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Az államnál maradt tavaly a civil szervezeteknek felajánlható adólejek nagy része  

Annak ellenére, hogy több évig növekedett azoknak a száma, akik átirányították a civil szervezeteknek, egyházaknak vagy 

diákoknak (utóbbiaknak ösztöndíjként) a jövedelemadójuk 3,5 százalékát, 2020-ban a pozitív trend megtorpant, és visszaesett az 

„adományozók” száma. A Profit.ro pénzügyi-gazdasági portál elemzése rámutat, a tavalyi évben 1,97 millió természetes személy 

rendelkezett a jövedelemadója 3,5 százalékáról, ez 200 ezer személlyel kevesebb, mint egy évvel korábban. A visszaesés annak 

ellenére következett be, hogy egy év alatt 6,02 millióról 6,20 millióra növekedett az alkalmazottak száma, tehát ennyien tudtak 

volna élni a lehetőséggel, de közülük csak 1,97 millió vette a fáradságot, hogy átirányítsa az adója 3,5 százalékát…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Öröm a szórványban: Háromnyelvű helységnévtáblái lesznek ezután Máramarosszigetnek 

Régi vágya teljesült a máramarosszigeti magyarságnak, ugyanis háromnyelvű helységnévtáblákat helyeztek ki a város bejáratánál 

hétfő reggel. A táblán román, magyar és ukrán nyelven olvasható a román–ukrán határ menti település neve, ahol a magyarság 

számaránya nem éri el a közigazgatási törvényben előírt húsz százalékot, amely biztosítaná a többnyelvű tábla kihelyezését…” 

Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

A Duna-delta adott otthont a 10. jubileumi Bölcs diák élménytábornak 

A Communitas Alapítvány a Bölcs diákok országos szintű vetélkedő egyhetes élménytáborát a festői szépségű Duna-deltában 

szervezte meg, ahol az éves versenyben a legjobban teljesítő csapatok vehettek részt. A tízedik élménytáborban sem maradtak el a 

tematikus napok, eladtak többek között… […] dr. Markó Bálint, a Babeș─Bolyai Tudományegyetem rektorhelyettese, az MTA 

külső köztestületének tagja, a Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet oktatója, aki részletesen bemutatta az ember hatását a 

környezetre, majd ezt követően a gyerekeket terepgyakorlatra vitte, ahol a Szulina-ág mentén különböző rovarokat és növényeket 

vizsgálhattak testközelből. Harmadik nap dr. Kovács Gábor, a Babeș─Bolyai Tudományegyetem Interdiszciplináris Bio-Nano 

Tudományok Intézetének kutatója, az MTA külső köztestületének tagja és Gulyás Ábel, a Babeș─Bolyai Tudományegyetem 

Magyar Kémia és Vegyészmérnöki Karon végzett hallgatója vezette be a diákokat a kémiai kísérletek világába. Pénteken dr. Silye 

Lóránd, a Babeș─Bolyai Tudományegyetem Geológiai Intézet Magyar Tagozatának oktatója, az MTA külső köztestületének tagja 

adott elő, amelynek témája a Duna-delta geológiája, a múlt, a jelen és a jövő tükrében volt…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Soha nem volt még ekkora az érdeklődés a Mathias Corvinus Collegium Kolozsvári Egyetemi Programja iránt 

A program felvételi időszaka július 30-án zárult, összesen 126 fiatal jelentkezett, akik a kincses város hat egyetemének valamelyikén 

folytatják majd tanulmányaikat. A juniorképzés a 2018 óta létező Kolozsvári Egyetemi Program (KEP) első állomása, amely a 

régióban egyedi, egyéves tehetségprogram. A képzés célja, annak megálmodói és vezetői szerint, hogy magas színvonalú, közös 

nevezőre hozott alaptudást kínáljon a diákoknak, melyet tanulmányaik és karrierútjuk során magabiztosan használhatnak…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Beszámoló: A Kommandói Cigányfolklór Táborról 

Huszonharmadik alkalommal tartották meg a Kommandói Cigányfolklór Tábort, a már hagyományosnak számító rendezvény 

táncosok, néprajz iránt érdeklődők tucatjait vonzza minden évben. A helyszínen megismerhettük, hogyan zajlik a táncoktatás, Deák 

Gyula főszervező és Tőkés Csaba Zsolt táncoktató pedig a tábor múltjáról és jelenéről beszélt a Krónikának. […] A tánctanulás, 

tanítás mellett már a kezdetektől cél volt, hogy a részvevők megismerjék a cigányság kultúráját, betekintést nyerjenek az életükbe. 

Minden évben szerveznek előadásokat néprajzos meghívottakkal, illetve mindig voltak őrkői adatközlők is a helyszínen, két család 

minden évben részt vett a táborban, ahol nemcsak táncokat mutattak be, hanem meséltek, válaszoltak az érdeklődők kérdéseire. […] 

Az érdeklődők száma évről évre változó. Volt olyan év is, amikor közel kétszázan érkeztek a táborba szó szerint a világ minden 

tájáról…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 
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SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

Gyászhír: Dobai István, az erdélyi magyarság kiemelkedő jogharcosa 

Dr. Dobai István, nemzetközi jogász, erdélyi református egyházkerületi főgondnok, 1957–1964 között a kommunista rendszerben 

politikai fogoly, a kolozsvári Imitatio Christi Kollokvium alapítója, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett, az MTA 

külső köztestületének tagja élt 97 évet. […] Tófalvi Zoltán marosvásárhelyi újságíró, kutató 1956 erdélyi mártírjai című 

tanulmánysorozatának 2009-ben megjelent III. kötete a Dobai-csoportról szól. Az 1956-os magyar forradalmat és szabadságharcot 

követő erdélyi „hazaárulási perek” egyik jellegzetes momentuma volt a Dobai-csoport pere: a román kommunista hatalom egy, az 

ENSZ-nek címzett, az erdélyi kérdés megoldását célzó memorandum miatt ítéltette életfogytiglani, illetve sok-sok évi 

börtönbüntetésre a perbe fogottakat…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk > 

Konferencia: A Tatár világbirodalommal szemben 

A Tatár világbirodalommal szemben címmel 2021. augusztus 6-7. között nemzetközi tudományos konferenciát szervez a 

Magyarságkutató Intézet (MKI) Székelyudvarhelyen.  A Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 

alapító elnökének védnökségével és megnyitóbeszédével tartandó konferencia alkalmat nyújt a tatárjárással kapcsolatos elméletek 

megvitatására, és az azokról való közös gondolkodásra – közölte az MKI. A konferencia az alábbi témaköröket járja körül: Erdély 

és a Székelyföld a tatárjárás idején, a székely-tatár viszony, a tatárjárás történeti, régészeti összefüggései; a tatárjárás pusztításai, 

annak következményei…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk > 

Baász Imre életműkiállítása a sepsiszentgyörgyi EMŰK-ben  

Baász Imre grafikus, akcióművész halálának 30. évfordulója alkalmából szervez emlékkiállítást az Erdélyi Művészeti Központ. A 

vendégeket Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere és dr. Bordás Beáta, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője 

köszönti. A kiállítást Lőrincz Lili művészettörténész és Dumitrescu Mircia grafikus nyitják meg. A tárlat kurátorai Baász Orsolya 

és Madaras Péter. Jelen kiállítás keresztmetszetet nyújt Baász Imre alkotói tevékenységéről. Bemutatja a művész útját a 

diplomamunkaként megvalósult Kalevala illusztrációktól a halálos ágyánál készített utolsó tusrajzokig…” Forrás: Transindex.ro: 

teljes cikk > 

 

A gyermeknevelés továbbra is nagyjából a harmadával faragja le az anyák bérét 

Szlovákiában továbbra sem számít könnyű feladatnak összehangolni a karriert a családi élettel. A gyermekvállalás a harmadával 

faragja le a nők fizetését. „A nők még hat évvel az első szülést követően is évente átlagosan 2,5 hónappal kevesebb időt töltenek a 

munkahelyükön azokhoz képest, akik nem vállalnak gyereket, a fizetésük pedig 33 százalékkal alacsonyabb ez utóbbiakénál” – 

derül ki a pénzügyminisztérium mellett működő Pénzpolitikai Intézet (IFP) felméréséből. A gyermeküket nevelő nőknek ugyanis 

kevesebb ledolgozott évük van, ráadásul a nők átlagfizetése eleve 19,4 százalékkal alacsonyabb a férfiakénál. Az alacsonyabb fizetés 

miatt kisebb összeget fizetnek be a Szociális Biztosítóba is, így a nyugdíjuk is alacsonyabb lesz. […] A pénzügyminiszter a családi 

pótlék növelésétől azt reméli, hogy ennek köszönhetően a családok több gyermeket vállalnak majd, ami megfordíthatja a romló 

demográfiai mutatókat. […] Hogy milyen rossz a helyzet, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a 2030-ig tartó, nagyjából tízéves 

időszakban újabb 100 ezerrel nő a nyugdíjasok száma, ezt követően azonban már öt év alatt ugrik meg ugyanennyivel. – derül ki az 

IstroAnalytica Közép-európai Tanulmányok Intézetének a felméréséből…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

A kitelepítettekre emlékeztek Somorján, reagált a szlovák külügyminiszter 

Hétfőn felavatták a Somorjáról Kitelepített Magyarok Emlékművét a Gazda sor és a Fő utca találkozásánál. Somorjáról 1947-ben 

több mint nyolcszáz személyt hurcoltak el Csehországba, és több mint háromszázat a lakosságcsere keretében Magyarországra. A 

kitelepítettek többsége visszatért, a kint maradottak leszármazottjainak egy része az avatásra látogatott haza Somorjára. Lipcsey 

György szobrászművész alkotását Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke és az emlékmű létrejöttét segítő szervezetek 

képviselői leplezték le […] A szlovák külügyminiszter, Ivan Korčok (SaS-jelölt) a közösségi oldalán élesen bírálta Kövér Lászlót 

(Fidesz), a Magyar Országgyűlés elnökét a Somorjáról Kitelepített Magyarok Emlékművénél mondott beszédéért. Korčok 

sérelmezte, hogy Kövér a saját történelemértelmezését Szlovákiában adta elő…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

A roma holokausztra emlékeztek Szlovákia szerte 

Az emlékezés fontosságát hangsúlyozták a szónokok a roma holokauszt emléknapján, hétfő délután a szlovákiai országos 

emlékműnél. A dunaszerdahelyi Halpiac téren tizenhatodik alkalommal emlékeztek az áldozatokra. Bertók István zongoraművész 

Holokauszt című darabjával kezdődött a megemlékezés, amelyen az 1944-ben az Auschwitz-Birkenau koncentrációs táborban 

meggyilkolt kétezer-kilencszáz roma és szintó, a roma holokauszt helyi áldozatai előtt rótták le kegyeletüket, valamint Janovics 

Ödön dunaszerdahelyi esperesplébános helytállásáról is szóltak. […] Megemlékezés Rimaszombatban a roma holokauszt 

https://www.erdely.ma/elhunyt-dobai-istvan-az-erdelyi-magyarsag-kiemelkedo-jogharcosa
https://www.erdely.ma/miert-nem-tudta-megtorni-a-magyar-kiralysagot-a-tatarjaras-rangos-konferencia-szekelyudvarhelyen
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nemzetközi emléknapján… […] A több mint húsz esztendeje aktívan tevékenykedő Romane Jile Polgári Társulás kezdeményezésére 

2021. augusztus 3-án a csatai Cigány Ház (Romano Kher) udvarán álló kopjafánál…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > teljes cikk 2 

> teljes cikk 3 > 

Interjú: Csicsay Károly, tanár 

A köztársasági elnök és a kormányfő jelenlétében a napokban vette át Kassán az Arany Amos-díjat, nemzetiségi pedagógusként 

idén ő kapta ezt az országos kitüntetést. Nem csoda, hiszen Csicsay Károly nevét szinte minden magyar szakos pedagógus ismeri. 

Írt tankönyvet, szöveggyűjteményt, tudományos szaktanácsadó és módszertani munkatárs, az állami Módszertani és Pedagógiai 

Központ (MPC) és az Állami Pedagógiai Intézet (ŠPÚ) munkatársa, 2018-tól pedig az oktatási miniszter tanácsadói testületének 

tagja. […] Ha már itt tartunk, valóban felületesebbek, műveletlenebbek a mai gyerekek, mint az előző nemzedékek? Szerintem ez 

egyáltalán nincs így. A mai fiatalok semmivel sem rosszabbak az előző nemzedékeknél. Az intelligenciájukkal, 

felfogóképességükkel sincs gond. A gond abban rejlik, hogy a tudás szerkezete, ezzel pedig a tudás átadása, elsajátítása változott 

meg, de az rapid módon. Szerintem a csak bemagolt tudás semmire sem jó és nem is ér semmit. […] Szerinted is idegen nyelvként 

kell oktatni a szlovák nyelvet a magyar tannyelvű iskolákban? Mindenképpen. A pozsonyi kollégák szokták mondani, miért 

hangoztatom azt, hogy ez idegen nyelv? Hát mert az. Mondom nekik, figyeljetek ide, még a szocializmus idején, amikor jöttek a 

vietnámiak az akkori Csehszlovákiába, fél év alatt úgy elsajátították a szlovák nyelvet, hogy képesek voltak kommunikálni. Talán, 

mert a tankönyvek is rosszul vannak felépítve. A kiselsősök mondókákat tanulnak… Se füle, se farka.  …” Forrás: Ujszo.com: teljes 

cikk > teljes cikk 2 > 

Kötet: Karanténversek két IP-címre 

Két hazai költő, Barak László és Vida Gergely a végtelennek tűnő karanténidőszakban verseket küldözgetett egymásnak, megosztva 

a másikkal érzéseiket, tovább gondolva egymás gondolatait, tovább rajzolva egymás képeit. Ebből Feedback címmel született egy 

közös kötet, ha úgy tetszik, egy négykezes, amely alaposan kiaknázza a poézis kommunikatív jellegét. Pesszimista irodalmárok 

szokták mondogatni, hogy manapság a költők főleg egymásnak írnak, olyannyira rétegműfajjá vált, amit csinálnak. Mások szerint 

ez mindig is így volt, valamennyi poétát mindig is az érdekelte elsősorban, mit szólnak a kollégák az új kötetéhez vagy a folyóiratban 

közölt verseihez. Az irodalom viszont magányos műfaj, nem jellemző, hogy többen dolgoznak egy közös művön. […] Szerintem a 

két költő költészetükben is vannak közös pontok, például az olvasó „bevonásának” módja. Nem rángatják őt két kézzel befelé az 

ajtón, hanem csak kitárják neki résnyire, és eldöntheti, hogy átlépi-e a küszöböt, vagy sem. […] A kötet szerkesztője és az 

elgondolkodtató utószó szerzője az H. Nagy Péter irodalomtörténész, az MTA külső köztestületének tagja, aki Karanténkultúra és 

járványvilág címmel maga is írt egy izgalmas könyvet a pandémia hatásairól és művészeti jellegű hozadékairól…” Forrás: 

Ujszo.com: teljes cikk > 

Helyzetkép: A törökverő egri várkapitány nyughelye 

Zemplén keleti határ menti részén, a Latorcába futó vizek homokhátán van egy régi alapítású település. Ott áll az a ritka jó állapotban 

fennmaradt szakrális építészeti emlék, a dobóruszkai templom, amelyet a Szent Kereszt Felmagasztalása tiszteletére szenteltek fel. 

A magyar történelem egyik igen jeles katonájának, Dobó István erdélyi vajdának földi maradványait őrzik a régi falak. 1245-ben 

keletkezett az első írásos emléke Dobóruszkának, IV. Béla király egyik birtokmegerősítő okiratában, a tatárdúlás után…” Forrás: 

Ujszo.com: teljes cikk > 

 

A Vihar hadművelet évfordulójára emlékezik Szerbia 

A Vihar hadművelet évfordulójára emlékeztek a Belgrád melletti Busije településen. A 26 évvel ezelőtti horvát katonai akció során 

mintegy 220 ezer szerbet üldöztek el szülőhelyéről, és mintegy kétezer személy pedig életét vesztette vagy eltűnt. Az eseményen 

jelen volt Aleksandar Vučić, Szerbia államfője, Ana Brnabić, Szerbia miniszterelnöke és Milorad Dodik, Bosznia-Hercegovina 

államelnökségének szerb tagja is…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Riport: Prosperitati Alapítvány működése 

Az elmúlt fél évtizedben a vajdasági magyar közösség terület- és gazdaságfejlesztését szolgáló Prosperitati Alapítvány a Vajdasági 

Magyar Szövetség (VMSZ) kezdeményezésére jött létre a Magyar Kormány támogatása által. Az alapítvány a tájékoztatása szerint 

több mint 14 000 projektet valósított meg és 178 millió euró vissza nem térítendő támogatást nyújtott. A lakosság számával 

kapcsolatos átfogó kutatások hiánya miatt a szakértők még mindig nehezen tudják felmérni, hogy a gazdák, az iparosok és a vidéken 

élő emberek anyagi támogatásával az alapítvány képes-e megállítani a vajdasági magyar lakosság egyre nagyobb elvándorlását. Az 

alapítvány kétségkívül nagyban hozzájárul a vidéki gazdaság megerősítéséhez. Ugyanakkor a VMSZ-nek az alapítvány programjain 

https://ujszo.com/regio/az-eltitkolt-roma-holokausztra-emlekeztek
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keresztül sikerül erősítenie a politikai pozícióját a magyar választók között. Mivel az alapítvány nem köteles válaszolni a közérdekű 

információkhoz való szabad hozzáférés iránti kérelmekre, egyelőre csak az alapítvány vezetőinek nyilatkozataira és a hivatalos 

honlapján közzétett információkra támaszkodhatunk... […] Gyurkovics megjegyezte, hogy bár a 2016 és 2020 közötti időszakban 

14 000 ember nyert a Prosperitati pályázatokon, a támogatások összege jelentősen eltérő. „A vissza nem térítendő eszközök 

összegének elemzésével kiszámítható, hogy az eszközök 55-60 százalékát a pályázók kevesebb, mint 10 százaléka nyerte meg. 

Tehát a pályázók 90 százaléka osztozik a pályázati eszközök maradék 40-45 százalékában…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes 

cikk > 

A kistérségi krónikás címmel jelent meg dr. Virág Gábor új helytörténeti kiadványa 

A kistérségi krónikás címmel jelent meg dr. Virág Gábor kishegyesi helytörténész, az MTA külső köztestületének tagjának legújabb 

kiadványa. A szerző nyolcvanadik születésnapjára időzített kiadvány valójában tíz helytörténeti tanulmányt tartalmaz, mely a 

korábbi évek kutatásainak egyfajta összegzése. A könyv bemutatóját az Ady Endre Kísérleti Általános Iskola ebédlőjében tartották 

meg az Anna-napok keretében, ahol Csőke Márk beszélgetett a szerzővel. […] Virág Gábor több évtizedes kitartó helytörténeti 

kutatásai nyomán számos könyv jelent, melyeknek szerzője vagy társszerzője. Munkásságáért 2011-ben Szenteleky Kornél Irodalmi 

Díjat kapott. Virág Gábor 1965-ben költözött át Kishegyesre. Munkáiban magát Kishegyest és annak történetét is feldolgozza. 1999-

ben megírja az Egy bácskai magyar népiskola krónikáját (A kishegyesi római felekezeti iskola története 1770–1920), majd a 

Kishegyes című helytörténeti tanulmányt. Megírja a feketicsi református iskola történetét, a kishegyesi iparosság történetét és a 

kishegyesi iskola történetének második kötetét (1920–1944). Közreadja a feketicsi móringleveleket – házassági szerződéseket is. 

[…] Ünnepi szentmisével, lovas felvonulással, valamint a délutáni és esti művelődési műsorral és hangversenyekkel zárul 

Kishegyesen az Anna-napi, egyhetes rendezvénysorozat…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Megnyílt a Falak című kiállítás Zentán 

Szerdán a zentai Alkotóházban megnyílt a 2021. évi Művészet és műemlékvédelem művészettelep kiállítása, melyen pécsi és 

újvidéki egyetemisták munkái láthatók. A tíznapos telep záró-rendezvénye az épített értékekkel és emlékekkel foglalkozik a 

művészet eszközeivel. Az Alkotóház kis terében berendezett sikeres kiállítás látogatóit dr. habil. Raffay Endre művészettörténész, 

a telep művészeti vezetője és Gondi Martina, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatója köszöntötte. […] A kiállítást ezután 

dr. Mecsi Beatrix művészettörténész nyitotta meg. …” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Sinkovics Ede kapta az idei Nagyapáti Kukac Péter Képzőművészeti Díjat 

Sinkovics Ede a Nagyapáti Kukac Péter Képzőművészeti Díj idei kitüntetettje. A Nagyapáti Kukac Péter Képzőművészeti Díjat a 

Topolyai Napok keretében adják át 2021. szeptember 9-én. Ugyanekkor a hagyományoknak megfelelően a topolyai Művelődési 

Ház kiállítótermében megnyílik a díjazott művész kiállítása is…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Beszélgetés: Talpai Sándor közösségépítő 

A Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Talpai Sándor közösségépítővel, a Vajdasági Magyar Szövetség alapító tagjával, volt 

alelnökével beszélgettünk, aki a délvidéki magyar közösség érdekében végzett több évtizedes tevékenységének elismeréseként 

vehette át nemrégiben a magyar állami kitüntetést. […] Az ön nevéhez fűződik a szórványközpont, illetve a Torontál Magyar 

Oktatási, Művelődési és Ifjúsági Központ létrehozása is. — Budapesten tagja voltam egy szórványstratégiát kidolgozó 

munkacsoportnak, a szórványközpont(ok) megalapításában láttam és látom ma is a jövőt…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk >  

 

Az ukránok szerint a keleti háború a legfőbb probléma az országban 

A válaszadóknak többek között felajánlották, hogy Ukrajna problémáiról szóló listán számukra legfontosabb három 

válaszlehetőséget válasszák ki - derül ki a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet felmérésének eredményeiből, írja az 

Ukrinform.ua. A megkérdezettek a keleti háborút nevezték meg Ukrajna legfőbb problémájának (63,9% a top 3-ba sorolta, 27,9% 

pedig az első számú problémának tartja), emellett a korrupció (56,3% és 24,6%), a munkanélküliség (44%és 20,4%) és a közüzemi 

díjak (41,9%és 10,2%) is nagy problémát okoznak az országban…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > 

 

https://www.szabadmagyarszo.com/2021/08/04/prosperitati-a-gazdasagi-fejlodes-es-a-politikai-tamogatas-megvasarlasanak-eszkoze/
https://www.szabadmagyarszo.com/2021/08/04/prosperitati-a-gazdasagi-fejlodes-es-a-politikai-tamogatas-megvasarlasanak-eszkoze/
https://www.vajma.info/cikk/kultura/14768/A-kistersegi-kronikas-cimmel-jelent-meg-dr_-Virag-Gabor-uj-helytorteneti-kiadvanya.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26809/Kishegyes-Ma-zarul-az-Anna-napok-rendezvenysorozat.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26813/Zenta-Megnyilt-a-Falak-cimu-kiallitas.html
https://www.vajma.info/cikk/kultura/14771/Sinkovics-Ede-kapta-az-idei-Nagyapati-Kukac-Peter-Kepzomuveszeti-Dijat.html
https://www.hetnap.rs/cikk/Harminc-eve-szolgalom-a-kozosseget-36572.html
https://karpatinfo.net/2021/8/5/az-ukranok-szerint-keleti-haboru-legfobb-problema-az-orszagban-200048557
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Podcast: Konferencia az őrvidéki magyarokról 

A konferencia előadói között volt Gráfik Imre etnográfus, aki történeti-néprajzi szempontból mutatta be Burgenlandot és az 

Őrvidéket. Liszt Ferenc magyarsága és zenéje volt a témája Radics Éva karnagy, az MTA külső köztestületének tagja, zenetörténész 

előadásának. Kelemen László, az UMIZ vezetője a szervezet tevékenységet mutatta be, míg Horváth Sándor néprajzkutató Gaál 

Károly burgenlandi kutatásiról beszélt. A konferencia következő részében a nyelvhasználat került középpontba. Vörös Ferenc és 

Tóth Péter nyelvészek a Felsőpulyán és Középpulyán végzett kutatásaikról, a nyelvjárásról, a magyar nyelv tovább örökítéséről 

tartották előadásukat. Vörös Ottó nyelvész szintén az őrvidéki magyarság körében szerzett nyelvhasználati tapasztalatairól beszélt 

a hallgatóknak. Az elmúlt évek előadásait egy kötet formájában elérhetővé tették az olvasóközönség számára is. A 

szöveggyűjtemény Pathy Lívia, a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium tanárának tanulmányával egészül ki, amely a magyar 

irodalom oktatását mutatja be Burgenlandban…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Podcast: Előadás Tartuban az őrvidéki magyarokról 

Észtországban rendezték meg júniusban a Finnugor Népek 8. Világkongresszusát. A nemzetközi eseményen dr. Villányi Eszter, a 

BMKE Énekkörének vezetője mutatta be az őrvidéki magyarság nyelvi és kulturális kincsét. […] A tartui kongresszusról dr. Villányi 

Eszter, a BMKE Énekkörének karnagya beszélt…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Kiállítás: Lendva-vidék régészeti öröksége 

Július 30-án új régészeti állandó kiállítás nyílt a lendvai várban. A „Föld, tűz, víz” című tárlat, amely Lendva és környéke régmúltból 

származó régészeti leleteit mutatja be, a Galéria Múzeum Lendva (GML) és a Muraszombati Muravidéki Múzeum több éves 

eredményes együttműködésével jött létre. „Büszke vagyok arra, hogy három évtized után, amikor elődjeim, Irena Šavel régész 

vezetésével megnyitották az „Oloris” című állandó kiállítást az Alsólakos környékén feltárt bronzkori leletekből, most új állandó 

kiállítást nyithatunk meg” – mondta bevezető beszédében Baumgartner Dubravko, a GML igazgatója, aki egyben a kiállítás grafikai 

tervezője és a vitrinek kivitelezője is.  A kiállított leletek és tárgyak, amelyek a prehisztorikus kortól az érett középkorig tartó több 

tízezer éves időszakot reprezentálják, elsősorban a 2. világháború utáni régészeti kutatások, leginkább az 1997 és 2007 között épült 

muravidéki autópálya és egyéb infrastrukturális építéseket megelőző feltárások során kerültek elő…” Forrás: Nepujsag.net: teljes 

cikk > 

Podcast: Barokk templomok, paloták és kastélyok a környéken 

A barokk volt a meghatározó művészeti korstílus felénk is legalább az 1750-es évekig. A magyarok lakta vidéknek elsősorban a 

Habsburgok által uralt részein volt ez igaz. Erdély és a török hódoltság azonban más irányt vett. Körbejárjuk a legpompásabb barokk 

remekeket nemcsak magyar, de szlovén földön is. […] A Muravidéki Magyar Rádió Pisnjak Atilla művészettörténész 

kalauzolásában járja körül a témát…” Forrás: Rtvsi.slo: teljes cikk > 

Irodalmi fesztivál: Murakon a Murakon után 

A horvátországi Muraszentmártonban immár nyolcadik alkalommal megrendezett nemzetközi irodalmi fesztivál, a Murakon 

második napjának eseményei idén már harmadik alkalommal zajlottak Lendván. Így augusztus első vasárnapján a fesztivál 

résztvevői saját műveiket felolvasva mutatkoztak be a Lendvai Könyvtárban a „Murakon a Murakon után” című eseményen.  Az 

egybegyűlteket Halász Albert, a könyvtár igazgatója, az MTA külső köztestületének tagja és Zlatko Kraljić, a fesztivál megálmodója 

köszöntötte. Az idei lendvai rendezvényen hat író, illetve költő vett részt. […] Tari István, zentai költő és képzőművész is a közönség 

elé lépett. A szerző, aki közel 20 könyvet adott ki, és alkotásaival rendszeresen tárlatokon is bemutatkozik, verseit szerb és magyar 

nyelven olvasta fel…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3115340/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3115008/
https://nepujsag.net/kultura/10903-lendva-vid%C3%A9k-r%C3%A9g%C3%A9szeti-%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9ge.html
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