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Videó: Megnyílt a kiállítás – bemutatták az újragondolt tartományi himnuszt 

Szombaton ünnepélyes keretek között nyitották meg a burgenlandi történelmet, kultúrát és hagyományokat bemutató jubileumi 

kiállítást a felújított Városszalónak/Schlaining várban. A korszak tanúinak megható szavai mellett bemutatták a tartomány 

himnuszának új értelmezését. A kiállításon látható a tartomány eredetéről összegyűjtött 850 tárgy, amelyeket multimédiás 

állomásokkal kapcsoltak össze. A vendégek között számos politikai, üzleti és kulturális személyiség volt. […] Az est fénypontja a 

burgenlandi himnusz új interpretációja volt. A zenei környezetet a Mayerin, Bruji, Christian Kolonovits zenekarral és Cari Cari 

burgenlandi zenei környezetet biztosított. Köztük volt a Bécsben élő magyar származású énekesnő és énektanár Stoika Melinda, aki 

a magyar illetve roma nyelvű részt énekelte az újragondolt himnuszban, amely így végül négy nyelven volt hallható. Ő segítette a 

Burgenlandi Kórusszövetség által összeállított vegyeskart is abban, hogy helyesen ejtsék ki a magyar szavakat…” Forrás: 

Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Podcast: Zarándoklat Völgyfalvára 

Mintegy 150 magyar zarándok látogatta meg az Mariazelli utazó Mária szobrot szombaton Völgyfalván/Zillingtalban. A 

Magyarországi Gradistyei Horvátok szervezésében 10 magyar településről érkeztek látogatók Burgenlandba…” Forrás: 

Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Videó: Megújul a Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola 

Folynak a felújítási munkák a Pártosfalvi KÁI-ban. Moravske Toplice község a Szlovén Oktatási, Tudományos és 

Sportminisztérium pályázatán 702 968,50 eurót, illetve a beruházás nettó 100%-os összegét nyerte el. A 92 tanuló és a 43 tagot 

számláló kollektíva az új tanévet még nem az iskolában kezdi, de az ígéretek szerint október elsején már a teljesen felújított 

tantermekben folyhat a munka…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 

Riport: Gálics István lendvai művész hagyatékának helyzete 

A Lendvai Galéria-Múzeum (GML) a Szlovén Köztársaság Kulturális Minisztériuma által kiírt pályázaton 7.000 euró támogatást 

kapott Gálics István elismert lendvai művész grafikáinak felvásárlására. A hír arra buzdította szerkesztőségünket, hogy az illetékes 

intézményeknél rákérdezzünk Gálics hagyatékának sorsára. Baumgartner Dubravko, a GML igazgatója lapunknak elmondta, hogy 

a galéria már régóta törekszik megszerezni Gálics István munkásságának minél nagyobb részét. Az idei pályázaton elnyert összegből 

és a 3.000 euró önrésszel, illetve községi hozzájárulással (a projekt értéke ugyanis 10.000 euró) felvásárolták az örökösöktől Gálics 

István hét grafikáját, amelyek helyet kapnak a művész emlékszobájának falain. De ha Gálics műveinek sorsa a galéria részéről 

valamelyest rendezettnek és biztosítottnak is mutatkozik (a felvásárolt grafikák mellett letétben őriznek még közel 50 Gálics-művet 

különböző kiállítások szervezése céljából), sajnos a hagyaték többi részének a sorsa nem biztató. […] a Gálics Fő utcai (akkor még 

Partizán utcai) műterem és benne egy valóságos néprajzi gyűjtemény, valamint Gálics eszközei és alkotásai a megsemmisülés előtt 

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

Beszélgetés: Vajdasági Irodalmi és Képzőművészeti Karaván Lendván 

Augusztus 11-én a Bánffy Központ teraszán bemutatkozott a Vajdasági Irodalmi és Képzőművészeti Karaván. Dudás Károly íróval 

és Varga Tamás drámaíróval Bence Lajos, az MTA külső köztestületének tagja beszélgetett, az est keretében sor került Mezei 

Erzsébet nemezből készített tárgyainak kiállítására is, amelyet Pisnjak Attila művésztörténész méltatott. A vendégeket és az 

egybegyűlteket Soós Mihály, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója köszöntötte, majd átadta a szót Bence Lajosnak, 

aki bevezetőjében a vajdasági és a muravidéki irodalmárok és művészek sok éves közös múltjáról beszélt, rávilágítva az irodalom 

szerepére egy nemzet megmaradása szempontjából…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Podcast: Szemes Péter Utassy József Kossuth-díjas költőről szóló könyvbemutatója 

Szemes Péter irodalomtörténész könyvbemutatójára került sor tegnap Lentiben a Városi Könyvtárban. Az Utassy József költőről 

szóló írásait egybefoglaló kötetről és a költői hagyatékról Dányi József kérdezte a bemutató résztvevőit. […] A 80 éve született, a 
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haláláig Rédicsen élő Utassy József Kossuth-díjas költő özvegye, Horvát Erzsébet beszél a hagyaték gondozásának helyzetéről…” 

Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 

Podcast: A lendvai Zrínyi Horvát Művelődési Központ kiállítása a csáktornyai Zrínyi Miklósról 

Zala és Somogy vármegyék örökös főispánja, nagybirtokos főnemes, költő, hadvezér és politikus, hadtudós. A Tulipános láda 

augusztusi adásában dr. Lendvai Kepe Zoltán, az MTA külső köztestületének tagja, a Lendvai Galéria és Múzeum 

főmuzeológusának segítségével megismerhetik a lendvai horvát művelődési egyesület megújult székházának új kiállítását a 

csáktornyai Zrínyi Miklósról…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 

 

Országos csalásellenes stratégiát sürget a bukaresti tanügyminisztérium 

A plágium megelőzését célzó stratégiát sürget Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter. […] A Krónika által megkeresett illetékesek 

szerint a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem már évek óta használja a 

plágium-ellenőrző platformokat, programokat, ám az állami támogatás tehermentesítené az egyetemek költségvetését, illetve tovább 

bővítené a szűrés lehetőségét. […] A Babeș–Bolyai Tudományegyetemen (BBTE) a doktori dolgozatok esetében kötelezően szűrik 

a potenciális plágiumeseteket, erre megvannak az eszközeik – mondta el megkeresésünkre Markó Bálint, a kolozsvári székhelyű 

felsőoktatási intézmény rektorhelyettese, az MTA külső köztestületének tagja. Ha bizonyos százalékban szövegazonosságok 

merülnek fel, azt a doktori iskola megvizsgálja, ha szükségesnek látja, indoklást kér, enélkül nem lehet a dolgozatot védésre 

bocsátani” – ecsetelte az oktató. Mint mondta, a plágiumot ellenőrző szoftverek, platformok a magiszteri dolgozatok vagy bármilyen 

más szöveg esetén is rendelkezésre állnak, ha azok használatát kéri az egyetem valamelyik kara vagy intézete. A doktori dolgozatok 

esetében a szűrés kötelező… […] A Sapientia EMTE három évvel ezelőtt vezette be kötelező módon a plágium-ellenőrző program 

használatát minden szinten – mutatott rá kérdésünkre Tonk Márton rektor, az MTA MTKEB tagja. Mint részletezte, ez a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy államvizsga-dolgozat megvédésére sem tud előállni a diák, ha nincs mellette a megfelelő százalékos 

plágiumjelentés, amit a vezető tanár ellenjegyzett. […] Kizárják a pótérettségi vizsgáról azokat a diákokat, akik elkövették a 

facebookos csalást, és egy ideig nem is jelentkezhetnek majd a megmérettetésre – jelentette be Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter…” 

Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Elkezdődött a 12. Kolozsvári Magyar Napok 

A Kolozsvári Magyar Opera nagytermében nyitották meg a 12. Kolozsvári Magyar Napokat A Kolozsvári Magyar Operában 

szervezett nyitógála felszólalói a rendezvény első évtizedét értékelték, a „frontvonalban” dolgozó fiatal önkénteseknek mondtak 

köszönetet, és a járványhelyzetre reflektáltak. A közel egy hetes rendezvénysorozat Huszka Jenő és Szilágyi László Sissi, a magyar 

királyné című operettjével indult kedd este…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Interjú: Főcze János, történész 

Főcze János történésznek nemrég jelent meg a könyve A MADOSZ, Baloldali magyar történet a Román Királyságban (1934–1944) 

címmel. […] A tíz évet megért erdélyi baloldali párt ellene volt Erdély revíziójának, a parasztokat és munkásokat ért 

igazságtalanságokért emelt szót, és őket lázította, helyenként sikerrel. A szerzővel a könyve kapcsán beszélgettünk. […] a 

madoszosok kommunisták voltak, vagy azok társutasai. […] Az OMP vezetőségében főként az akkori erdélyi elit, az arisztokraták 

és a földbirtokosok tagjait találjuk. A madoszosok pedig többnyire középosztálybeli vagy kisiparos háttérrel rendelkeztek. A 

madoszosok egyébként sok mindenben a magyarországi népi mozgalomra tekintettek példaként, főleg annak baloldalára. Hozzájuk 

hasonló módon az egyszerű népet akarták kiművelni, felemelni és belőlük megcsinálni a nemzetet. […] Olvasták is egymást, de a 

madoszosok több alkalommal is kiálltak a magyarországi népi írók meghurcoltatásakor mellettük. Viszont sok kérdésben 

különbözően gondolkodtak – erre nincs is jobb példa a madoszosok antirevizionizmusánál…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Erdély aranykoráról szóló kötetet mutattak be Kolozsváron 

Kolozsváron, a Vallásszabadság házában mutatták be Dr. Oborni Teréz, az ELTE BTK Történettudományi Intézet docensének 

Erdély aranykora – Fejedelmek tündérkertje című legújabb könyvét. Elsőként Rácz Árpád történész, a Rubikon magazin 

főszerkesztője, a kötetet megjelentető Rubikon Intézet társelnöke a kiadóról ejtett néhány szót. […] Oborni Teréz a kötet egyik 

fejezetének bemutatásával készült a könyvbemutatóra, amelyet Bethlen Gábor erdélyi fejedelemnek szentelt. Mint mondta, a könyv 

az elmúlt 29 év munkásságát foglalja össze, bemutatásra kerülnek benne rövidebb kutatások, így szerinte könnyebben emészthető 

az olvasók számára is. „Nagyon érdekes, hogy hogyan tudott egy ilyen kis ország megmaradni az Oszmán- és a Habsburg Birodalom 

szorításában. Szerintem Erdély a magyar nemzet számára páratlan szellemi és anyagi értékeket teremtett meg, amikre időről-időre 
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emlékeztetni kell az embereket, hiszen jóval több szakcikk jelenik meg a közelebbi időszakokról, mint a 16-17. századról” – 

emlékeztetett a szerző…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Folytatódik a nagyváradi vár előtti régészeti feltárás 

Idén februárban megkezdődött a régészeti feltárás Doru Martának, a Körösvidéki Múzeum archeológusának a vezetésével. A 

szakember lapunknak elmondta, hogy idén februártól mintegy 2300 négyzetméternyi területen végeztek feltárást, és ezeknek az 

ásatásoknak az alapján állították össze a jelentést, amelyet elküldtek az Országos Régészeti Bizottsághoz, mely úgy ítélte meg, hogy 

nem történt meg kellő nagyságú területen a feltárás, ezért folytatni kell az ásásokat. Azt már Florin Birta, Nagyvárad polgármestere 

közölte, hogy a bizottság elvárja azt, hogy a területnek legalább a kilencven százaléka legyen feltárva…” Forrás: Erdon.ro: teljes 

cikk > 

Folynak a mikházi ásatások 

Június utolsó hetében kezdődtek el a Maros Megyei Múzeum idénre tervezett mikházi ásatási munkálatai. Ebben a múzeum régészeit 

idén is segítik kolozsvári régész szakos egyetemi hallgatók, magyarországi, németországi és hollandiai egyetemisták, önkéntesek - 

így idén húsz fős munkacsoport van jelen a mikházi régészeti parkban – tudtuk meg Pánczél Szilamértól, a múzeum régészétől.  

[…] Pénzérmék, katonai felszerelések elemei, fegyvermaradványok kerültek elő az eddigi munkálatok során. A feltárás folytatódik 

a római katonai tábor parancsnoksági épületénél, ezúttal egy új szárny feltárását kezdték el. Azért tartották fontosnak ezen a részen 

megnyitni egy új szelvényt, mert az épületnek egy olyan szakaszáról van szó, amelyről eddig csak geofizikai és légi régészeti adataik 

voltak, de olyanok nem, amelyekkel kronológiát tudnának rendelni az épülethez. […] Ugyanakkor egy régészcsapat elkezdte a 

munkát a római fürdő további feltárása érdekében, ugyanis az évekkel ezelőtt elkezdett vizsgálatok az elmúlt időszakban szüneteltek, 

míg tavaly az erődítmény egyik tornyának feltárásán dolgoztak…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

A pálos rend autóbuszos vándorkiállítása 

Bátor Botondot, a magyarországi pálosok korábbi tartományfőnökét Moldován Gellért Lajos köszöntötte a Szent László Egyesület 

képviseletében szerdán délelőtt, a vándorkiállítás helyi megnyitóján. Bátor Botond jelenleg Hargitafürdőn a pálos kolostor apátja – 

tudtuk meg. „És szeretettel köszöntjük itt, Nagyváradon, a pálos rend autóbuszát, melynek belsejében egy nagy, múzeumi terem 

található interaktív kiállítási elemekkel” – fogalmazott Moldován Gellért Lajos. […] Ugyan volt a busz Erdélyben is, körülbelül 

kétezren tekintették meg, de mindenképp szerettük volna ide is elhozni, a Partiumba, minden olyan helyre, melynek van pálos 

kötődése” – fogalmazott Bátor Botond. Kiemelte, hogy a busz által közösségük azt szeretné, ha azok is megismerkednének a pálos 

renddel, akik egyébként eddig nem sokat tudtak róla, és azok is, akik nemcsak a katolikus egyházra, annak történetére kíváncsiak, 

hanem a magyarságéra is, hiszen egy magyar alapítású rendről van szó. […] „Természetesen 750 év nagyon sok, nem lehet mindent 

egy buszba beletenni, de a technika által nyújtott lehetőségeket igyekeztünk kihasználni…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk > 

Recenzió: A székelyek /Rólunk írták/ 

2020 őszén jelent meg a Székely Könyvtár 90. kötete, lassan tehát a végéhez közeledik a 100 kötetesre tervezett sorozat. Nagyon 

ideje volt már egy olyan antológiának, amelyben nem székely származású szerzők vallanak arról, hogyan látnak minket. No de ki 

szerepeljen egy ilyen kötetben? Amikor nekiláttam a szövegek válogatásának, egyértelmű volt számomra, hogy a XIX. századdal, 

a kelet-európai nacionalizmusok születésével kell kezdenem az antológiát. […] Ezért kezdődik a könyv a Paget János néven később 

magyarrá lett John Paget reformkori útleírásával, akit épp a reformkor egyik hőse, a székelyek bálványa, Wesselényi Miklós 

kalauzol végig Székelyföldön. Nagyon fontos volt továbbá – legalábbis számomra –, hogy az 1849-es szabadságharc is megjelenjék 

a könyvben – például Petőfi legutolsó levelében. […] És hogy milyennek látják ezt a „halálhoz szokott népet” (ahogy Németh 

László nevez bennünket) az itt olvasható. […] Nem székely származású szerzők?…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Kilencvenéves lenne Ruha István hegedűművész 

Ma, augusztus 17-én töltené kilencvenedik életévét Ruha István (1931–2004) világhírű hegedűművész, aki Nagykárolyban született, 

de a második világháború után Kolozsvárra jött, itt kezdte, itt teljesítette ki és itt is fejezte be karrierjét. Ruha István a második 

világháborút követően költözött Kolozsvárra, ahol néhány évig játszott a magyar opera zenekarában, majd ugyanitt koncertmester 

lett. Később a kolozsvári filharmóniához került, amelynek 1958-tól szólistája volt, valamint tanított a Gheorghe Dima 

Zeneakadémián is. Az évforduló alkalmából Mirela Capătă hegedűművészt kérdeztük, aki doktori dolgozatában foglalta össze Ruha 

István életét és művészi pályáját. […] Úgy tűnik, Kolozsváron nem lesz semmilyen megemlékezés… – Sajnos, Kolozsváron mindig 

voltak gondok. […] Emlékszem, milyen rosszul esett a mesternek, amikor – annak ellenére, hogy ő volt a kolozsvári filharmónia 

hivatalos szólistája – a külföldi turnékra más szólistát vittek, elfelejtve, mennyi dicsőséget hozott ő ennek a városnak. Örülök, hogy 

a magyar tévécsatornákon néha még látható a Selmeczi György által Ruha Istvánról készített film, de Vig Emese, a kolozsvári 

televízió volt munkatársa is forgatott róla filmet…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 
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In memoriam Gaál András / 1936–2021 

Kezemben tartom a gyönyörű kötetet, és várom, hogy a lelkemből előbátorkodjanak azok az érzések, amelyeket személyesen 

szerettem volna elmondani Gaál András festőművésznek. Hittem, hogy lesz rá alkalom – nem így történt. […] Akkor is, azóta is 

Erdély, Székelyföld, Csíkzsögöd – és a magas hegyekből kibuggyanó patakok hangja, hangulata – számomra imádságos üzenete – 

minden Gaál András-kép. Imádságos, biblikus mélységeket és magasságokat fognak össze ecsetvonásai, gondolati és eszmei 

egyensúlyuk kibillenthetetlen…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Rangos elismerést érdemelt ki a csíkszeredai kórházban zajló stroke-ellátás 

Arany fokozatot érdemelt ki a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban zajló stroke-ellátás az Európai Stroke Egyesület 

megítélése szerint: a 2020-as év ESO Angels díjai között a trombolízist végző romániai kórházak sorában 12 másik kórház mellett 

a csíkszeredai kórház is elismerésben részesült. A díjjal a stroke-ellátás terén kiemelkedő eredményeket elérő központokat és 

kórházakat ösztönzik. Az agyi érkatasztrófát szenvedett betegeket ellátó csapat tagja dr. Dabóczi Mátyás marosvásárhelyi 

származású ideggyógyász szakorvos, akivel a rangos elismerésről, valamint a stroke-ellátás menetéről beszélgettünk…” Forrás: E-

nepujsag.ro: teljes cikk > 

 

Az EU elé kerül a felvidéki magyarságot hátrányosan megkülönböztető támogatási rendszer 

A felvidéki magyarságot sújtó gazdasági intézkedések és törvényalkotási szándékok egyik legékesebb példája az önkormányzatok 

bevételeinek állami visszaosztását szabályozó, másfél évtizede elfogadott törvény. Őry Péter, Csallóközcsütörtök polgármestereként 

és a Pro Civis Polgári Társulás elnökeként is évek óta foglalkozik a kérdéssel. Most, a megfelelő adatsorok és szükséges elemzések 

birtokában az Európai Uniónál keres jogorvoslati lehetőséget az ország déli, alacsonyabban fekvő régióit diszkrimináló törvénnyel 

szemben. […] A természetes személyek, egyéni vállalkozók és alkalmazottak után befizetett, majd az önkormányzatoknak 

visszaosztott személyi jövedelemadó az önkormányzatok legfontosabb bevételi forrása. […] A visszaosztott pénz összegét öt 

különböző szempont szerint határozzák meg. Figyelembe veszik az adott település lélekszámát (10%), a 62 év feletti lakosok arányát 

(5%), a település méretét (32%), a beiskolázott gyermekek számát (40%), illetve a tengerszint feletti magasságot (13%) Ez utóbbit 

úgy, hogy minden település saját szorzót kap, 300 méter felett egynél nagyobbat, ez értelemszerűen plusz pénzt jelent, alatta egynél 

kisebbet – ez pedig elvonást. [...] Jellemző adat, hogy az 512 magyarlakta település közül mindössze 18 rendelkezik egynél nagyobb 

szorzóval. […] Őryék most az Európai Uniónál kívánnak jogorvoslatot keresni a problémára, a napokban az EU parlamentjének 

petíciós bizottságához (PETI) fordultak…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Kórházak optimalizációja: Nincsenek konkrétumok az ipolysági intézményt illetően sem 

Az egészségügyi minisztérium kórházi hálózatának optimalizációja számos felvidéki magyar város kórházának működését 

ellehetetlenítené. A tervezet szerint az ipolysági általános kórházat is érintené a változtatás. Nincs semmi konkrétum az ipolysági 

kórházzal kapcsolatban” – magyarázta a Felvidék.ma megkeresésére Štefan Šomlo, az egészségügyi intézmény igazgatója. […] A 

kis kórház jelentős körzettel rendelkezik. Komárom és Nagykürtös között az egyetlen kórház a déli határ menti térségben…” Forrás: 

Felvidek.ma: teljes cikk > 

Videó: Első világháborús katonatemetőt avattak fel Takcsányban 

Takcsány (1899-ig Sztakcsin, szlovákul: Stakčín) községben, az Eperjesi kerület Szinnai járásában 13 magyar huszár sírját újította 

fel a Krajczáros Alapítvány a helyiekkel karöltve. „Tettük a dolgunkat a település vezetésével és polgáraival közösen. Értéket 

teremtettünk” – jegyzi meg szerényen Németh István, a Krajczáros Alapítvány kurátora. […] „Egy jó hangulatú, jól sikerült 

programnak voltunk részesei, ami rólunk, magyarokról, a Nagy Háborúban életüket vesztett huszárokról szólt. Ők az életüket adták 

a hazájukért…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Közös hangversenyt adott a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa és a Gödöllői Kamarazenekar 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa és a Gödöllői Kamarazenekar közös hangversenyt adott augusztus 14-én, 

Galántán, a Szent István király-plébániatemplomban. A galántai római katolikus templomra azért esett a választás, mivel első 

királyunk tiszteletére szentelték fel, aki a Szűzanya oltalmába ajánlotta koronáját és népét. […] A Szlovákiái Magyar Pedagógusok 

Vass Lajos Kórusa 1964-ben alakult Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkara (CSMTKÉ) néven…” Forrás: 

Felvidek.ma: teljes cikk > 

 

https://www.3szek.ro/load/cikk/143628/kezfogas-helyett-in-memoriam-gaal-andras-/-1936%E2%80%932021
https://www.e-nepujsag.ro/articles/rangos-elismerest-erdemelt-ki-a-csikszeredai-korhazban-zajlo-stroke-ellatas
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SZERBIA/VAJDASÁG 

 

Múltidéző cikksorozat: A Csemadok és a felvidéki magyar kulturális mozgalom 

Augusztus 20. és 22. között rendezik meg az 55. Országos Népművészeti Fesztivált a Csemadok szervezésében. Ennek alkalmából 

– a múlt felidézéseként – közöljük folytatásokban Takács András A Csemadok és a felvidéki magyar kulturális mozgalom című 

tanulmányának vonatkozó részeit. Az írás Rozsnyón, a Csemadok Országos Népművészeti Fesztiváljának nyitóelőadásaként 

hangzott el 2015. július 4-én…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Felhívás: Esterházy 120: Szeptember 17-én és 18-án kerül sor az emlékév központi eseményeire 

Isten szolgája Esterházy János születésének 120 évfordulójára, 2021-re emlékévet hirdettek a Nemzetpolitikai Állampolgárság 

támogatásával. A járvány miatt számos esemény meghiúsult vagy elhalasztásra szorult, de az emlékév központi rendezvényeit, úgy 

tűnik, megtartják az alsóbodoki zarándokközpontban. […] Nagy örömünkre szolgál, hogy többek között meghallgathatjuk Boráros 

Imre színművész, Dr. Kőrösi Mária egyetemi tanár és Dr. Csókay András idegsebész előadásait is…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

 

Egyre többen választják a banki kölcsönöket a lakásbérlés helyett 

Az idén június végéig 143.577 lakáskölcsönt hagytak jóvá a szerbiai bankok, hat évvel ezelőtt az év első felében pedig 100 ezer 

hitelt folyósítottak a pénzintézetek lakásvásárlási célokra. Ez azt mutatja, hogy sokan annak ellenére is a törlesztőrészlet fizetése 

mellett döntenek a lakás bérlése helyett, hogy jelentősen megdrágultak az ingatlanok – írja a Novosti. A napilap által megkérdezett 

szakemberek szerint a lakáskölcsönök iránti érdeklődés növekedésének oka az, hogy a bankok kedvezőbb feltételeket kínálnak, 

mint korábban. […] A napilap számításai alátámasztják a lakosok döntéseit: összehasonlították ugyanis egy 60 négyzetméteres lakás 

bérleti költségeit a lakáskölcsönökkel. A lakáshitel esetében átlagban 60 ezer eurós vásárlási árral számoltak, harmincéves 

lefizetésre. […] a havi törlesztőrészlet 250 euró körül alakulhat, így a három évtized alatt 91.000 eurót törleszt a vásárló a banknak 

– állítják az elemzők. Hasonló jellemzőkkel egy 60 négyzetméteres, 60 ezer euró értékű ingatlant Belgrád külvárosában bérelhet az, 

aki nem akarja magát évtizedekre lekötelezni. A fővárosban egy ilyen lakás havi bérlete 350–500 euró, az ország más városaiban 

pedig 200–350 euróért váltható ki az említett nagyságú lakás…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Szinte minden tankönyv elkészül szeptemberre 

Jó hír a vajdasági magyar diákoknak és szülőknek, hogy szeptember 1-jére szinte mindegyik tankönyv megvásárolható lesz. Az új 

tanév kezdetén csak néhány kiadványra kell várniuk a tanulóknak, viszont az ősz folyamán ezeket is kézhez fogják kapni. Az első 

és a második osztályos gimnazistáknak is lesznek új, magyar nyelvű könyveik az általános tantárgyakból. A magyar nyelv és 

irodalom tankönyvek viszont még váratnak magukra, hiszen a tervek szerint a következő tanévre fognak elkészülni. […] Petkovics 

Márta, a Magyar Nemzeti Tanács tankönyvekkel megbízott tagja lapunknak nyilatkozva elmondta, szeptembertől az általános iskola 

negyedik és nyolcadik osztályosai fognak új tanterv szerint és új tankönyvekből tanulni…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Eltűntek a latin betűs útjelző táblák Zenta községben (is) 

Cirill betűs táblák váltották fel Zenta községben is a kétféle, cirill és latin írásmódú, a települések felé vezető utakat jelző táblákat. 

Szülőfalum, Felsőhegy irányát sokak számára – gondoljunk csak az ide érkező turistákra – alig felismerhető módon, kizárólag 

kockabetűs tábla mutatja. […] Állítólag létezik olyan szabály, állami rendelet, amely szerint a községekben a latin írásmóddal is 

feltüntetett útirányjelző táblákat csak abban az esetben lehet kihelyezni, ha az adott község területén hivatalosan is be van vezetve 

az adott kisebbség nyelve, és annak írásmódja pedig latin betűs…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Kötet: Bukovinai székelyek nyomában 

Bukovinai székelyekről szóló könyvet mutattak be Hertelendyfalván a Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesületben. A 

Bukovinai székelyek nyomában című tanulmánykötet 19 szerző munkáját tartalmazza. 2020 tavaszán volt 75 éve, hogy a Bácskából 

elmenekült bukovinai székelyek megérkeztek és letelepedtek Tolna megye falvaiban. […] A könyv szerkesztője Nagy István 

néprajzkutató, röviden ismertette a könyv létrejöttének körülményeit. Emellett kitért mind a 19 kutató témájára, amelyek között 

székelykevei tanulmány is van…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk >  

A bánáti zsidók deportálásának 80. évfordulója 

Nyolcvan évvel ezelőtt a mai napon 1288 bánáti zsidót deportáltak Nagybecskerekről uszályokon, a belgrádi gyűjtőtáborokba. 

Sokuknak ez volt az utolsó útja. Az áldozatokra emlékeztek ma Nagybecskereken. Asiel Isak, Szerbia főrabbijának imája után a 

https://felvidek.ma/2021/08/a-csemadok-es-a-felvideki-magyar-kulturalis-mozgalom-i/
https://felvidek.ma/2021/08/a-csemadok-es-a-felvideki-magyar-kulturalis-mozgalom-ii/
https://felvidek.ma/2021/08/a-csemadok-es-a-felvideki-magyar-kulturalis-mozgalom-iii/
https://ma7.sk/tajaink/esterhazy-120-szeptember-17-en-es-18-kerul-sor-az-emlekev-kozponti-esemenyeire
https://www.magyarszo.rs/hu/4700/gazdasag/248699/A-szabadság-ára.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4700/kozelet_oktatas/248728/Szinte-minden-tankönyv-elkészül.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4701/vajdasag_zenta/248720/Cirill-feliratos-táblák-zenta-útjelző-táblák.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/bukovinai-szekelyek-nyomaban


UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

Begába dobott koszorúkkal emlékeztek a holokauszt bánáti áldozataira, akiket 1941. augusztus 18-án szállítottak el a folyón 

Belgrádba. […] Nagybecskerek főutcáján elhelyezték a botlatóköveket, melyeket megalkotója Gunter Demnig német szobrász volt. 

[…] A megemlékezés a Városi Népmúzeumban zárult, az Elek cukorgyárának 110 éve című kiállítással. Ennek szerzői Németh 

Ferenc, Anica Draganić és Szilágyi Mária. […] Németh Ferenc, egyetemi tanár, az MTA külső köztestültének tagja: 

„Nagybecskerek, Bánát szívében, Bánát központja Torontál megye egykori székhelye, már a 19. század végén és a 20. század 

legelején ipari központja is volt. Tehát nem csak kulturális központja, ipari központja is volt Bánátnak…” Forrás: Pannonrtv.com: 

teljes cikk >  

Szent István-szobrot avattak Kishegyesen 

Több mint százéves akácfából készült az alkotás, Szögi Rudolf fafaragó készítette. A kishegyesi Kátai Tanya szoborparkjába 

Széchenyi István, Nikola Tesla és Dositej Obradović mellé került Szent István király is. A fafaragó kikötése az volt, hogy legalább 

százéves akácfa legyen az alapanyag. Kátai Géza tulajdonos legidősebb akácfája csak harminc éves, így az egyik barátjától kért 

segítséget. […] Szőke Anna, szervező, néprajzkutató, az MTA külső köztestületének tagja elmondta…” Forrás: Pannonrtv.com: 

teljes cikk >  

 

Ukrajna vásárolja a szemetet, miközben bőven lenne mit feldolgozni beföldön 

Általános megrökönyödést váltott ki az a hír, miszerint Ukrajna ez év januárjától május végéig 1,2 milliárd hrivnya értékben 

importált hulladékot a környező államokból, például Magyarországról is, sőt a hetedik éve tartó súlyos politikai, katonai és gazdasági 

konfliktus ellenére Oroszországból is. […] Ez év első öt hónapjában az ukrán cégek összesen 135 ezer tonna papír-, 22 ezer tonna 

műanyag- és több mint ötezer tonna üveghulladékot vásároltak külföldön a már említett 1,2 milliárd hrivnyáért. Ez azért 

megdöbbentő, mert az országban felhalmozódott több mint 50 millió tonna szemét legalább felét másodlagos nyersanyagként 

lehetne hasznosítani…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Az ukrán lakosság 30 százaléka használja kizárólag az államnyelvet a hétköznapokban 

A Szociális Monitoring Központ által végzett felmérés eredményét kedden egy kijevi sajtótájékoztató keretében ismertették. Ennek 

eredménye alapján az Ukrajnában élők 31,9 százaléka kizárólag az ukrán nyelvet használja a mindennapi érintkezésben, illetve az 

ukrán nyelvet részesíti előnyben (15,5 százalék). Valamivel kevesebben (27,1 százalék) válaszolták azt a megkérdezettek közül, 

hogy nagyjából egyenlő arányban beszélnek ukránul és oroszul is családtagjaikkal, illetve ismerőseikkel. […] A felmérést a 

kutatóintézet augusztus 2. és 11. között végezte, 3012 személyt kérdeztek meg…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Videó: Szaktábor pedagógusjelölteknek Beregszászban  

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány első alkalommal hirdetett szaktábort főiskolai oktatásban résztvevő pedagógusjelöltek 

részére. A tábor ünnepélyes megnyitójára augusztus 16-án került sor a Rákóczi Főiskolán. A jelenlévőket Váradi Natália, az 

alapítvány irodaigazgatója, az MTA külső köztestületének tagja köszöntötte. „A főiskolánkon tábori gyakorlatra van szükség ahhoz, 

hogy a tanulmányi félév lezárt és hiteles legyen. Ennek fényében hirdettük meg szaktáborunkat” – emelte ki. A hét első napján a 

jelenlévők Kulin Ágnes előadását hallgatták meg, aki azt mutatta be, hogyan prezentálható egy alkotás a legjobban. Majd 

Szamborovszkyné Nagy Ibolya, az MTA külső köztestületének tagja, a Történelem és Társadalomtudományi Tanszék munkatársa 

a kooperatív, élmény- és cselekvő típusú szemléltető eszközöket tárta a hallgatók elé…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk >  teljes 

cikk 2 > 

Az államalapításra emlékeztek Beregszászon 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány – Szent István-naphoz közeledve – augusztus 16-án a Rákóczi Főiskolán színházi előadással, 

majd koszorúzással méltatta a magyar államalapítás ünnepét…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     
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