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Még megpályázhatóak a Domus kiadvány- és nemzetközi publikációs pályázati felhívások 

Elérhető a Magyar Tudományos Akadémia Domus pályázati felhívása tudományos könyvek kiadására és színvonalas nemzetközi 

publikációk megjelentetésére. A könyvkiadás támogatási pályázatot 2021. augusztus 31.-ig, a nemzetközi publikáció támogatása 

pályázatot 2021. szeptember 30.-ig, az Akadémiai Adattárhoz kapcsolt Domus pályázati rendszeren keresztül lehet benyújtani 

elektronikus úton az alábbi linkeken …” Forrás: MTA.hu: teljes cikk > 

Magyar Orvosok Világtalálkozója: Gyógyító magyarok a Nagyvilágban és a Kárpát-medencében 

2021. augusztus 26. 09.00 és 2021. augusztus 28. 12.35 óra között kerül megszervezésre a Magyar Tudományos Akadémia 

Székházában A Magyar Orvosok Világtalálkozója. A MOVT2021 célkitűzése és küldetése egyrészt a Nagyvilágban szétszóródott 

és a Kárpát-medencében élő magyar orvosok kapcsolatainak elmélyítése, az elmúlt évtizedek magyar közreműködéssel létrejött 

korszakalkotó, jelentős eredményeinek felmutatása… […] Az esemény többek között a Hungarian Medical Association in the 

United Kingdom (HMA-UK) és a Hungarian Medical Association of America (HMAA) társrendezésében…” Forrás: MTA.hu: 

teljes cikk > 

Felhívás: Az Amerikai Magyar Orvosi Szövetség idei konferenciája 

Augusztus 31-éig lehet még jelentkezni az Amerikai Magyar Orvosi Szövetség idei, 52. kongresszusára, amelyet az USA-beli 

Sarasotában tartanak október 24-29-én…” Forrás: Hmaa.org: teljes cikk > 

 

A miniszter véleménye szerint az anyagi juttatás növelése nem arányos a több gyermek születésével 

Az esetek 90 százalékában a nők játsszák a döntő szerepet a negatív népszaporulat elleni küzdelemben – hangsúlyozta Ratko 

Dmitrović családügyi miniszter tegnapi televíziós vendégszereplése során. Szavai szerint ha a nő nem akar gyereket, az 5000 eurós 

juttatás sem fogja megváltoztatni a véleményét. Szerbiában tavaly 600 ezer emberrel élt kevesebb, mint 2002-ben, vagyis az ország 

két évtized alatt elveszítette lakossága 10 százalékát, és ez a helyzet csak tovább romlik – hangzott el a Prva reggeli műsorában. 

Ratko Dmitrović rámutatott, a negatív népszaporulatra számos tényező van hatással, de véleménye szerint nemcsak Szerbiában, 

hanem egész Európában is érzékelhető a civilizációs vívmányok befolyása és az élethez való hozzáállás megváltozása. Vagyis a 

civilizációs fejlődés oda vezetett, hogy a gyermek kikerült a figyelem középpontjából, a mindennapi életet a hedonizmus uralja. 

Rámutatott, a legtöbb gyermek éppen a legnehezebb anyagi helyzetben élő családokban van. […] Rámutatott ugyanakkor, hogy a 

fiatal nőknek sokszor gondjuk van a munkaadójukkal, mert egyes munkaadó a foglalkoztatott nőt arra kötelezi, hogy a következő 

10 évben nem vállal családot…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Megkezdődött a pedagógusok 25. Szabadkai Nyári Akadémiája 

A pedagógia hősei címet viseli az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének idei továbbképzése, amit 25. alkalommal 

rendeztek meg mintegy 160 résztvevővel. A szabadkai városházán tartott megnyitóünnepségen De Negri Ibolya, az ÉMPE elnöke 

a címválasztást magyarázva köszöntőjében elmondta, hogy a pedagógusokra a mindennapok hőseiként tekintenek, hiszen ők 

oktatnak, nevelnek, tanítanak és utat mutatnak a jövő generációinak. A Szabadkai Nyári Akadémia helyszíne az Ivan Sarić Műszaki 

Iskola, ahol hétfőtől csütörtökig folyik a képzés. A résztvevők az idén a következő öt szakcsoport közül választhattak: matematika, 

természettudomány, projektoktatás, pályaorientáció és „Alkotni jó!” elnevezésű szakcsoport. Az öt szakcsoportnak számos közös 

programja is lesz. Például megismerhetik a francia parfümkészítés vajdasági történetét, vagy megtudhatják, milyen a hiteles tanító 

ember, de könyvbemutatókon, városnézésen is részt vehetnek. […] A szabadkai Nyári Akadémián a projektoktatás és a 

pályaorientáció témájáról tudhattak meg többet a pedagógusok…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://mta.hu/domus-osztondij/a-domus-osztondij-105505
https://mta.hu/esemenynaptar/2021-08-26-magyar-orvosok-vilagtalalkozojagyogyito-magyarok-a-nagyvilagban-es-a-karpat-medenceben-3898
https://hmaa.org/events/52nd-annual-scientific-meeting-of-the-hungarian-medical-association-of-america
https://www.magyarszo.rs/hu/4695/kozelet/248318/A-n%C5%91k-d%C3%B6nt%C3%A9s%C3%A9n-m%C3%BAlik-a-nagy-csal%C3%A1d-csal%C3%A1d-csal%C3%A1dpolitika-csal%C3%A1dt%C3%A1mogat%C3%A1s-n%C5%91k.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26819/Megkezdodott-a-pedagogusok-25_-Szabadkai-Nyari-Akademiaja.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tanulnak-akik-tanitanak


UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

Ma kezdődik a Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság nyári tábora 

Digitális gazdaság és e-kereskedelem címmel szervez szakmai tábort fiatalok számára augusztus 12-e és 14-e között a Vajdasági 

Magyar Közgazdász Társaság Magyarkanizsán, a helyi ifjúsági központ épületében. Az első nap eseményei délután három óra után 

következnek, a tábort Gyetvai Tímea, a Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság elnöke nyitja meg, majd a résztvevők rangos 

magyarországi előadóktól és szaktekintélyektől, Fáykiss Pétertől, dr. habil. Pintér Évától és Bagó Pétertől a FinTech térhódításáról 

és e pénzügyi szektorban alkalmazott modern technológiai megoldásokkal kapcsolatos aktualitásokról hallgathatnak előadásokat. 

[…] A második nap előadásai az e-kereskedelemmel kapcsolatos témakörök köré csoportosulnak, az előadók dr. Muhi B. Béla, 

Erdudac Dániel, Kalmár Attila, Szávai Attila, MSc. Dudás Edvin, valamint Bobó Róbert lesznek…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes 

cikk >  

Az 1956-os eseményekre emlékeztek az észak-macedóniai Kruševóban 

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc menekültjei számára nyújtott menedékről emlékeztek meg az észak-macedóniai 

Kruševoban. A vasárnapi koszorúzást követően felléptek vajdasági magyar népzenészek és néptáncosok is. […] A kruševoi Shula 

Mina diáknyaralóban talált menedékre az 1956-os forradalom 550 magyar menekültje. 60 évvel később itt emléktáblát állítottak. 

Azóta a Kruševo Köztársaság tíz napja nemzeti ünnep keretében augusztus 5-e magyar napként van nyilvántartva. A Kruševo 

Köztársaság tíz napja egyébként az 1903-as, Oszmán Birodalom elleni felkelésnek állít emléket…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes 

cikk > 

Vélemény és politikum: Politizál a Tanya, de a Pártnak ehhez semmi köze 

Vajdaság, 2021: a Párt betilt egy színházi előadást. Azokra a dolgokra, amikre hivatkozva ezt teszi, sok időt nem érdemes pazarolni. 

A Tanya mindig is prasnya volt, és gyakran politizált is. Ez ténykérdés. […] Régen […] Aki itthon és megmaradt, hazament a 

gyárból, a szántóföldről, megmosakodott, felvette a tiszta ruhát és ment a színházba. És tapsolt, ha pisiltek, ha káromkodtak, mert 

az a rothadó köteg léc volt talán az utolsó szabad hely abban a rothadó világban, és tizen-, huszonéves gyerekek voltak ott, és 

helyettük is kimondták. Azt. És megtehették, nem rúgták őket ki a munkahelyükről, nem vitték őket el a frontra, nem vegzálták őket 

a rendőrök…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

 

Vélemény: Ki fog itt(hon) dolgozni? 

6 milliárd 205 millió dollár – az év első felében ennyit küldtek haza a külföldön dolgozó ukrán állampolgárok. Az Ukrán Nemzeti 

Bank prognózisa szerint az idei teljes összeg mintegy 11 százalékkal múlhatja felül a tavalyit. Akkor 12,1 milliárd dollárnak 

megfelelő valutát juttattak haza a vendégmunkások. Ez azt jelenti, hogy egy vendégmunkás havonta átlagosan mintegy két 

minimálbérnek megfelelő összeggel támogatja itthon maradt családtagjait. Persze, amennyiben a költségvetés oldaláról vizsgáljuk 

a helyzetet, megállapíthatjuk, hogy mintegy 5 millió munkavállaló adója hiányzik az ország bugyellárisából. Az ukrán 

feketegazdaságban foglalkoztatottak éves fizetését mintegy 500 milliárd hrivnyára becsülik. Ha ehhez hozzátesszük, hogy 

Európában egyre nagyobb igény van az ukrán munkavállalókra, például Lengyelország és Csehország folyamatosan növeli a 

legálisan foglalkoztatható ukránok kvótáját, nem is tűnik olyan nagy túlzásnak az állítás: Ukrajnában inkább előbb, mint utóbb nem 

lesz, aki tanítson, gyógyítson, házat építsen, földet szántson. […] Ukrajnában hógörgetegként dagad a bérhátralékok összege. Az 

idén már meghaladja a 3,6 milliárd hrivnyát, ami 14,2 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakában regisztrált 

adóssághalmazt, áll a kurs.com.ua hírében. A dolgozók kifizetetlen bérének összege 2014 óta kezdett el lendületesen növekedni…” 

Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Ukrajnába módosultak az államnyelv ismeretéből teendő vizsga feltételei 

Kormányrendelet nyomán a nemzeti nyelvügyi bizottság új szabályokat vezetett be az állami tisztviselők számára. A vizsgázóknak 

eddig 2 óra állt rendelkezésükre, mostantól 30 perc alatt kell számot adniuk Ukrán nyelvtudásukról. Az írásbeli rész tesztírásból áll. 

A kérdések száma kevesebb lett, viszont nehezítettek rajtuk. A szóbeli részben egy monológot kell előadniuk a vizsgázóknak…” 

Forrás: Karpathir.com: teljes cikk > 

 

 

https://www.magyarszo.rs/hu/4694/gazdasag/248309/Ma-kezd%C5%91dik-a-Vajdas%C3%A1gi-Magyar-K%C3%B6zgazd%C3%A1sz-T%C3%A1rsas%C3%A1g-ny%C3%A1ri-t%C3%A1bora.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4694/gazdasag/248309/Ma-kezd%C5%91dik-a-Vajdas%C3%A1gi-Magyar-K%C3%B6zgazd%C3%A1sz-T%C3%A1rsas%C3%A1g-ny%C3%A1ri-t%C3%A1bora.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/az-1956-os-esemenyekre-emlekeztek-az-eszak-macedoniai-krusevoban
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/az-1956-os-esemenyekre-emlekeztek-az-eszak-macedoniai-krusevoban
https://www.szabadmagyarszo.com/2021/08/10/politizal-a-tanya-de-a-partnak-ehhez-semmi-koze/
https://www.szabadmagyarszo.com/2021/08/11/jedlik-anyos-esete-a-tanyaszinhazzal/
https://kiszo.net/2021/08/07/maganvelemeny-ki-fog-itthon-dolgozni/
https://kiszo.net/2021/08/10/folyamatosan-no-a-lengyelorszagban-gyokeret-vero-ukranok-szama/
https://karpathir.com/2021/08/10/ukrajnaban-milliardokkal-tartoznak-dolgozoiknak-a-cegek/
https://karpathir.com/2021/08/10/ukrajnaba-modosultak-az-allamnyelv-ismeretebol-teendo-vizsga-feltetelei/


SZLOVÉNIA/MURAVIDÉK 

 

AUSZTRIA 

 

Kötet: Zajlik a XX. Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia 

A XX. Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia augusztus 9-én vette kezdetét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolán (II.RF KMF). A programsorozat a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szervezésében valósul meg 

augusztus 9–13. között. A program keretén belül 30 órás továbbképzés zajlik Népi játékok oktatása az óvodában, Sakkpalota, 

Sakkjátszótér, Legó mint oktatási módszer, Régi zene és hangszerek, valamint Robotika témakörökben. […] A programsorozat 

szerdai napján, augusztus 11-én, plenáris előadást tartott Orosz Ildikó, az MTA külső köztestületének tagja […] Az előadás második 

felében betekintést nyerhettünk Orosz Ildikó és Pallay Katalin közös munkájának gyümölcseként megjelenő A kárpátaljai oktatás 

helyzete a 2019-es külső független érettségi eredményeinek tükrében című könyvben végzett kutatások eredményeibe. Részletes 

képet kaphattunk a kárpátaljai iskolákban zajló érettségi felkészülés minőségéről. „A számadatok azt mutatják, hogy Kárpátalján 

nem a magyar diákokkal és magyar nyelvű oktatással van gond, ahogyan azt a vezetőség véli, hanem az oktatási rendszerrel” – 

hangzott el az elnök asszony előadásában…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Kopriva Attila munkácsi festőművész tárlata 

Kopriva Attila munkácsi festőművész, az MTA külső köztestületének tagjának alkotásait felvonultató tárlat nyílt szerdán 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusán. […] Kopriva Attila azt vallja, hogy nem szabad félni a változásoktól, ezért folyamatosan 

megújul festészeti stílusa. […] A ma megnyíló kiállításunk is betekintést enged sokoldalú tevékenységébe, és megmutatja azt a 

széles spektrumot, amelyben mozog. Sokrétűségét mutatja, hogy nemcsak festőként, hanem szobrászként is maradandót alkotott, 

tanárként, docensként és tanszékvezetőként jelentős pedagógiai tapasztalattal is rendelkezik. Külön öröm a számomra, hogy a 

kiállítás megnyitója egybeesik az ungvári magyar külképviselet megnyitásának 30 éves évfordulójával – tért ki egy másik jubileumra 

Bacskai József ungvári magyar főkonzul…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

 

Kutatás: Ifjúság, politika, vallás 

2021 februárjában és márciusában a T-Factory Trend Ügynökség és az Ifjúsági Kultúrkutatási Intézet 2000 online interjút készített 

kiválasztott ausztriai és németországi fiatalokkal és fiatal felnőttekkel, a koronavírus-járvány miatt bekövetkezett helyzetükről. A 

hazafiság reneszánszát éli, különösen az osztrák fiatalok körében. A 16–29 éves korosztály több mint 80%-a büszke arra, hogy 

osztrák. E kérdésben nagy különbség van a fiatal németekkel szemben. Ott csak 70%-uk kötődik a hazájához. … Ausztriában a 30 

évesnél fiatalabbak 29%-át vallási doktrína köti. A német fiatalok összesen 30%-a számára fontos a vallás és a hit…” Forrás: 

Becsinaplo.eu: teljes cikk > 

Nem lesz meghosszabbítva az A3-as 

Nem lesz kiépítve és meghosszabbítva az A3-as autópálya a magyar határig – ezt jelentette ki Leonore Gewessler, közlekedésért, 

környezetvédelemért és infrastruktúráért felelős miniszter. Gewessler megerősítette, hogy szigorú vizsgálatok alapján az autópálya 

meghosszabbítása nagymértékben ártana a talajnak valamint a klímának. Az Asfinag-projektet bár még őszig vizsgálják, de az 

autópályának már most nemet mondtak…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Podcast: Rendezett polcok a BMKE könyvtárában 

Diákok és felnőttek egyaránt gyakran felkeresik a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület felsőőri könyvtárát. A több ezer kötet, CD 

és DVD alkotta állományt a tanévkezdés előtt a kultúregyesület gyakornokai nézték, válogatták át. A két gyakornok eddig 2.500 

kötetet dolgozott fel, és körülbelül ugyanennyi vár még rájuk a szeptemberi tanévkezdésig. Prascsaics Carmen, a BMKE 

irodavezetője a könyvtárrendezésről…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Újabb két állandó népi kiállítás a Muravidéken 

Elkészült a Domonkosfai Porta és a Dobronoki György- ház pajtájának belső kialakítása. A Szegedi Tudományegyetem néprajzi 

szakemberei a két épület szakszerű berendezése céljából érkeztek a Muravidékre. Az egyhetes terepmunka eredményét hamarosan 

a közönségnek is megnyitják. […] Itt, Domonkosfán ezzel nem volt gond, a pajtában a mezőgazdasági munkaeszközök, járművek 

méltó helyet kaptak, és ezzel a fennmaradásuk is biztosított – mondta dr. Mód László néprajzkutató a frissen berendezett pajtában, 

majd szólt a tárlat anyagáról: „Egy előzetes válogatást, konzerválást követően konkrét koncepció mentén rendeztük el a tárgyakat. 

[…] Dobronakon is sikerült olyan tárlatot létrehozni, amelyre minden helyi, illetve muravidéki büszke lehet. Dr. Simon András, a 

https://karpataljalap.net/2021/08/11/sikeres-xx-nyari-kolcsey-pedagogusakademia
https://kiszo.net/2021/08/11/a-szulofold-iranti-szeretetet-arad-kopriva-attila-alkotasaibol/
https://www.becsinaplo.eu/ifjusag-es-politika
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3116279/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3115754/


ROMÁNIA/ERDÉLY 

HORVÁTORSZÁG 

Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének vezető docense száz év tárgyi örökségét mutatta be 

a pajtában…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Lendva Község egyesületeinek támogatása 

Lendva Község nyilvános pályázat formájában az idei évben 173.872 euró összegben támogatja a községi sportegyesületeket, míg 

74.250 euró értékben a kulturális tevékenységet folytató egyesületek működését, illetve projektjeit [...] Összesen 74.250 eurós keret 

állt rendelkezésre, és 37 pályázó jelentkezett a felhívára. A legnagyobb összeget a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ kapta 

11.425 euró összegben (projekt), míg a Muravidéki Horvát kultúregyesület 6.775 euró támogatásra számíthat. […] Lendva Község 

felhívása a nyári diákmunka társfinanszírozására idén is élénk érdeklődést váltott ki. A jelentkező 21 munkáltató – 14 gazdasági 

cég és 7 közintézet - közül a vállalatok jártak sikerrel. […] „Meglepett bennünket, hogy az eddigi társfinanszírozási gyakorlat 

módosult, s többek közt a Galéria-Múzeum számára sem hagytak jóvá kivitelezési keretet. Intézetünk éppen a nyári diákmunka 

révén tudja biztosítani a Zsinagóga és a Polgárosodási múzeum nyitvatartását. Ezen túl pedig – ami szintén nagyon fontos – a diákok 

betekinthettek tevékenységünkbe, s némi munkatapasztalatot is szerezhettek. Szerencsére módosították a kiírást, így a község által 

alapított intézetek is lehetőséget kaptak a diákok foglalkoztatására – mondta Baumgartner Dubravko, a Galéria-Múzeum 

igazgatója…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Múltidéző: A magyar-jugoszláv Határmegállapító Bizottság 

Hosszú, reményeket és félelmeket előidéző várakozás után – attól függően, hogy melyik érintett fél szemszögéből vizsgáljuk a 

fejleményeket – 1921 augusztusában konkrét események következtek a magyar állam és a délszláv királyság közötti országhatár 

véglegesítését illetően. 1921. augusztus 1-én ugyanis Párizsban sor került a magyar-jugoszláv Határmegállapító Bizottság alakuló 

ülésére. A magyar-jugoszláv Határmegállapító Bizottság biztosai voltak: David Cree angol alezredes(elnök), Maurice Marminia 

francia ezredes, Giovanni Valvassori olasz ezredes, Heidsuke Yanagawa japán alezredes, Vojin Čolak-Antić szerb ezredes és Vassel 

Károly magyar ezredes. Az alakuló ülés után a bizottság első székhelye Varasd volt, ahol a magyar-jugoszláv határ megállapításának 

a legnyugatibb (elsősorban a mai muravidéki) részével, az „A” szakasszal foglalkoztak…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

 

Idén is találkoztak a HMDK-s szervezetek vezetői 

A HMDK pélmonostori alapszervezete második alkalommal rendezett szimpóziumot a drávaszögi és szlavóniai magyar egyesületek 

vezetői és aktivistái számára a kisvárosban. A találkozó első felében Matijević Olivér, a HMDK ügyvezető elnöke a civil szervezetek 

munkáját érintő korlátozásokról és a soron következő adminisztratív teendőkről beszélt, utána pedig a szervezet titkára, Prosszer-

Horvatin Szanella szólt a jelenlévőkhöz, aki a különböző pályázati lehetőségeket ismertette. A tanácskozás utolsó felszólalója a 

HMDK elnöke, Jankovics Róbert parlamenti képviselő volt, aki a nemzeti közösségünkkel kapcsolatos aktualitásokról tartott 

előadást…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Székházat kapott Eszéken a HMDK 

A magyar kormány Eszéken, az Istarska (Isztriai) utcában vásárolt ingatlant nemrég, melyet a HMDK rendelkezésére bocsátott 

tartós használatba. A belső felújításokat követően megtörtént az objektum átadása…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Megújult a csúzai református templom és a Kossuth-ház is 

Gőzerővel zajlottak a nyáron a felújítási munkálatok Csúzán a református templomon és a Kossuth-ház udvarán is. A templom 

renoválását már be is fejezték a szakemberek, a Kossuth-ház pedig nemzeti ünnepünkre készül el…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes 

cikk > 

 

A román átlagbér kezdi beérni a magyarországit 

Júniusban 7,4 százalékkal volt magasabb a román nettó átlagbér a tavalyi év azonos időszakához mérten, az inflációt figyelembe 

vevő reálkereset 3,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – közölte a román országos statisztikai intézet szerdán. Júniusban 

5779 lej (416 088 forint) volt a bruttó átlagkereset, a nettó átlagbér 3541 lejt (254 952 forint) tett ki, ami 1,4 százalékos növekedés 

májushoz képest. Magyarországon az átlagbér 431 600 forint. A nettó átlagkereset a legmagasabb, 8439 lej (607 608 forint) az 

információtechnológia ágazatban volt, a legalacsonyabb béreket továbbra is a vendéglátóiparban fizetik, ahol a nettó átlagbér 1926 

lej (138 672 forint)…” Forrás: Erdely.ma: teljes cikk > 

https://nepujsag.net/muravidek/10902-%C3%BAjabb-k%C3%A9t-%C3%A1lland%C3%B3-n%C3%A9pi-ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s-a-muravid%C3%A9ken.html
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SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

Elszabadult a magyarok elleni gyűlölet a román stadionokban 

Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat panaszt tett az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz és a Román Labdarúgó Szövetséghez 

(FRF) a 2021. augusztus 4-én az FK Csíkszereda és a Bukaresti Steaua között lejátszott bajnoki mérkőzésen tapasztalt 

magyarellenesség kapcsán. Mint ismeretes, a hadügyminisztérium kötelékébe tartozó, az Európai Unió viszonylatában példátlan 

módon közpénzből, tehát a magyar ajkú adófizetők hozzájárulásából is fenntartott professzionista futballcsapat mintegy 2,5 ezer fős 

szurkolótábora nyomdafestéket nem tűrő magyarellenes rigmusokkal…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Markó Bálint, a magyar tagozat nem csak része a BBTE-nek, nagyon komoly motorja is 

Hogyan birkózott meg a Babeș–Bolyai Tudományegyetem, az ország legnagyobb és legelismertebb tanintézménye a 

járványhelyzettel, milyen fejlesztésekkel készülnek a rendkívüli módon, hibrid oktatásban induló új egyetemi évre? A BBTE 

ráadásul ősztől 5000 diákját kívánja bevonni a virtuális és kiterjesztett valóság eszközeivel kiegészült, új típusú oktatásba. Markó 

Bálint rektorhelyettessel, az MTA külső köztestületi tagjával többek között ezeknek a felvetéseknek a mentén beszélgettünk. […] 

A magyar tagozat tehát az eredményesség növeléséhez is erőteljesen hozzájárul? - Igen, egyértelműen. Kárpát-medencei szinten 

pedig nem semmi, hogy az erdélyi magyarság fiataljai egy olyan egyetemen tanulhatnak teljesen magyarul, ami nem csak a 

legnagyobb egyeteme annak az országnak, ahol élnek, hanem a legjobb is, amely nemzetközi szinten is öt csillagos…” Forrás: 

Transindex.ro: teljes cikk > 

Kiállítás: Nemzeti örökségeink a vízimalmok 

Földrajzilag meglehetősen távol fekszik egymástól Csernáton és a magyarországi Pápateszér, melynek néhány képviselője két évvel 

ezelőtt látogatott először Csernátonba azzal a szándékkal, hogy testvértelepülési kapcsolatot létesítsenek a két falu között. Az ötletet 

az szülte, hogy egykor mindkét településen rengeteg vízimalom működött: Csernátonban harmincnégy, Pápateszéren huszonöt – 

mondta Dimény-Haszmann Orsolya muzeológus, a Pápateszéri vízimalmok című kiállítás házigazdája a tárlat kedd délutáni 

megnyitóján (képünk) a csernátoni Haszmann Pál Múzeumban. A tárlatot Ozsváth Gábor Dániel néprajzkutató, a Károli Gáspár 

Református Egyetem docense nyitotta meg, akinek édesanyja a múzeum egykori alapítójának, id. Haszmann Pálnak a tanítványa 

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

Erdélyi helyszínekkel készül dokumentumfilm a táncházmozgalomról 

Televíziós bemutatásra készülő alkotások támogatásáról döntött a Nemzeti Filmintézet (NFI): a támogatott pályázatok között van 

egy televíziós sorozat az Aranybulla történetéről, egy dokumentumfilm a táncházmozgalomról és A fény felé címmel a Csík Zenekar 

műsorának filmfeldolgozása is. […] Táncház – egy szép történet címmel Sebő Ferenc rendezésében készül dokumentumfilm az 

1970-es évek elején ellenálló mozgalomként indult és 30 évvel később nemzetközi modellként elismert közösségteremtő 

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

Riport: Jelen és múlt Maksán 

Az 1949-ben kitelepítettekre, majd 1950. szeptember 22-én az erőszakos kollektivizálás ellen szervezett tüntetés két asszony 

mártírjára és 22 meghurcoltjára emlékeztünk lapunk oldalain huszonhét esztendővel ezelőtt. Nevüket emlékkopjába vésette a 

református egyházközség és az utókor kegyelete. De mert élnek még most is, akik kötődnek a tragikus eseményekhez, most őket 

kérdeztük: mire emlékeznek még az egykoriak gyerekeiként-unokáiként?…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Kolozsvári Magyar Napok: több mint 280 programponttal készülnek 

Augusztus 17-én kezdődik a Kolozsvári Magyar Napok (KMN), a rendezvénysorozat öt napon keresztül, több mint 280 

programponttal, 60 helyszínen várja az érdeklődőket. A szervezők 130 partnerszervezettel működnek együtt, így nagyjából 30 

koncertre, valamint 15 kiállításra és tárlatvezetésre lehet majd számítani […] mondta Gergely Balázs, a Kolozsvári Magyar Napok 

főszervezője…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

 

Szlovák napilap: Mi a probléma a Felvidék fogalmával?  

A szlovák nyelvű liberális lap Ivan Korčok külügyminiszter elhíresült kijelentése kapcsán idéz, illetve szólaltatott meg nyelvészeket 

és szakértőket. Szalay Zoltán, a DenníkN publicistája elsőként a magyarországi nyelvész, Nádasdy Ádám egy Élet és Irodalomban 

megjelent írását idézi. Nádasdy szerint a külhoni magyarokról, főként 1990-et követően, az anyaországi közvélemény sokat beszél, 

de hogy "hol élnek, nem nevezik meg pontosan". […] Liszka József néprajzkutató, az MTA külső köztestületének tagja tényszerűen 

állapítja meg, a Felvidék történelmi fogalom, ami "hegyekkel, fennsíkokkal borított térséget" jelent. […] Török Tamás nyelvész, az 

MTA külső köztestületének tagja szerint Felvidék alatt 1918-at követően fokozatosan a dél-szlovákiai magyarlakta területeket 
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értették, vagyis elsősorban a síkvidéki régiókat. […] Hizsnyai Tóth Ildikó szerint zavaró lehet, hogy felvidékiként először a 

szlovákokat azonosították, míg most a magyarokat értjük alatta…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

A végzettség szempontjából sereghajtók a magyar megyék 

A szlovákiai alkalmazottak iskolai végzettségét tekintve szakadéknyi különbség van az ország egyes régiói között. Míg Pozsonyban 

a főiskolai végzettséggel rendelkezők dominálnak, ez utóbbiakból a magyarok által legsűrűbben lakott megyékben van a 

legkevesebb. A szlovákiai fizetések összehasonlításával foglalkozó Platy.sk portál legfrissebb felmérésében annak nézett utána, 

hogy az egyes régiókban milyen iskolai végzettséggel rendelkező alkalmazottak dominálnak. Az ehhez szükséges adatokhoz attól 

a 46 ezer válaszadótól jutott hozzá, akik az elmúlt egy évben felkeresték a portált, hogy összehasonlítsák a fizetésüket az adott 

munkakörben dolgozó többi alkalmazottal…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Ipoly-nap: a helyi értékek nyomában 

Immár tizennyolcadik alkalommal tartották meg augusztus 7-én az Ipoly-napot. A hagyományokat követve az idei rendezvény is a 

helytörténetre és az Ipoly mente természetrajzára fókuszált. Elsőként Kiss Sándor méhész, méhanya-nemesítő A méh a természet 

csodája címmel tartotta meg előadását. […] Dr. Kiss László helytörténész, az MTA külső köztestületének tagja, orvostörténész az 

Ipoly-naphoz kötődve Fehér Ipoly ipolyviski származású bencés szerzetes, pannonhalmi főapát életének fontos állomásait 

elevenítette fel. Dr. Hála József a ma már Ipolysághoz tartozó Pereszlényben született Manga János neves néprajztudós fiatal éveit 

elevenítette fel előadásában. […] A jeles múlt értékeinek feltérképezését folytatta Zachar Pál is, aki a Sine Metu Polgári Társulás 

vezetőségi tagjaként felkarolta a város legrégebbi középkori épületének a megmentését. […] Folytatva a régészeti feltárásokat, 

Pálinkás Tibor régész, a Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria igazgatója az Ipolyság határában található Őrhegyen folytatott 

ásatásokról szólt. […] A Börzsöny lepkevilágát felölelő kötetet ismertette Fésű György József. Vojnits András A Börzsönytáj 

lepkevilága című míves kiadványa várhatóan az ősz elején már beszerezhető lesz…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Fejlődik Zoborvidék egyetlen magyar óvodája 

Szakmai konferenciát és családi pikniket tartottak Zoborvidék egyetlen magyar nevelési óvodájában, a nagycétényi Manócska 

Óvodában. Az intézmény életének további fontos fejlesztéseiről esett szó. A hétvége során szakmai tanácskozáson értékelték ki a 

Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program támogatásával egy évvel ezelőtt megnyitott Óvoda első tanévét. […] Ladányi Lajos, az 

óvodát fenntartó Zoboralja Közhasznú Társaság vezetője sikeresként értékelte az elmúlt nevelési évet: a gyermeklétszámot sikerült 

megduplázni, ezzel több pedagógusnak is állást tudnak adni. […] Az óvoda például a következő nevelési évtől a Nyitrai Konstantin 

Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Karának óvónőképzőjének gyakorló óvodája is lesz. Az intézménynek a 

közeljövőben egy nyertes pályázat értelmében óvónő-asszisztense is lesz, és egy speciális pedagógus is elkezdi a munkát 

szeptembertől, akiknek jelenlétére igencsak szükség lesz, hiszen sajátos nevelési igényű gyermekek is felvételt nyertek az oviba. A 

2021/2022-es nevelési évben már két csoporttal, 34 gyermekkel nyitja meg kapuit a Manócska Óvoda…” Forrás: Ma7.sk: teljes 

cikk > 

Múltidéző: Emlékezés a Komáromi Magyar Tannyelvű Pedagógiai Iskola megalakulásának 70. évfordulójára 

Tisztelettel és szeretettel emlékezünk Csehszlovákia első magyar tannyelvű óvónőképzőjére, amely 1951. szeptember elsején, 

hetven évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit Komáromban. Az anyák tömeges munkába állása következtében szükségessé vált az óvodák 

számának növelése, s ezzel együtt az óvónőképzés biztosítása. […] Az 1950/51-es iskolaévtől kezdve négyéves pedagógiai 

gimnáziumokban képezték az óvónőket. 1954. október 1-jén dr. Zsombor Miklósné Homma Jolánt nevezték ki az iskola 

igazgatójának, aki több nyelven beszélő, nagy tudású pedagógus volt, több tankönyvet és módszertani munkát írt…” Forrás: 

Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     

https://ma7.sk/aktualis/dennikn-mi-a-problema-a-felvidek-fogalmaval
https://ujszo.com/kozelet/a-vegzettseg-szempontjabol-sereghajtok-a-magyar-megyek
https://felvidek.ma/2021/08/ipoly-nap-a-helyi-ertekek-nyomaban/
https://ma7.sk/tajaink/fejlodik-zoborvidek-egyetlen-magyar-ovodaja-kepekkel
https://ma7.sk/tajaink/fejlodik-zoborvidek-egyetlen-magyar-ovodaja-kepekkel
https://felvidek.ma/2021/08/emlekezes-a-komaromi-magyar-tannyelvu-pedagogiai-iskolara-megalakulasanak-70-evforduloja-alkalmabol/

