli, közel hatszáz oldalas, alapos helytörténeti kötetet mutattak be kedden Kommandón: a helybeli Szabó Mária három 

évtized alatt gyűjtötte össze Kommandó – bővített monográfia című kötetének anyagát, a májusban megjelent kiadványt a 

polgármesteri hivatalban ismertették helybeliek jelenlétében. Noha Szabó Máriának – aki tősgyökeres kommandói – már több kötete 

is megjelent, a kedd délelőtti az első könyvbemutatója. A helytörténészt Kocsis Béla, Kommandó polgármestere köszöntötte, illetve 

körvonalazta élettörténetét. […] „Egy ilyen komplex tudományos művet – írta Márton László gépészmérnöknek, műszaki szakíró 

–, amely magában foglalja a tájleírástól a száz év történelmén át a néprajz, a vallási élet, de kiváltképpen az erdőhöz kapcsolódó 

faipar születését, kiteljesedését, nagyiparrá válását, majd megszűnését, csak hatalmas és sokoldalú dokumentálódással lehet 

összehozni…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: dr. Kiss Gabriella, kutató 

A legfrissebb adatok szerint Romániában 35 ezer személyt diagnosztizáltak demenciával, de ez csak az a 13 százalék, akik orvoshoz 

fordulnak, és ők is sokszor túl későn. Országos viszonylatban a becsült szám 300 ezer körüli. A betegségről beszélgettünk dr. Kiss 

Gabriella szakemberrel, aki a demencia és a család témakörben írta doktori disszertációját.  […] Az utóbbi időben egyre több erdélyi 

településen kerül sor a Caritas szervezésében az Alzheimer-café rendezvényre, amelyekre Önt hívják a kezdeményezők, hogy a 

doktori disszertációjából született kötetet ismertesse, és útbaigazítást nyújtson az érintetteknek és családjuknak. […] Az volt a 

célom, hogy bemutassam a kutatásom eredményeit, és feltárjam a demenciával élőket gondozó családtagokat érintő terhelődések 

sorozatát és a társadalom hiányosságait. A kutatásom eredményeire hivatkozva elmondhatom, hogy a gondozó családtagok már a 

diagnózis felállításánál sokkolódnak, hiszen beigazolódik egy olyan betegség, amiről tudjuk, hogy nem gyógyítható. A betegség 

lefolyása 6-10 évig is eltarthat, mialatt az érintett személy kognitív funkcióit építi le, így gyakorlatilag a család egy édesanya, 

édesapa lassú elvesztését kell hogy megélje…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: A Kolozsvári Magyar Napok keretében 

A Kolozsvári Magyar Napok keretében szervezett rendezvények egyik vendége Tamás Gáspár Miklós volt, akit az Interkulturali-

THÉ Egyesület hívott meg beszélgetni Szilágyi Botonddal és az MTA külső köztestületének tagjával, Borbély Andrással, a BBTE 

Bölcsészettudományi Karának Eminescu-termében. A másfél órás beszélgetés részben azokat a témákat érintette, amelyekről szó 

esett a Transindex Könyvestéken, amikor TGM a mi vendégünk volt, másrészt számos bonyolult más kérdéskört is érintett. […] 

Tamás Gáspár Miklós elmondta, hogy az Antitézis könyve megírása során nem számolt azzal, hogy a szélesebb nyilvánosság nincs 

tisztában az államkapitalista elméletekkel, így történhet meg, hogy sokak számára megdöbbentőnek hat az a tézise, hogy a marxi 

szocializmust, kommunizmust mindeddig még csak meg sem próbálta senki megvalósítani. Mert ami történt, azok az 

államkapitalizmusok különböző variánsai voltak. […] Tapasztalhatjuk, hogy a románság politizáló része szerint, amíg a magyarok 

nem nagyon zajonganak, nincs semmi baj: „Mások mint mi vagyunk, de nem érdekel, nem érdekes, hadd csinálják a maguk dolgait. 

Amíg nem elegyednek bele túlságosan a mi dolgainkba, addig felőlünk mehet. És megfordítva is” – mutatott rá TGM az etnicista 

szempontból eredő közönyre…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Rekordszámú jelentkező az MCC Kolozsvári Egyetemi Programjába 

126 diák jelentkezett a júliusi felvételi időszakban a Mathias Corvinus Collegium (MCC) tehetséggondozó intézmény Kolozsvári 

Egyetemi Programjának (KEP) juniorképzésére…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 
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SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

Tizenöt éves a baróti Tortoma Könyvkiadó 

Idén tizenöt éves a baróti Tortoma Könyvkiadó, mely másfél évtized alatt jelentős helyet vívott ki magának az erdélyi könyvpiacon, 

és bizonyította szükségességét. Alapítója, tulajdonosa, vezetője, Demeter László történész, az Erdővidék Múzeumának irányítója – 

akivel az évforduló alkalmából beszélgettünk – vallja: fenn lehet maradni a mai világban is, amikor egyébként sokan temetik a 

könyvet, de meg kell találni az egyensúlyt a piac igénye és a megjelentetni kívánt könyvek között. […] Az első két esztendőben két 

könyvet adott ki, aztán hármat-négyet, s most ott tart, hogy tavaly tizennyolcat, ami erdélyi könyvkiadók viszonylatában is jelentős 

teljesítmény, mondja Demeter László, összegezve, a tizenöt év alatt százötven könyvet jelentettek meg…” Forrás: 3szek.ro: teljes 

cikk > 

Podcast: Nulladik nappal rajtol a Forgatag, a marosvásárhelyi magyarság ünnepe 

Már augusztus 26-án, csütörtökön elkezdődik a vásárhelyi és környékbeli magyarok fesztiválja, amelyet egy éves kimaradás után 

nyolcadik alkalommal szerveznek meg Marosvásárhelyen. Ezúttal a középkori várudvar ad helyet a Vásárhelyi Forgatag legtöbb 

rendezvényének, de a Teleki Téka, a Nemzeti Színház, a Kultúrpalota, a Bernády Ház is bekapcsolódik a vasárnapig tartó 

ünnepségsorozatba. […] Csütörtökön 11 órától már részt lehet venni a Teleki Téka által szervezett Teleki-Bolyai könyvtár 

bemutatásán, de 19 órától Bánffy Miklós, az erdélyi szellem arisztokratája című könyvének bemutatójára is sor kerül a Kultúrpalota 

kistermében. Jakab István, a 8. Vásárhelyi Forgatag egyik főszervezője úgy fogalmazott, azt tapasztalták, van összefogás, lelkes 

tenni akarás a marosvásárhelyi magyarokban, ezt bizonyítja a 170 betervezett program és az a nyolcvan fiatal önkéntes is, akik 

segítenek a szervezésben…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

 

A kormány elfogadta az iskolatörvény módosítását 

A kormány szerdán elfogadta az ún. iskolatörvény módosítását, amelynek célja többek között a nemzetiségi iskola és a nemzetiségi 

iskolai létesítmény fogalmának bevezetése, a tanácsadási és a megelőzési rendszer komplex átalakítása, és a középiskolai felvételi 

vizsga folyamatának hatékonyabbá tétele. A törvénymódosítás a nappali képzésen folyó távoktatás kiterjesztését is tartalmazza, és 

meghatározza az alapiskolákban megengedett maximális osztálylétszámot. […] „A törvények másfél év alatt két észrevételezési 

eljáráson estek át, és ezeket több tíz oktatási szervezettel egyeztettük. Örülök, hogy a tervezett változtatásokkal kapcsolatban 

nagyrészt sikerült közös nevezőre jutnunk. Ez a nagy változtatásoknál viszonylag nehezen szokott menni” – jegyezte meg Gröhling. 

Jelentős anyagi forrásokat fordítanak az iskolák digitális fejlesztésére. A miniszter megjegyezte: az ún. digitális ugrás keretében 6,2 

millió eurót költenek el a digitális koordinátori munkahelyek létrehozására…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Törvénybe foglalják a nemzetiségi oktatást 

A kormány jóváhagyta az oktatási törvény módosítását, mely célja többek közt a nemzetiségi iskolák fogalmának bevezetése. Az 

oktatási államtitkár állítja, az új definíció megkönnyíti a nemzetiségi iskolák dolgát, a szakértők szerint azonban lényegi előrelépés 

nem történik a kisebbségi oktatásban. […] Svetlana Síthová, a nemzetiségi és inkluzív oktatásért felelős államtitkár az iskolaév 

végén mutatta be azt a módszertani modellt, amelynek célja a magyar tanítási nyelvű iskolákban folyó oktatás színvonalának 

emelése. Rámutatott, hogy a nemzetiségi oktatás fejlesztésének feladata a kormányprogramban is szerepel, a nemzeti kisebbségek 

és a külföldön élő szlovákok támogatása pedig stratégiai cél. A teljes támogatási keretösszeg 45 000 euró. A másik projekt célja a 

nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatásának támogatása. Ennek a támogatásnak az összértéke 20 000 euró…” Forrás: Ujszo.com:  

teljes cikk > teljes cikk 2 > 

A köztársasági elnök megemlékezett a Malina Hedviggel történtekről 

Malina Hedvig ügye a mai napig egyet jelent a jogállamiság csődjével. Ezt Zuzana Čaputová államfő jelentette ki a nő ellen 

elkövetett támadás 15. évfordulója alkalmából. Hozzátette: nem szabad hagyni, hogy a magyar nemzetiségű, akkori diáklányt ért 

igazságtalanság a feledés homályába vesszen. Hozzátette: Zsák Malina Hedvig akkoriban további fenyegetések célpontjává vált, 

ahelyett, hogy igazságot szolgáltattak volna neki, és rendesen kivizsgálták volna az ügyet. „Az államapparátus ellene fordult – egy 

átlagpolgár ellen…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

A napokban zajlik Jászón a XXIII. Mécs László Szabadegyetem 

A XXIII. Mécs László Szabadegyetem a hét végéig zajlik Jászón. […] Albert Sándor professzor, az MTA külső köztestületének 

tagja iskolahálózatunk problémáiról és a megoldási lehetőségekről tartott előadást, Dunajszky Géza író, publicista, helytörténész 

pedig Felszántott tömegsírok című könyvét mutatta be, illetve a közönség megtekinthette az Egy eddig el nem mondott történet - 

Népirtás Pozsonyligetfalun című dokumentumfilmet. […] Szerdán Mihályi Molnár László költő, publicista Mács József életét és 

https://www.3szek.ro/load/cikk/143812/az-erdovideki-kultura-vigyazoja-tizenot-eves-a-tortoma-konyvkiado
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https://ujszo.com/kozelet/a-kormany-elfogadta-az-iskolatorveny-modositasat
https://ujszo.com/kozelet/grohling-a-torvenymodositasok-kepezik-az-oktatas-megvaltoztatasanak-alapjat
https://ujszo.com/kozelet/torvenybe-foglaljak-a-nemzetisegi-oktatast
https://ujszo.com/kozelet/fejlesztesi-projektek-segitik-emelni-a-kisebbsegi-oktatas-szinvonalat
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munkásságát mutatta be, Fehérné Tamás Judit, a száznégy éves korában elhunyt Tamás Ilonka lánya édesanyja életét ismertette…” 

Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Kulturális látószögtágítás a fővárosban 

A Színes Szlovákia – Pestré Slovensko elnevezésű, kétnyelvű rendezvény igyekszik közelebb hozni egymáshoz a szlovák és magyar 

közönséget, valamint „emancipálni” a kisebbségi kultúrákat. Lesz toleranciára nevelő színházi előadás, roma folklór, kétnyelvű 

bábelőadás, kézműves foglalkozások, ifjú roma zenészek koncertje – hogy csak néhány programot említsünk…” Forrás: Ujszo.com: 

teljes cikk > 

Szlovákia második legnagyobb magángyűjteménye a Galántai Honismereti Múzeumban 

A Galántai Honismereti Múzeum újabb, a régió történetét feltáró tematikus kiállítással készül. A Kuffner báró műgyűjteménye c. 

tárlat a diószegi cukorgyár egykori tulajdonosának birtokában lévő, Szlovákia második legnagyobb magángyűjteményét mutatja be, 

amely egykor a Kuffner-kastélyban volt Diószegen. A Kuffner család neve szorosan összefonódott Diószeg városával. Báró Kuffner 

Károly (1847-1924) tovább bővítette a cukorgyárat, korszerűsítette és befejezte a gyári komplexum építését. Amellett, hogy 

rendkívül céltudatosan vezette a gazdaságot, jelentős műgyűjtőnek is számított…” Forrás: Muzsa.sk: teljes cikk > 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     

https://ma7.sk/tajaink/kulturharc-es-a-szabadkomuvesek-raffay-erno-a-mecs-laszlo-szabadegyetemen
https://ujszo.com/kultura/kulturalis-latoszogtagitas-a-fovarosban
https://muzsa.sk/muveszet/szlovakia-masodik-legnagyobb-magangyujtemenye-a-galantai-honismereti-muzeumban

