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Az oktatásügyi miniszter szerint csak elítélni lehet a Megatrend egyetemi reklámját 

Branko Ružić oktatási miniszter úgy véli, nem helyénvaló a Megatrend óriásplakátján lévő szöveg, miszerint „A jó ügyvéd ismeri 

a törvényt. Az okosabb elviszi a bírót ebédelni”. A plakát arra szólítja fel a hallgatókat, hogy jelentkezzenek erre az egyetemre. […] 

A személyes és a minisztérium véleménye is az, hogy nem helyénvaló egy ilyen üzenet”, nyilatkozta Ružić a Tanjugnak. A miniszter 

egyetértett azzal a kijelentéssel, miszerint az óriásplakáton a szakmát sértő és a korrupciót népszerűsítő üzenet szerepel. Azonban, 

mint Ružić hozzátette, a minisztérium nem befolyásolhatja, hogy a felsőoktatási intézmények miként hirdetik magukat…” Forrás: 

Vajma.info: teljes cikk > 

Kérdések az 1944–45-ös újvidéki áldozatok emlékére tervezett emlékmű körül 

Tüntetést szervezett hétfőn Újvidéken az Október 23-a Antifasiszta Front. Az 1944–45-ös áldozatok emlékére tervezett emlékmű 

miatt tiltakoztak. Miloš Perović aktivista szerint ez az emlékmű a becstelenség és az árulás szobra, amit a szerb és magyar kormány 

együttműködésével állítottak fel. […] Kezdettől fogva azt hangsúlyoztuk, hogy névtelenül, de az áldozatok ártatlanságát 

hangsúlyozó felirat lesz a szobron, magyar, szerb és német nyelven, hiszen az 1944–45-ös megtorlásoknak magyar, szerb és német 

áldozatai is voltak – emelte ki a Vajdasági Magyar Szövetség újvidéki szervezetének elnöke, Vicsek Annamária, aki az Újvidéki 

Rádió híradójában reagált a történtekre. […] A Szerb Radikális Párt ismét közleményt adott ki az általuk idézőjelbe tett 1944/45-ös 

ártatlan áldozatok emlékművének a megépítése miatt…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Videó: Megkezdődött a XXII. Apáczai Nyári Akadémia 

Megkezdődött a 22. Apáczai Nyári Akadémia Újvidéken. A hivatalos megnyitót a Vajdasági Rádió és Televízió új székházának 

konferenciatermében tartották meg. A kéthetes nemzetközinek is mondható pedagógusképzést a Vajdasági Magyar Pedagógusok 

Egyesülete szervezi. Lukács Gabriella, a VMPE elnöke elmondta: az idén csaknem 100 pedagógus akkreditált a továbbképzésre, és 

közel 50 előadó jelentkezett. […] A fő hangsúly a pedagógusoknak a fejlesztése, pszichológiai, módszertani és különböző 

szakelőadásokat szervezünk, híres itteni és magyarországi előadókkal. Az első hetünk az a fenntarthatóság jegyben fog zajlani…” 

Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >  

Videó: A cement királyai címmel nyílt kiállítás a Vajdasági Levéltárban 

A kiállítás a Culture Mode, az újvidéki Zsidó Hitközség, a CULTstore szervezet és a Vajdasági Levéltár közös projektje, amelyet a 

Tartományi Művelődési Titkárság támogatott. Szilágyi Mária társszerző, az MTA köztestületének külső tagja elmondta: Ezek 

magyar zsidó családok voltak. Az egyik érdekesség, hogy Ohrenstein Henrich a 20. század elején nemesi, majd bárói címet kapott, 

ők voltak az egyik ritka olyan zsidó család, akik megkapták ezt a rangot. […] A kutatómunkát Szilágyi Mária és Anica Draganić 

végezte, a kiállítás illusztrátora pedig Antal Szilárd, az MTA köztestületének külső tagja volt…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Videó: Kultúrában utazunk címet viselő határon átnyúló IPA Interreg projektről számoltak be Szabadkán  

Friss élménybeszámolóval kezdődött a szabadkai Róna táncegyüttes és a Kecskemét táncegyüttes közösen tartott sajtótájékoztatója. 

A két tánccsoport az elmúlt napokban tánctáborral erősítette kapcsolatát Horgoson, ahol Kodály és Bartók munkásságával 

foglalkoztak. […] A két táncegyüttes közös munkája tovább folytatódik. A két intézmény táncosai, közös nagyszínpadi előadásra 

készülnek, amelyet a közelgő Interetno fesztiválon mutatnak majd be…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Indul a Tanyaszínház turnéja 

Július 21-én vajdasági turnéra indul a Tanyaszínház társulata. A közönség Molière: Scapin furfangjai című vígjátékát láthatja, amit 

Ricz Ármin állít színpadra. Munkatársunk néhány napja Kavillón járt, ahol már gőzerővel folynak az előadás próbái. A fiatal 

művészekkel készült riport a Családi Kör július 14-ei számában olvasható. […]  Elsőként Gombos Dánielt, a Tanyaszínház vezetőjét 

kérdeztük. „Szakítottunk a korábbi gyakorlattal” – Jelenleg már a turnéútvonalat állítjuk össze. Idén a bemutatóval együtt 23 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://www.vajma.info/cikk/szerbia/31597/Ruzic-szerint-csak-elitelni-lehet-a-Megatrend-reklamjat.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4977/kozelet/268349/%E2%80%9EMegk%C3%A9rd%C5%91jelezhetetlen-az-eml%C3%A9khely-l%C3%A9tjogosults%C3%A1ga%E2%80%9D-%C3%BAjvid%C3%A9k-Vicsek-Annam%C3%A1ria-eml%C3%A9km%C5%B1%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s.htm
https://szmsz.press/2022/07/11/radikalisok-a-vitatott-emlekmu-szegyenletes-felallitasa-a-limanon-gunyt-uz-a-fasizmus-aldozataibol/
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/megkezd%C5%91d%C3%B6tt-a-xxii.-ap%C3%A1czai-ny%C3%A1ri-akad%C3%A9mia_1356833.html
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/a-cement-kir%C3%A1lyai_1357536.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/nyaron-sem-pihennek-szabadkai-nepkor-tagjai
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előadást fogunk teljesíteni. Az első előadás július 21-én esedékes, a bemutató 23-án lesz Kavillón, az utolsó előadást pedig augusztus 

14-én játsszuk le…” Forrás: Szmsz.press: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

Egy héttel meghosszabbították a népszámlálás személyes lekérdezéses szakaszát 

Egy héttel meghosszabbította az Országos Statisztikai Intézet a népszámlálás eredeti határidejét, így július 24-ig tart a személyes 

lekérdezési időszak – számolt be szerdán a Népszámlálás.ro. Az RMDSZ népszámlálási kampánycsapatának közleménye szerint 

akár 100 ezer magyar is kimaradhat a népszámlálásból, ha a hosszabbításban nem sikerül felpörgetni a lekérdezés-válaszadás ütemét.  

[…] Utolsó dobásként fix összeírópontokon is regisztrálják azokat a romániai lakosokat, akiket még nem keresett fel a 

számlálóbiztos a július 17-én záruló népszámlálás keretében. A héten személyesen is jelentkezhet az, aki nem győzi várni vagy nem 

tudja otthon fogadni a népszámost…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Felmérés: Országos szinten a Hargita megyeieknek a legnehezebb lakáshitelt felvenni 

Romániában a Hargita megyében élők számára a legkevésbé elérhetők az otthonteremtési bankhitelek a lakások megfizethetőségi 

indexe (LMI, angolul Housing Affordability Index) szerint. Az LMI-t a mediánfizetés, illetve a kölcsönfelvételhez szükséges 

minimális jövedelem alapján számolják ki. Mivel Romániában jóval több az átlagbér alatti juttatást kapó alkalmazott, a 

mediánfizetés alacsonyabb, mint az átlagbér (az ország egyébként uniós szinten az utolsó helyen áll a mediánfizetés tekintetében). 

A portál számításai szerint Romániában az index Bukarestben a legmagasabb (126,5), majd Kolozs (109,95) és Ilfov megye (109,13) 

következik. A lakások megfizethetőségi indexe Hargita megyében messze a legalacsonyabb: 73,95…” Forrás: Kronikaonline.ro: 

teljes cikk > 

Jelentős újításokra készülnek a közoktatásban 

Közvitára bocsátották kedden a Képzett Románia elnevezésű projekt azon elemeit, amelyeket törvénytervezetekbe foglaltak össze 

– tudhattuk meg Sorin Cîmpeanu tanügyminisztertől. A javaslatokat augusztus 17-ig lehet benyújtani. A közoktatást alapjaiban 

megváltoztató jogszabályokban az is szerepel, hogy a művészeti és a testnevelés tantárgyból ne adjanak jegyeket a pedagógusok, a 

főgimnáziumok pedig a kilencedik osztályba felvételi vizsgát rendezhessenek még a szakaszzáró vizsga előtt. Az érettségin az egyik 

vizsgatantárgy több részvizsgából áll, amely a román nyelv és irodalom, matematika, természettudomány, történelem, Románia és 

Európa földrajza, illetve a társadalomtudományok anyagából merít. A kezdő pedagógusok bérét 6 095 lejre emelnék – ez jelenleg 

az országos átlagbér. […] Az iskolában az értékelés kompetencia-alapú lesz. Azoknak a gyermekeknek, akik 2023 szeptemberében 

lesznek nagycsoportos óvodások, az óvónő kidolgoz egy jelentést, amely felméri a gyermek kognitív, érzelmi és társadalmi 

képességeit…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Riport: Mi történik, amikor a diákot nem lehet kicsapni az iskolából? 

A következő tanévtől nem tanácsolhatnak el diákokat az iskolákból, hiszen minden tanulót megillet az oktatáshoz való jog a 

tanügyminiszter rendelete szerint. Ez az iskolai oktatás megszervezésére és működésére vonatkozó szabályzatban (ROFUIP) 

szerepel, amely csütörtökön jelent meg a Hivatalos Közlönyben és szeptember 1-jétől érvényes. Megkerestük Ferencz-Salamon 

Alpárt, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) szakmai alelnökét, illetve Csíky Csengelét, a Magyar Szülők 

Szövetségének elnökét, akik egyetértenek abban, hogy a változtatásokra szükség van, ugyanakkor a tervezett intézkedések nem 

jelentenek teljes mértékben megoldást a romániai magyar közoktatás problémáira. […] „Gondoljunk csak bele, nagyon kevés 

nevelési tanácsadó pszichológus van az iskolákban. Azt is tudjuk, hogy ezer diákra egy pszichopedagógus jut, aki szakmai támaszt 

nyújthat a pedagógusoknak, és aki direkt módon tud foglalkozni a problémás esetekkel mondta Ferencz-Salamon Alpár…” Forrás: 

Maszol.ro: teljes cikk > 

Évek óta rohamosan olvad a Szkerisórai-jégbarlang 

Három-négy éve rohamosan olvad az ország egyik legnagyobb látványosságának számító Aranyosfői- vagy Szkerisórai-jégbarlang 

– ismertette Aurel Perșoiu kutató. „Az elmúlt három-négy évben a jég olyan intenzitású olvadásának lehettünk tanúi, amire nem 

volt példa, amióta a méréseket végezzük, azaz 1921 óta. Több jég olvadt el, mint az elmúlt 40 évben…” Forrás: Kronikaonline.ro: 

teljes cikk > 

Kötet: A kolozsvári egyetem szerepe a szegedi intézmény megalakulásában 

Fennállásának századik évfordulóját ünnepelte a Szegedi Tudományegyetem 2022. május 10-én. A kerek évforduló tiszteletére 

szervezett tudományos konferencián bemutatták a Fejezetek a Szegedi Tudományegyetem történetéből című könyv első két kötetét. 

A Szegedi Tudományegyetem megalakulása összefonódik a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem viszontagságos 

https://szmsz.press/2022/07/12/kozzetettek-a-tanyaszinhaz-turneutvonalat/
https://szmsz.press/2022/07/14/indul-a-tanyaszinhaz-turneja/
https://kronikaonline.ro/belfold/egy-hettel-meghosszabbitottak-a-nepszamlalas-szemelyes-lekerdezesi-szakaszat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nepszamlalas-osszeiropontokon-is-regisztralnak
https://kronikaonline.ro/gazdasag/orszagos-szinten-a-hargita-megyeieknek-a-legnehezebb-lakashitelt-felvenni
http://szabadsag.ro/-/jelentos-ujitasokra-keszulnek-a-kozoktatasban
https://maszol.ro/belfold/Mi-tortenik-amikor-a-diakot-nem-lehet-kicsapni-az-iskolabol-Szakembereket-kerdeztunk
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/evek-ota-rohamosan-olvad-a-szkerisorai-jegbarlang-figyelmeztet-egy-kutato
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történetével, amelynek négy kara (jogi, bölcsészeti, orvosi, természettudományi) a trianoni döntés után Szegedre menekült, és 

hallgatói 1921-ben a Tisza-parti városban kezdték meg az első szemesztert. Az ünnepi konferenciára a kolozsvári Babeş–Bolyai 

Tudományegyetemről meghívták prof. Soós Anna és prof. Markó Bálint rektor helyetteseket, az MTA köztestületének külső tagjait, 

és az egykori kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemről készült fejezetek szerzőit: Antal Tamást, Gaál Györgyöt, Tóth 

Szilárdot, Péter H. Máriát, Sipos Gábort, Wanek Ferencet, akik rövid előadásokkal, illetve kerekasztal-megbeszéléseken mutatták 

be munkájukat, aminek eredménye a könyv második kötetében olvasható. […] A második kötet talán leghosszabb fejezetét Karády 

Viktor, az MTA külső tagja írta a kolozsvári egyetem diákságáról […] közel 50 statisztikai táblázat segítségével…” Forrás: E-

nepujsag.ro: teljes cikk > 

Lapszemle: Megjelent a Helikon első júliusi száma 

Megjelent a kolozsvári Helikon első júliusi száma, benne László Noémi versei és Horváth Benji Kincses város 2042 című 

vezércikke. Interjút Lakatos-Fleisz Katalin, az MTA köztestületének külső tagja közöl László Noémi költővel, műfordítóval, a 

Napsugár folyóirat főszerkesztőjével, aki júliusban a hónap kiemelt szerzője a Helikonban. Verset közöl továbbá Dimény H. Árpád, 

prózát Süli István. Ana Pepelnik verseit Orcsik Roland fordításában közlik, tanulmányt Bíró Béla, az MTA köztestületének külső 

tagja ír Szaktudományos eposz, dekameron, kaleidoszkóp… címmel. Jelen lapszámban olvashatók továbbá az E-MIL Méhes 

György Irodalmi Díjának átadásán elhangzott laudációk: Molnár Vilmost Karácsonyi Zsolt, Fehér Imolát Balázs Imre József, az 

MTA köztestületének külső tagja méltatta…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Bocsárdi Magor színművész a Tízen a filmért programban való részvételéről 

Bocsárdi Magor fiatal sepsiszentgyörgyi művészt is beválogatták az idei kolozsvári Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) 

Tízen a filmért (10 pentru film) elnevezésű programjába, amelynek célja, hogy elsősorban színházi gyakorlattal rendelkező, kisebb 

filmes mellékszerepekben már felbukkanó hazai tehetségeket vezessen be a mozi világába. Bocsárdi Magor a programról, a filmes 

világba való beilleszkedéséről beszélt a Krónikának. […] A művész elmondta, abban, hogy erdélyi magyarként beválogassák a 

programba, nagy szerepet játszott a romániai országos színházi fesztiválon való részvétele…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk 

> 

Köszöntő: Banner Zoltán kilencvenéves 

Művészetelméleti prófétáink doyenjének, a most kilencvenesztendős Banner Zoltánnak az artisztikum kisugárzásától áthatott egész 

munkásságát betűkkel megvont esztétikai vonalhímzés szálai fonják egybe, amivel az erdélyi művészet arculatára tornyokat, 

boltíveket és kupolákat épített fel, így rendszerezve sajátos építőművészetében a maradandóra érdemest, közben mesterfokon 

restaurálva a Trianon pörölyétől megrepesztett, összezúzott nemzeti-amforánk szerteszét szóródó kultúrkincs darabkáit is. A 

diktatúra zivatarfelhői alatt eltelt húszesztendőnyi közös irodalmi-művészeti munkánkat – amikor íróasztalaink a kolozsvári Utunk 

szivarfüstös szerkesztőségében egykor összeértek – ma már tovább gazdagítja az azóta eltelt még három és fél évtized baráti 

kapcsolata. […] Művésztehetségek generációit indította el pályáján egy meghasonlott kor intoleranciájának bozótosából kiemelve, 

könyvtárnyira duzzadt monográfiájával, ezernyi tanulmányával és esszéjével, banneri „kiáltó szóval” hirdetve, értelmezve, 

népszerűsítve és látva láttatva a művészi értéket érzéketlen világunk elhomályosult szemei előtt…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk 

> 

Interjú: Zajlik a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekségen a gyermekvédelmi mechanizmus kidolgozása 

Még tart a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekségen annak a gyermekvédelmi mechanizmusnak a kidolgozása, amelynek 

bevezetésére egy 2019-es rendeletében kötelezte az egyházmegyéket Ferenc pápa. Kovács Gergely érsek a Transtelexnek adott 

interjúban a késedelmet a pandémiával és az erőforrások hiányával magyarázta, de hangsúlyozta, hogy „keményen dolgoznak rajta”. 

A Böjte atya otthonaiban történt gyermekbántalmazás-sorozat ugyanakkor szerinte megerősíti, hogy a kiskorúak elleni abúzusok 

megelőzésére és kiszűrésére az egyházon belül is szükség van. Mi a véleménye erről az ügyről? […] Addig is, amíg véglegesítik a 

belső eljárásokat, konkrétan mit tehet az érsekség, ha megkeresi önöket egy kiskorú… […] Maradéktalanul kivizsgáljuk az ügyet…” 

Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

 

Podcast: „Einfach weg“ – könyvbemutató Bécsben 

A közelmúltban a bécsi Roma-Doku adott otthont az „Einfach weg!“ című könyv bemutatójának. A két burgenlandi történész, 

Herbert Brettl és Gerhard Baumgartner kiadványa dokumentálja az eltűnt roma települések alapítását, létét és lakóik sorsát 1938 és 

1945 között. Az „Einfach weg!“ című könyvhöz mintegy 400 képet és dokumentumot gyűjtöttek össze köz- és 

magángyűjteményekből. Összesen 118 roma települést ismertetnek ABC sorrendben. A könyvet a közelmúltban Bécsben is 

https://www.e-nepujsag.ro/articles/centenariumi-konferencia-es-koenyvbemutato-a-szegedi-tudomanyegyetemen
https://www.e-nepujsag.ro/articles/megjelent-a-helikon-elso-juliusi-szama-1
https://kronikaonline.ro/kultura/nagyon-kulonbozik-a-filmes-vilag-a-szinhazitol-bocsardi-magor-a-tizen-a-filmert-programban-valo-reszvetelerol
https://kronikaonline.ro/kultura/nagyon-kulonbozik-a-filmes-vilag-a-szinhazitol-bocsardi-magor-a-tizen-a-filmert-programban-valo-reszvetelerol
http://szabadsag.ro/-/-keresd-a-magad-pasztellszin-szigetet-banner-zoltan-kilencveneves
http://szabadsag.ro/-/-keresd-a-magad-pasztellszin-szigetet-banner-zoltan-kilencveneves
https://transtelex.ro/kozelet/2022/07/13/ersek-gyermekbantalmazas-kovacs-gergely-katolikus-egyhaz
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HORVÁTORSZÁG 

bemutatták a Roma-Doku – Dokumentációs és Információs Központban. […] Baumgartner Gerhard az „Einfach weg“ 

könyvbemutatóról és a kötetről mesél…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Megemlékezés a Turba-év keretében 

A hétvégén Pinkafőn tartottak megemlékezést a Turba emlékévhez kapcsolódóan. Július 9-én, szombaton a batkovi csata 105. 

évfordulóján gyűltek össze az osztrák fekete kereszt szervezésében a volt Turba kaszárnya területén a magyar és osztrák emlékező 

szervezetek képviselői. […] A császári és királyi 83. gyalogezred legendás parancsnoka, Turba József ezredes születésének másfél 

évszázados valamint halálának 80. évfordulójára…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Politikum: Jogerős döntés született, miszerint nincs összeférhetetlenség a két nemzetiségi funkció között 

Kedden délben tartott sajtótájékoztatót Horváth Ferenc magyar nemzetiségi képviselő, az MMÖNK Tanácsának elnöke, aki a jogi 

képviselője, Šijanec Branimir társaságában az SZK Közigazgatási Bíróságának jogerős ítéletét ismertette, miszerint a nemzetiségi 

parlamenti képviselői poszt és a nemzetiségi önkormányzatban viselt tisztségek nem összeférhetetlenek. A jogi képviselő, Šijanec 

Branimir kifejtette, […] ez a tartalmi döntés, amely kimondja, hogy a magyar kisebbség különleges alkotmányi védelmet élvez, a 

KPK álláspontja szerint viszont a kisebbség tagjai kénytelenek lennének dönteni az általános választási jog, vagy a közvetlen 

választási jog között, ami nincs összhangban az alkotmánnyal. […] A bíróság egyben kimondta azt is, érdekkonfliktus a konkrét 

helyzetben nem áll fenn. […] Hozzátette, Horváth Ferenc az eljárás közben többször hangoztatta, nem az ő személyéről van szó, 

hanem a magyar és az olasz kisebbség jogairól, amelyeket így újra sikerült megvédeni…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Kötet: A Muravidék történetének áttekintése 

Tavaly a PAZU kiadónál megjelent az egyik legterjedelmesebb és legátfogóbb, a Muravidék történelmével foglalkozó mű, A 

Muravidék történetének áttekintése című szakmai monográfia. […] A könyvben két muravidéki magyar szakember, kutató − akik 

mindketten az MTA köztestületének külső tagjai − tanulmánya is helyet kapott: Bence Lajos a szlovéniai magyar nemzeti közösség 

irodalmi és újságírói tevékenységéről ír, Kovács Attilának pedig (aki egyben a szerkesztőbizottság tagja is volt) néhány szerzővel 

közösen a 19. és 20. századi Muravidék történelméről jelentek meg írásai…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Felhívás: Magyar–szlovén irodalmi fordítói pályázat 

A ljubljanai Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központ és a Ljubljanai Egyetem Összehasonlító és Általános Nyelvészeti 

Tanszékének magyar lektorátusa fordítói pályázatot hirdet fiatalok és/vagy pályakezdők számára magyar irodalmi szövegek szlovén 

fordítására líra és próza kategóriában. […] A pályázat teljes szövege a Liszt Intézet honlapjáról érhető el, jelentkezni szeptember 

16-ig lehet…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

  

Vajdasági szabadegyetemen tanácskoztak a magyar miniszterelnökség és három délvidéki szervezet vezetői 

Kicsi a bors… Délvidék mint a Kárpát-medence erőforrása – ezzel a címmel tartottak panelbeszélgetést a Vajdasági Szabadegyetem 

első napján, múlt hét csütörtökön […] ahol átbeszélték az aktuális délvidéki, kisebbségi témákat. […] Potápi Árpád elmondta, mára 

számos olyan kezdeményezés vált Kárpát-medencei szintűvé, amely a Vajdaságból indult el, például a kettős állampolgárságra 

vonatkozó kezdeményezés vagy a gazdaságfejlesztési program. […] Jankovics Róbert, a HMDK elnöke rámutatott, olyan 

anyaországi támogatást kapott a horvátországi magyarság az utóbbi években, amely lehetővé tette, hogy fejlődni tudjon és 

megmaradjon. A támogatásnak köszönhetően már nemcsak a kulturális autonómiára vonatkozó fejlesztéseket tudják megvalósítani, 

hanem néhány éve a gazdaságfejlesztés is elindult. […] Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 

elnöke a szlovéniai magyar közösség helyzetét ismertetve kiemelte, a kisebbségi választói névjegyzékben ötezer szlovéniai magyar 

szerepel, és a közösségnek van kisebbségi önkormányzata is…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Multimédia az oktatásban: Kétnapos nemzetközi konferencia Eszéken 

Az eszéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, a magyarországi Neumann János Számítógép-Tudományi Társaság, valamint az 

eszéki Glotta Nyelvi Intézet voltak a szervezői a XXVIII. Multimédia az oktatásban nemzetközi konferenciának. […]A Magyar 

Nyelv és Irodalom Tanszék társszervezésében Eszéken tartották meg a konferenciasorozat soros alkalmát. A konferencia ideje alatt 

két szekcióban zajlottak az előadások és a műhelyfoglalkozások, amelyeket online formában is lehetett követni. Az ünnepélyes 

megnyitót követően két plenáris előadással kezdődött a program. Csapó Nándor, a zágrábi Tudományos és Oktatási Minisztérium 

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3164711/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3164442/
https://nepujsag.net/nemzetiseg/12650-jogerős-döntés-nincs-összeférhetetlenség.html
https://nepujsag.net/kultura/12661-k%C3%B6nyv-el%C5%91-7.html
https://nepujsag.net/kultura/12660-magyar%E2%80%93szlov%C3%A9n-irodalmi-ford%C3%ADt%C3%B3i-p%C3%A1ly%C3%A1zat.html
https://kepesujsag.com/kishegyes-a-hmdk-elnoke-is-reszt-vett-az-elso-delvideki-kerekasztalon/
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nemzetiségi főosztályának vezetője „A horvátországi nemzetiségi oktatás múltja, jelene és jövője”, Lehocki-Samardžić Anna pedig 

a „Sikeres bölcsész életpályamodellek” címmel tartott előadást…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Videó: A horvátországi magyarság a 21. században című kötet első hazai bemutatója 

A budapesti bemutatót követően a Multimédia az oktatásban című konferencián ismerkedhetett meg a közönség a Szemhatár sorozat 

új kötetével, amely a horvátországi magyarokról szól. A színvonalas alkalmi műsor után Walkó Ádám, a magyar tanszék lektora 

beszélgetett Pusztay János sorozatszerkesztővel, Lehocki- Samardžić Anna − az MTA köztestületének külső tagja − 

kötetszerkesztővel és Dobszai Gabriellával, a kötet egyik szerkesztőjével…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

A fiumei Magyar Napok keretében megkoszorúzták Baross Gábor emléktábláját 

Színes programsorozattal ünnepelték idén is Fiumében a Magyar Napokat, amelyen belül kiállítás megnyitóra és a Baross Gábor-

emléktábla megkoszorúzására is sor került. […] A Magyar Napok keretében kedd este nyitották meg a helyi városi múzeumban „A 

modern Fiume születése 1868-1918” című kiállítást, amely a Rijekai Városi Múzeum, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, 

valamint a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum együttműködéseként jött létre Magyarország Zágrábi 

Nagykövetségének támogatásával. A múzeumban két szinten több mint 200 műalkotás bemutatására került sor. A megnyitón 

Tamaskó Eszter, a rijekai Bölcsészettudományi Kar magyar lektora köszöntötte az egybegyűlteket…” Forrás: Kepesujsag.com: 

teljes cikk > 

 

Államnyelvvédelmi biztos: A háború ellenére az ukrán vezetők egy része továbbra is megsérti a nyelvtörvényt 

Egyes állami tisztségviselők a háború ellenére továbbra is megsértik az ukrán államnyelvről szóló törvényt, de július 16. óta 

pénzbírsággal sújthatók az ilyen cselekményekért – közölte csütörtökön Tarasz Kreminy államnyelvvédelmi biztos. Mint Kreminy 

jelezte, a hibát vétők között akadnak ukrán állami hatóságok, helyi önkormányzati szervek,  vállalkozások, állami és kommunális 

tulajdonformájú intézmények, szervezetek. […] Azonban továbbra is nyolc katonai igazgatási vezető nem az államnyelvet 

használja…” Forrás: Karpatin.ua: teljes cikk > 

Diplomaosztó az ungvári egyetemen 

Éppen hogy véget ért az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézetének (UMOTI) 

diplomaosztó ünnepsége, megszólaltak a légiriadót jelző szirénák. A viszontagságos körülmények ellenére összesen 50 

frissdiplomást bocsátott ki az intézmény az idén. Közülük most 31-en kapták meg az alapképzés elvégzését igazoló oklevelet. Négy 

év munkájának kézzelfogható eredményét 8 történelem, 5 magyar nyelv és irodalom, 8 ország ismeret, 8 matematika és 2 fizika 

szakos diák vette át. Az ünnepségen Imre Gyula, az UNE UMOTI tanulmányi és nevelési igazgatóhelyettese köszöntötte a 

vendégeket, majd a szót Spenik Sándor, az intézet igazgatója, az MTA köztestületének külső tagja vette át. […] A Magyar Filológiai 

Tanszék nevében Zékány Krisztina, a Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék nevében pedig Zubánics László 

tanszékvezető búcsúzott a hallgatóktól. Mindketten az MTA köztestületének külső tagjai…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > teljes 

cikk 2 > 

 

Idén összesen 377-en szereztek oklevelet a Selye Egyetemen 

Csütörtök délelőtt a Tanárképző Kar 52 diákja vette át a diplomáját a SJE Konferencia-központjában. Horváth Kinga, a kar dékánja 

és az MTA köztestületének külső tagja egyebek mellett kifejtette, a SJE alapítóinak az volt az álma, hogy egy sokrétű és igényes 

képzési helyet hozzanak létre Komáromban. [...] Nem sok hiányzik ahhoz, hogy a SJE lassan elérje a 10 ezres mágikus határt a 

kiadott oklevelek számát tekintve. Az intézmény lapunk kérésére közölte, a 2004-es alapítástól számítva 9459 végbizonyítványt 

adtak eddig ki, amelyek közül 5519-et bakalár, 3593-at magiszteri, 85-öt pedig doktori képzést követően szereztek meg a hallgatóik 

– illetve 262-en tették le a rigorózus vizsgát. [...] A SJE tájékoztatása szerint 2021-ban indították el az átfogó pályakövetést, 

mégpedig tanulmányi programokra lebontva, amelyet az Istvanik Norbert vezette Karrertanacsadó Központ végez. „A 2021-ben 

megvalósuló lekérdezés alapján a válaszadók 49%-a az oktatási ágazatban helyezkedett el…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Megnyitotta kapuit a Gombaszögi Nyári Tábor 

Hivatalosan is megnyílt az idei Gombaszögi Nyári Tábor, amely 2022. július 17-ig várja a táborozókat a csodás gombaszögi 

völgyben. A megnyitón Orosz Örs főszervező elmondta, az elmúlt két, koronavírussal sújtott év, két korlátozások között szervezett 

https://kepesujsag.com/multimedia-az-oktatasban-ketnapos-nemzetkozi-konferencia-eszeken/
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Gombaszög után, három év felgyülemlett energiájával fogtak neki a szervezésnek. Hozzátette, az elmúlt években az egyesületük 

elsősorban az infrastruktúra fejlesztésére koncentrált. [...] Az idei Gombaszögi Nyári Tábor hat napja alatt 30 egyesület 27 színpadon 

és programhelyszínen több mint 500 programot valósít meg. [...] A megnyitó végén felvonták a tábor, pontosabban a Nyári Ifjúsági 

Találkozó 1965-ben készült zászlaját…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Megnyílt a XXX. Jókai Mór Nyári Egyetem 

Ünnepélyes keretek között, a magyar nemzeti himnusz eléneklésével nyílt meg hétfő délután a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége (SZMPSZ) jubileumi, harmincadik Jókai Mór Nyári Egyeteme Komáromban, a Tiszti pavilon impozáns dísztermében. 

[...] A megnyitót és annak színvonalas kultúrműsorát Komáromból közvetítve további két helyszínen követhették élőben: 

Rimaszombatban a II. Rákóczi Ferenc Nyári Egyetem résztvevői, valamint a kihelyezett szakcsoport a soproni Benedek Elek 

Pedagógiai Karon. [...] Fekete Irén, az SZMPSZ elnöke megnyitó beszédében kiemelte, bár nehéz időszak áll a pedagógustársadalom 

mögött, ám a két év járvány és a jelenleg is zajló háború sem tudja a pedagógusokat eltántorítani hivatásuktól, a tanítástól, neveléstől, 

mentorálástól…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Kötetbemutatók: Megkezdődött a 24. Mécs László Szabadegyetem Jászón 

Július 11-én került sor a 24. Mécs László Szabadegyetem megnyitójára, melyen Hetey Ágota, Magyarország kassai főkonzulja 

mondott köszöntőt. [...] A tábor olyan hallgatóságot szólít meg, akik nyitottak az igényes történelmi és társadalomtudományi 

együttgondolkodásra, büszkék a hagyományaikra, magyarságukra, és közösen akarnak gondolkodni sorskérdéseinkről. [...] Surovec 

Róbert pedagógus, aki A halál anatómiája című misztikus krimit mutatta be. Bemutatta a kötet témáját anélkül, hogy a poént lelőné. 

Hét-nyolc éve forgatta fejében az ötletet, míg azt papírra vetette. 1896 januárjában az éj leple alatt meggyilkolnak egy fiatal nőt a 

Kossuth Lajos utcában. [...] Alapos kutatómunkát végzett első regényének megírásához, hogy hitelesen tudja visszaadni a 19. 

századi Kassa hangulatát. Igyekezett a lehető leggondosabban leírni az adott kor. [...] Albert Sándor professzor, az MTA 

köztestületének külső tagja , a Selye János Egyetem alapító rektora, a kassai ipariskola volt diákja és igazgatója tartott előadás a 

jászói szabadegyetemen július 12-én a másfél száz éves kassai ipariról abból az alkalomból, hogy könyvet írt az intézményről A 

legenda nyomában címmel…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Ajánló: Milyen könyveket olvassunk? A szlovákiai magyar kulturális élet szereplőit kérdeztük 

A szlovákiai magyar kulturális élet szereplőitől kérdeztük meg, hogy mit ajánlanak az olvasóknak, vagy ők mit olvasnak a nyáron. 

Mészáros András és Simon Attila az MTA külső tagjai, valamint Németh Zoltán, Csehy Zoltán, Bárczi Zsófia és Bolemant Lilla, 

az MTA közteztületének külső tagjai, és mások: Bandor Éva, Skuta Miklós, Bőd Titanilla, Deák Renáta, Hégli Dusan, Bartalos Tóth 

Iveta, Tóth László, Récsei Noémi, Nagy Zsófia, Barak László, Nagy Hajnal Csilla, Cséfalvay András és Győry Attila 

könyvajánlója…” Forrás: Napunk.sk: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Összeállította: Bóna László  
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