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Interjú Bitay Enikővel, az EME elnökével 

Bitay Enikő akadémikust, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagját, a Sapientia EMTE egyetemi tanárát választotta az Erdélyi 

Múzeum-Egyesület (EME) első női elnökévé a 2022. március 26-án megtartott tisztújító közgyűlésén. A közgyűlésen a teljes 

vezetőség megújult: Keszeg Vilmos, aki az EME elnöke volt négy évig, ezután alelnökként folytatja tevékenységét, alelnök lett 

továbbá Bódizs György főorvos, Kerekes László egyetemi tanár (aki sajnos azóta elhunyt), valamint Sipos Gábor akadémikus, 

történész, főtitkár Bogdándi Zsolt történész. […] Az EME 2022 márciusában megválasztott elnökével az egyesület jelenéről és 

jövőjéről beszélgettünk…” Forrás: MTA.hu: teljes cikk >  

Kérdőíves kutatás indul a kivándorolt magyarok körében 

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete online kutatást indít a külföldre költözött magyarok körében. Az 

elmúlt másfél évtizedben többszázezer honfitársunk költözött Magyarországról egy másik országba. Ez a legújabb kivándorlási 

hullám régóta az érdeklődés középpontjában van: társadalomtudományi kutatások, közéleti-politikai viták, médiatudósítások és 

színházi, irodalmi művek foglalkoztak, foglalkoznak a témával. Az elmúlt években a Társadalomtudományi Kutatóközpont két 

online survey és több interjús adatfelvételt is végzett külföldön élő magyarok körében, a kérdőíves módszerekkel együttesen több, 

mint 20 ezer embert megkérdezve. […] A jelenlegi adatfelvétel ennek a kutatássorozatnak része, amelyben többek között arra 

vagyunk kíváncsiak, hogy milyen okból döntöttek honfitársaink a kivándorlás mellett, mennyire illeszkedtek be az új környezetükbe, 

milyen kapcsolatokat ápolnak más magyarokkal és Magyarországgal…” Forrás: ELKH.hu: teljes cikk >  

 

Az ungvári magyar intézet új szakot is indít 

 
Az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézete (UMOTI) az idén hét szakra hirdet felvételt. 

Alap- és mesterképzésre lehet jelentkezni magyar nyelv és irodalom, történelem, nemzetközi kapcsolatok, társadalmi kommunikáció 

és regionális stúdiumok, matematika és informatika, illetve fizika és informatika szakra. Emellett nappali tagozatos alapképzést 

kínálnak a magyar nyelv (mint idegen nyelv) és szakfordító, illetve az új, számítógép-tudomány elnevezésű képzésen. A magyar 

intézet felvételi bizottságának felelős titkárától, Imre Gyulától megtudtuk, alapképzésre (baccalaureus) az idei multiteszt vagy az 

elmúlt három évben szerzett érettségi eredményével is lehet jelentkezni. […] Mit kell tudni az új számítógép-tudomány szakról? A 

képzés az információkezelést és az információfeldolgozást állítja vizsgálata fókuszába elméleti és gyakorlati megközelítésben…” 

Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Videó: Kihívások és lehetőségek – kerekasztal beszélgetés az Ungvári Nemzeti Egyetemen 

 
Az oktatás, a hatóságok és az üzleti szféra – ez a három tényező az, amely kedvező hatással van Ukrajna és azon belül Kárpátaljai 

gazdasági fejlődésére. Az Ungvári Nemzeti Egyetem gazdaságtudományi kara már 2019 óta szervez ezzel kapcsolatos kerekasztal 

beszélgetéseket. Az oktatási szférának szüksége van a hatóságok és az üzleti élet támogatására, főleg most, amikor az ungvári 

egyetem a duális képzési forma felé orientálódik. A korábbi, a karanténnal kapcsolatos kihívásokhoz február 24-e óta számos új 

társult. A megoldást csak a problémák megvitatásával lehet megtalálni – hangsúlyozta Volodimir Szmolanka, az Ungvári Nemzeti 

Egyetem rektora…” Forrás: Tv21ungvar.tv: teljes cikk > 

Könyvajánló: A kárpátaljai magyar közösség nemzetiségi és nyelvi jogai 

A kárpátaljai magyar közösség nemzetiségi és nyelvi jogairól számos összefoglaló jelent meg az Ukrajna függetlenné válása óta 

eltelt három évtizedben. A jelen összefoglaló készítése során áttekintettük ezeket az anyagokat, és ennek egyik legfontosabb 

tanulsága az volt, hogy a nemzetiségi és nyelvi jogi helyzet sohasem állandó és statikus, hanem – az épp aktuális geopolitikai, illetve 

kül- és belpolitikai események függvényében – mindig dinamikusan változó. Egy-egy áttekintés éppen ezért tehát csak a 

folyamatokat mutathatja be és az aktuális szinkron állapotot rögzítheti, s legfeljebb kísérletet tehet a közeljövő várható 

eseményeinek előrejelzésére. […] Olvasható a szerzők, Csernicskó István és Tóth Mihály  − akik mindketten az MTA 

köztestületének külső tagjai − előszavából A kárpátaljai magyar közösség nemzetiségi és nyelvi jogai. Kárpát-medencei magyar 

kisebbségjogi kalauz címet viselő, 2021-ben megjelent kötetben…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 

 2022. augusztus 11. 
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https://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/interju-bitay-enikovel-az-eme-elnokevel-112326
https://kisebbsegkutato.tk.hu/hirek/2022/08/kerdoives-kutatas-a-kivandorolt-magyarok-koreben
https://kiszo.net/2022/07/30/felveteli-az-ungvari-magyar-intezet-uj-szakot-is-indit/
https://tv21ungvar.tv/hirmusorok/hirek/kihivasok-es-lehetosegek-kerekasztal-beszelgetes-az-ungvari-nemzeti-egyetemen.html
https://karpatalja.ma/kultura/konyvajanlo/konyvajanlo-a-karpataljai-magyar-kozosseg-nemzetisegi-es-nyelvi-jogai/
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A minisztérium maximalizálná az egyetemi tandíjakat 

Az oktatási minisztérium a 2023/2024-es akadémiai évtől kezdődően meg szeretné határozni a levelező tagozatok tandíjának 

maximális összegét. Az éves maximális tandíj meghatározásakor az egy hallgatóra jutó összeget az állami felsőoktatási intézmények 

költségvetésből származó támogatásainak elosztására vonatkozó módszertan szerint veszik figyelembe. [...] A legalacsonyabb 

maximális éves tandíjat a filozófia, a történettudományok, a politikatudományok, a jog, a pszichológia, a szociológia és a szociális 

antropológia, a teológia, valamint a művészetek és kultúra szakos hallgatóknak kell majd fizetniük…” Forrás: Ujszo.com: teljes 

cikk > 

Csütörtökön indul a Nagy Ipoly-takarítás 

Csütörtökön indul a Nagy Ipoly-takarítás második évadja. A határfolyó felvidéki oldalán több mint harminc, a magyarországi részen 

pedig tucatnyi település csatlakozott a nemes kezdeményezéshez. Augusztus 11-e és 13-a között zajlik szervezett keretek között az 

önkéntes Ipoly-tisztítás. [...] Az említett szakaszon nagyon alacsony az Ipoly vízszintje. A térségünkben tapasztalható aszály mellett 

a vízduzzasztók nem megfelelő karbantartása is okozza az alacsony vízszintet. Így problémát jelenthet a szakaszon a csónakokkal 

való takarítás…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

125 éve született Fábry Zoltán író, a stószi remete 

Százhuszonöt éve, 1897. augusztus 10-én született Fábry Zoltán író, publicista, kritikus, a felvidéki magyar irodalom és közélet 

egyik legjelentősebb alakja. Az Abaúj megyei Stószon (ma Szlovákia) született német nyelvű kisbirtokos családban. [...] A trianoni 

békediktátum után Csehszlovákiához került szülőfalujából az elkövetkezendő évtizedekben csak néhány alkalommal mozdult ki. 

Stószon az irodalom világába merült, nevéhez is fűződik a felvidéki új magyar irodalmi élet. [...] Antifasiszta és háborúellenes 

tevékenységéért 1939-ben, majd 1941-ben is az illavai fegyintézetbe zárták. [...] Ő lett az 1945–48 közötti jogfosztás krónikása, A 

vádlott megszólal című, a magyarüldözés és kollektív bűnösség elleni 1946-os röpirata kéziratban terjedt, csak a prágai tavasz 

idején, 1968-ban jelent meg Stószi délelőttök című kötetében. [...] A halálát követő évben kezdődtek a Fábry Zoltán Irodalmi és 

Kulturális Napok Kassa, Szepsi, Stósz, Buzita és más helyszínekkel. Idén augusztus 13-án és augusztus 14-én rendezik meg a 

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

  

Miniszterelnök: Az állam támogatja a szerb származású külföldieket 

A Carta Serbica programon keresztül egy évre szóló tartózkodási engedélyt kaphatnak és kérhetik az állampolgárságot azok a 

személyek, akik a diaszpórában születtek, vagy bizonyos életkörülmények miatt arra kényszerültek, hogy elhagyják Szerbiát, és 

lemondtak az állampolgárságukról, közölte kedden Ana Brnabić miniszterelnök. Brnabić a Carta Serbicát ismertetve rámutatott, 

hogy a program további előnyöket és ösztönzéseket is hoz, például adó- és vámkedvezményeket, valamint a Postatakarék Bankkal 

együttműködve személyi kölcsön felvételét is lehetővé teszi a szerbiai lakhellyel nem rendelkezők számára. A miniszterelnök azt 

mondta, a szórványban élő nemzettársaink „kincset” jelentenek, mert lelkesedést, de új tapasztalatokat, ismereteket is hoznak 

magukkal. […] A Carta Serbica programot Lengyelországból vették át…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Több mint 40 ezren jelentkeztek számlálóbiztosnak az októberi szerbiai népszámlálásra 

Több mint 40 ezren töltötték ki Szerbiában az elektronikus jelentkezési űrlapot, amivel a számlálóbiztosi munkát lehetett 

megpályázni – közölte a Köztársasági Statisztikai Intézet (RSZ). […] A jelöltek listája megtekinthető az alábbi linken…” Forrás: 

Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Felmérés: Mennyit ér a “láthatatlan” munka? 

A nők által végzett házimunka napi három órát tesz ki, beleértve a szombatot és vasárnapot is. Legalábbis ez derül ki a Női 

Vállalkozási Akadémia által hét vajdasági önkormányzat területén végzett felmérésből, amelyet az ENSZ szervezete, az UN Women 

is támogatott. A projektumot az Európai Unió finanszírozta a Meghatározó lépések a nemek közötti egyenlőség felé projekt 

keretében. […] A nők még mindig több akadállyal szembesülnek a személyes előmenetel és a karrierfejlesztés terén, mint a férfiak. 

A hagyományokban gyökerezik, hogy a legtöbb esetben a leánygyermek gondozza és ápolja idős szüleit, akárcsak az, hogy a szülők 

https://ujszo.com/kozelet/jo-hir-az-egyetemistaknak-a-miniszterium-maximalizalna-a-tandijakat
https://ujszo.com/kozelet/jo-hir-az-egyetemistaknak-a-miniszterium-maximalizalna-a-tandijakat
https://felvidek.ma/2022/08/csutortokon-indul-a-nagy-ipoly-takaritas/
https://felvidek.ma/2022/08/125-eve-szuletett-fabry-zoltan-iro-a-stoszi-remete/
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/31692/Brnabic-bemutatta-a-Carta-Serbica-programjat-Az-allam-tamogatja-a-szerb-szarmazasu-kulfoldieket.html
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/31686/Tobb-mint-40-ezren-jelentkeztek-szamlalobiztosnak-az-oktoberi-szerbiai-nepszamlalasra.html
https://www.magyarszo.rs/hu/5003/kozelet/270009/K%C3%B6zz%C3%A9tett%C3%A9k-az-%C3%B6ssze%C3%ADr%C3%B3k-ranglist%C3%A1j%C3%A1t-n%C3%A9psz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%A1s.htm
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vagyonát általában a fiúgyermekre íratják, vállalkozás indításakor pedig a nőknek gyakran nincs olyan, saját tulajdonban lévő  

ingatlanuk, amelyet hitelfelvétel esetén banki garanciaként tudnának felmutatni…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Oktatásszakértői adatbázist hoznak létre 

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége az együttműködő partnere az 

Erasmus+ keretében megvalósuló Kárpát-medencei Oktatásszakértői Adatbázis kialakítása és működtetése a határon túli magyar 

oktatás fejlődése érdekében című projektnek, amely 2021. november 1. és 2023. október 31. között zajlik. A koordinátor pedig a 

magyarországi székhelyű Innovatív Pedagógiai Műhely. Most az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete által szervezett 

Szabadkai Nyári Akadémia keretében képviselőinknek alkalmuk volt egyeztetni a további tennivalókról… […] A jó, bevált 

gyakorlatok cseréje közös szakértői műhelyekben valósul meg, ebben az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete 25, míg a 

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 50, a közoktatásban dolgozó szakértővel valósítja meg a két éves együttműködést, 

képzések, műhelyek, és tanácskozások keretén belül…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Archívum jött létre a virtuális térben Kishegyes múltjáról 

A múltban számos fénykép készült, amelyek bepillantást engednek a letűnt idők embereinek mindennapjaiba. Két kishegyesi 

származású fiatal, Tóth Árpád és Csernik Márton úgy döntöttek, hogy a múlt lenyomatait elérhetővé teszik szélesebb körben, és 

létrehozták a Kishegyesi Digitális Archívumot. Az archívum a kishegyes.net címen található, és jelenleg közel ezer fényképet 

tartalmaz a múlt századból. Ezek címkék szerint vannak csoportosítva, a könnyebb átláthatóság kedvéért…” Forrás: Magyarszo.rs: 

teljes cikk >  

 

Podcast: Kismartonban tartotta ülését a népcsoporttanácsi vezetők állandó konferenciája 

Kismartonban tartotta ülését augusztus 4-én a népcsoporttanácsi vezetők állandó konferenciája. A hat, törvényileg elismert 

népcsoport képviselői az oktatási és tudományos együttműködési tervek mellett arról is tanácskoztak, hogyan emelhetnek szót a 

nemzetiségek érdekében a politika szereplőinél. A találkozó napirendjén szó esett egy tervezett együttműködésről a bécsi 

Történelem Házával. A cél itt az, hogy az Ausztria múltjával foglalkozó kiállítás anyagában megjelenjenek az autochton 

népcsoportok, illetve hogy a kalauz a hat népcsoporti nyelven azaz, magyarul, horvátul, szlovénül, szlovákul, csehül és roma nyelven 

is hozzáférhető legyen. […] A tanácskozáson áttekintették az elmúlt időszakban megvalósult közös projekteket is. […] Zsótér Írisz, 

a Magyar Népcsoporttanács ügyvezető elnökhelyettese a tanácskozás témáiról…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Podcast: Újabb gyermekkönyvek Vibók Ildi tollából 

Szinte minden korosztály talál kedvére való olvasmányt Vibók Ildi könyvei között, és az idei esztendő is tartogat még újdonságokat. 

Már megjelent az Állati sorozat legújabb része, az „Állati családok“, de készül az Emma királylány sorozat egyik újabb állomása 

is, amelyben az agyba látogathatunk el, szakértő segítséggel. Ezt a könyvet is hamarosan a kezünkben tarthatjuk. […] Vibók Ildi író 

a készülő és megjelenő könyveiről…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Ülésezett a dobronaki községi magyar önkormányzat 

A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség féléves beszámolóját a múlt heti ülésen tárgyalták meg: a 

legnagyobb költségek a működéssel, szolgáltatással kapcsolatos tételek, a munkaköltségek és a bérek. A közösség támogatta a helyi 

kétnyelvű általános iskolát, illetve részben kifizették az ösztöndíj-kiegészítéseket az egyetemisták részére, valamint az egyesületek 

támogatásait is. A féléves költségvetést az ellenőrző bizottság pozitívan véleményezte. Készülve az őszi önkormányzati 

választásokra, az ülésen megköszönték a helyi választási bizottság tagjainak a munkáját, és helyettük újakat neveztek ki. Az új 

bizottság elnöke maradt Ivanec Estera, alenöke pedig Lőrinc Éva. […] A DKMÖNK idén is támogatja a muravidéki magyarság 

legnagyobb eseményét, a Muravidéki vágtát és ősszel tervezik a pajta megnyitóját…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Hosszúfalu híres szülöttjére emlékeztek  

Hosszúfaluban szombaton délután került sor a hagyományos Fehér Jani Emléknapra, melyen a falu híres szülöttjére, Fehér Jani 

operaénekesre (1904–1978) emlékeztek, a Helyi Közösség pedig ez alkalomból megvendégelte a falu idősebb polgárait. […] Sarjaš 

Katja, a falu szülöttjének nevét viselő művelődési egyesület elnöke köszöntötte a résztvevőket, méltatva a hosszúfalui Fehér Janit, 

aki az eszéki, majd a zágrábi közönséget is meghódította a színpadi szerepeivel…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

https://www.vajma.info/cikk/tukor/8583/Mennyit-er-a-lathatatlan-munka.html
https://www.magyarszo.rs/hu/5002/kozelet_oktatas/269984/Oktat%C3%A1sszak%C3%A9rt%C5%91i-adatb%C3%A1zist-hoznak-l%C3%A9tre-Szabadkai-Ny%C3%A1ri-Akad%C3%A9mia-De-Negri-Ibolya.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4997/vajdasag_kishegyes/269663/A-m%C3%BAlt-lenyomatai-kishegyes.htm
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3167747/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3168371/
https://nepujsag.net/muravidek/12793-dobronak-k%C3%B6zs%C3%A9gi-magyar-%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat.html
https://nepujsag.net/kultura/12791-a-falu-h%C3%ADres-sz%C3%BCl%C3%B6ttj%C3%A9re-eml%C3%A9keztek.html


ROMÁNIA/ERDÉLY 

HORVÁTORSZÁG 

A roma holokausztra emlékeztek Muraszombatban 

A múlt héten emlékeztek meg Muraszombatban a második világháborús népirtás roma áldozatairól. A Szlovén Roma Szövetség 

által szervezett konferencián a történelmi események ismertetése mellett arra hívták fel a figyelmet, hogy Európában a mai napig 

jelen van a gyűlöletkeltés és a romaellenesség. […] Világszerte augusztus 2-án emlékeznek meg a roma holokausztról, amelynek 

becslések szerint legalább félmillió roma esett áldozatául. […] A konferencián jelenlévők közösen leleplezték a roma holokausztról 

tanúskodó emléktáblát, majd meg is koszorúzták…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

  

Elkezdődött az eszéki HMOM Központ nagyszabású felújítása 

A horvátországi magyarság legfontosabb intézménye, a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ, amely óvodának, 

általános iskolának, középiskolának és diákotthonnak is helyet ad, 1999 szeptemberében nyílt meg. […] Több mint két évtizedes 

fennállása óta először kerül sor jelentős felújításra. A napokban kezdődtek meg a 2,2 millió kúna értékű munkálatok, amelyeknek a 

során az óvoda és a rendezvényterem újul meg, valamint az elektromos hálózatot modernizálják…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes 

cikk > 

Beszélgetés: Pusztay János nyelvész, egyetemi tanár 

Pusztay János nyelvész a szerkesztője a Szemhatár sorozatnak, amelynek legfrissebb kiadványa A horvátországi magyarok a 21. 

században című kötet. A nyugalmazott egyetemi tanárral az említett könyv eszéki bemutatója kapcsán volt alkalmunk beszélgetni a 

magyar nyelvről, a kisebbségi létről és a kétnyelvűségről. […] Nemrég jelent meg egy könyve És a magyar nyelv? címmel, ahol 

anyanyelvünk jövőjéről értekezik. […] Kisebbségi nyelvekkel foglalkozom, és látom a nyelvekre leselkedő veszélyeket, ezekből le 

tudok vonni olyan következtetéseket, amelyek nagyobb közösségekre is érvényesek lehetnek. […] Sajnos a vegyes házasságban 

élők nem jönnek rá arra, tisztelet a kivételnek, hogy a két nyelvben, két kultúrában felnövő gyermek sokkal szerencsésebb, 

kedvezőbb helyzetbe tud kerülni, mint az egy kultúrában felnövő. Egy hatalmas tévhit az a szülők részéről, hogy a gyermekük 

mentálisan zavart lesz, messze nem így van, sőt. […] Elindult egy nagy globalizációs folyamat, aminek a kis nyelvek eleve 

kárvallottjai. A pesszimista jóslatok szerint századunk végére a világ beszélt nyelveinek 80-90 százaléka el fog tűnni. Az optimista 

prognózis szerint csak ötven százalék…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Videósorozat: Magyar emlékek Horvátországban 

Ágoston Gergely, idegenvezető mutatja meg a Drávatáj magazinműsor videó sorozatában a Horvátországi magyar emlékhelyeket, 

Abbáziában és Fiumében tevékenykedő és megfordult híres, 18-19. századi személyiségek történeteit…” Forrás: Kepesujsag.com: 

teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

Politikum: A román sajtó arról ír, hogy a magyar kormány százmilliókat pumpál „az RMDSZ alapítványaiba” 

Továbbra is téma a bukaresti médiában Orbán Viktor hírhedté vált tusványosi beszéde. Az egyik legnézettebb hírcsatorna, a Digi24 

elemzésében azt a következtetést vonja le, hogy a magyar miniszterelnök évek óta több száz millió eurót pumpál magyar állami 

pénzekből egy jelentős „erdélyi alapítványi hálózatba”, ezzel magyarázható szerintük, hogy az RMDSZ vezetői hallgatnak a magyar 

miniszterelnök kijelentései kapcsán. […] Tánczos Barna elsőként adott magyarázatot az RMDSZ részéről az elmúlt évtizedben 

milliárdos nagyságrendben a magyar kormány részéről Romániába érkező összegek kapcsán: […] … az RMDSZ soha nem részesült 

magyarországi támogatásban, soha nem használt fel Magyarországtól származó pénzt politikai tevékenységekre…” Forrás: 

Transtelex.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Riport: 10 év alatt összeomolhat a háziorvosi rendszer 

A háziorvosok átlagéletkora magas, a nyugdíjba vonulók pótlása egyre több településen ütközik nehézségekbe, hatalmasak a területi 

különbségek, jellemző az orvosok elvándorlása. A szakemberek szerint egy évtizeden belül a háziorvosi rendszer összeomlik 

Romániában, mivel a kormánynak nincs koncepciója arra, hogy ezt a problémát megoldja. Az Országos Statisztikai Intézet adatai 

szerint az ország 328 településén nincs bejegyzett háziorvosi szolgáltatás. […] A Román Orvosi Kamara elnöke, Daniel Coriu úgy 

becsüli, hogy 10 év múlva már nem lesznek háziorvosaink, mivel jelenleg a háziorvosok közel fele 61 év feletti, […] a 35 év alatti 

korosztályhoz tartozó szakemberek pedig a családorvosoknak mindössze a 2,2 százalékát teszik ki, mert a háziorvosi praxis egyre 

kevésbé vonzó a pályakezdők számára. […] A következmény? Gyorsabban fogunk megbetegedni és meghalni” – figyelmeztet 

Raluca Zoițanu, a Családorvosok Országos Szövetségének elnöke…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 
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Megvétóznák a bánffyhunyadi magyar óvodát a PSD helyi képviselői 

A Bánffyhunyadi Tanácsnak pénteki rendkívüli tanácsülésen kellett volna elfogadnia azt a határozat-tervezetet, miszerint a helyi 

Princhindeii veseli óvoda magyar csoportjai új épületbe költöznek, miután a Bánffyhunyadi Református Egyházközség területén, a 

magyar kormány anyagi támogatásával épült, új ingatlant július közepén felavatták. Oana Goga szociáldemokrata tanácsos azonban 

úgy véli, hogy az új épületben nemcsak a magyar, hanem a román gyermekeknek is helyet kellene kapniuk. […] Vincze-Minya 

István kalotaszegi esperes tudomása szerint a magyar óvodai csoportba eddig is írattak román gyereket, tehát nem merül fel a 

kirekesztés esete, amivel a PSD-s tanácsos vádolta a magyarokat. […] A Kalotaszeg fővárosának számító, 9300 lakosú 

Bánffyhunyadon közel 30 százalék a magyarok aránya, a város vonzáskörében azonban magyar többségű falvak találhatók. A 15 

tagú önkormányzati testületben a PNL-nek hat, az RMDSZ-nek és a PSD-nek három-három, a Mentsétek meg Romániát 

Szövetségnek (USR) két képviselője van, és egy képviselő függetlenként tevékenykedik…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > teljes 

cikk 2 > 

Riport: A megszűnés vagy az újrakezdés határán az aranyosszéki közoktatás 

A negyvenes években 7500 lelket számláló aranyosszéki Várfalva község többségében magyar falvai nyolcvan év alatt elveszítették 

népességük felét. A nagyarányú létszámcsökkenés napjainkban elsősorban a magyar oktatás nehéz helyzetében mérhető. Többen 

iskolaközpontban és az elemi oktatás átszervezésében gondolkodnak, de a kompromisszumkeresés elakadt. Aranyosszéki 

pedagógusokkal és a polgármesteri hivatal vezetőjével beszélgettünk. […] A magyar közoktatásban Erdély-szerte gondot okoz a 

gyerekhiány. Vannak ,,menő” nagyvárosi iskolák, ahol az elemi, a gimnáziumi és a líceumi osztályokba bőven van beiratkozó diák, 

de pár tíz kilométerrel odébb, a falusi és a kisvárosi iskoláknak egyre nehezebb elkerülni az összevont osztályokat. Közben ádáz 

harc folyik a gyerekekért. Egy helyi iskola megszűnése mérföldkőnek számít a település életében. […] Ez az oktatási forma nem a 

gyerekek, hanem a tanító számára nagyon nehéz és fárasztó. Négy korcsoportból álló osztály előtt négyszer több dologgal kell 

foglalkozzak, mint az a városi tanítónő, aki egyetlen osztályt tanít…” Forrás: Erdelyinaplo.ro: teljes cikk > 

Recenzió: Román album az 1919-es magyar–román konfliktusról 

Románia Hivatalos Közlönyének kiadója reprezentatív albumot jelentetett meg 2019-ben, az első világháború végén lezajlott 

magyar–román konfrontáció századik évfordulója alkalmából. Zahorán Csaba, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat 

Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete Trianon 100 Kutatócsoportjának munkatársa ezt a kiadványt 

mutatja be 103 évvel a román hadsereg 1919. augusztus 4-i bevonulása után. A 176 oldalas kötet címe, valamint a borítója (a 

budapesti Országház előtt parádézó román csapatok fényképével) nem hagy sok kétséget a megjelenés apropóját illetően, egyúttal 

pedig össze is kapcsolja a könyvet a „Nagy Egyesülés” 2018-as centenáriumával. […] A szöveg azonban nem csupán jó néhány 

vitatható állítást vagy pontatlanságot tartalmaz, hanem a három szerző – Alin-Victor Matei, a Bukaresti Egyetem oktatója, Daniel-

Cosmin Obreja román hadtörténelemmel foglalkozó gyűjtő és Sorin Mărgărit kurátor és gyűjtő – narratívája alapvetően a román 

történetírás hagyományos megközelítéseit alkalmazza…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Szinte szétverték a váradi Ullmann-palota szecessziós díszítését a felújítást végző munkások 

Illegális beavatkozás miatt 5000 lejre bírságolta a Bihar megyei művelődési és műemlékvédelmi igazgatóság a nagyváradi 

polgármesteri hivatalt, miután az Ullmann-palota felújítását végző cég leverte az eredeti fajanszborítás egy részét. […] A cég hétfőn 

fogott hozzá a belváros egyik legértékesebb és legrosszabb állapotban lévő szecessziós palotájának a felújításához, és már első nap 

le kellett állítani a munkát. A környékbeli lakosok ugyanis arról értesítették a műemlékek felújítását felügyelő Bihar megyei 

művelődési és műemlékvédelmi igazgatóságot, hogy a munkások verik le a homlokzatot…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

A 170 éve született Versényi György íróra, költőre emlékeznek Szucságon 

170 éve született a Kolozs megyei Szucságon Versényi György író, költő, néprajzkutató. A falu augusztus 13-án, szombaton, a XII. 

Györffy György Közösségi Nap keretében emlékezik híres szülöttére, közölték a szervezők. […] A kerek évforduló alkalmából 

Antalné Szép Ildikó Szucság szülöttje, Versényi György című, a Művelődés kiadó gondozásában megjelent könyvét Tőtszegi Tekla 

néprajzkutató, az MTA köztestületének külső tagja mutatja be, szombaton négy órától. A bemutatót követően Versényi György 

verseiből is meghallgathat néhányat a közönség…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Roma szabadegyetemet szerveznek a Hargita megyei Szelterszen 

A roma emancipáció dimenziói címmel Augusztus 18-21 között első alkalommal szerveznek roma szabadegyetemet Székelyföldön. 

A szervezők célja a roma emancipáció lehetőségeinek feltérképezése öt alaptéma mentén: egyenlőtlenségeket kitermelő folyamatok, 

politikai képviselet és roma cselekvőképesség, stratégiák a többségi társadalom érzékenyítésében, kulturális elismerés és 

emlékezetpolitika, telepfelszámolás, telepfejlesztés és deszegregáció…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk >   
            Összeállította: Bóna László  
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