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Lovász László és Vizi E. Szilveszter a Szent István-rend idei kitüntetettjei 

A legrangosabb állami kitüntetést 2021-ben a két volt akadémiai elnöknek kutatói pályafutásukért, a magyar tudomány jó hírnevét 

világszerte erősítő eredményeikért, oktatói munkásságukért, valamint a tudományos ismeretterjesztésben vállalt kimagasló 

szerepükért ítélték oda. „Hagyományaink szerint nemzeti ünnepünkön a Szent István-rend átadásával a legkiválóbbaknak adjuk meg 

a kellő tiszteletet. Ma azoknak, akik Eötvös Loránd méltó utódai voltak a Magyar Tudományos Akadémia elnöki posztján. Méltó 

utódok, kiváló tudósok, jó magyarok” – mondta Áder János a Sándor-palotában augusztus 20-án a kitüntetések átadásakor az MTI 

tudósítása szerint. […] Lovász Lászlót méltatva a köztársasági elnök elmondta, hogy a magyar matematika Aranycsapatából igazolt 

a világ élvonalába… […] Lovász Lászlót 2014-ben választották meg a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé, és két cikluson 

át, 2020-ig irányította az intézményt. […] Vizi E. Szilveszter munkásságáról szólva Áder János elmondta, hogy a kutató tankönyvi 

adatoktól merőben eltérő állításait eleinte kétkedéssel, hitetlenkedéssel és távolságtartással fogadták. Vizi E. Szilveszter azonban 

tudta, hogy „a felfedező legelőször mindig egyedül van”, és ezért ragaszkodott az igazához. […] Vizi E. Szilvesztert 2002-ben 

választották meg a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé, és két cikluson át, 2008-ig irányította az intézményt…” Forrás: 

MTA.hu: teljes cikk > 

 

Államalapításunk ünnepe a Felvidéken 

Legnagyobb nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából a Felvidéken is méltó módon emlékeztünk államalapító Szent István 

királyunkra és az ő örökségére… […] Szarka László, a Selye János Egyetem oktatója, a Rubicon Intézet főmunkatársa 

szónoklatában kitért arra is, miért éppen augusztus 20 az államalapítás ünnepe. A történész hangsúlyozta, a komáromi Szent István 

szobornál nem lehet elfelejteni a 2009-es szoboravatást kísérő szlovák-magyar konfliktust. Ez arra mutat, vélekedett, hogy az akkori 

szlovák politikum nem volt tisztában azzal, hogy Szent István országa nélkül nemcsak a magyar, de a szlovák nemzet sem létezne. 

[…] Rimaszombatban […] Dunaszerdahelyen […] Nádszegen […] Az ünnepséget kihasználva átadták Huba vezér leányának, 

Hajnácskának a szobrát is […] Érsekújvárott… […] Könyöki József (1829-1900) régész és pedagógus tiszteletére felszentelt 

obeliszket avattak Pozsonyban […] Erre a neves alkalomra adta ki a község a Képes Tardoskedd könyvet, melyben a lakosok régi 

fényképei találhatók. […] Átadták szombaton Restén a trianoni emlékoszlopokat…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 

2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 > teljes cikk 5 > teljes cikk 6 > teljes cikk 7 > teljes cikk 8 > 

Emlékszoba-átadás és nemzetközi találkozó 

Háromnapos rendezvénysorozat keretében adták át az Esterházy-kastély felújított emlékszobáját. A hétvégén megvalósult az 

Életünk másokkal nemzetközi projekt is. Az Európai Unió pályázatán 25 ezer euró támogatást nyert Tallós község nemzetközi 

találkozó szervezésére, amely augusztus közepén valósult meg. […] „Jelenleg Túri Török Tibor szobrászművész két domborműve 

található a helyiségben, továbbá a kastélyt ábrázoló festmény másolata, amelynek eredetije Pápán található, az emlékszobát ábrázoló 

fotó az 1910-es évekből való, amelynek segítségével szeretnénk majd berendezni az emlékszobát. Ebben nagy segítséget kapunk a 

Galántai Honismereti Múzeum igazgatójától, Takács Mihálytól. […] részletezte Horváth Zoltán, Tallós polgármestere…” Forrás: 

Ujszo.com: teljes cikk > 

A kassai tudományos könyvtárban megtekinthetővé vált a vizsolyi biblia 

Csütörtökön a kassai Állami Tudományos Könyvtárban (ŠVK) megnyitották azt az állandó kiállítást, amelyen a magyar kulturális 

örökség egyik legjelentősebb darabját, a vizsolyi bibliát mutatják be. Kassa ezzel a három közül az egyik olyan hely a világon, ahol 

a látogatók megtekinthetik a könyv 16. századi eredetijét – tájékoztatott az ŠVK. […] A világ levéltáraiban és 

magángyűjteményeiben összesen 58 ilyen 16. századi példány van…” Forrás: Parameter.sk: teljes cikk > 

Kárpátaljai alkotók a Felvidéken 

Az Irodalmi Karaván keretében, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága (SZMIT) meghívására kárpátaljai alkotók látogattak a felvidéki 

Csiliznyáradra és Dunaszerdahelyre. […] Fogadtak minket a SZMIT székházában, tapasztalatcserét folytatunk az Opus irodalmi, 

művészeti folyóirat és a Felvidéki Előretolt Helyőrség irodalmi-kulturális kiadvány szerkesztőivel, munkatársaival. Nagy élmény 
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https://mta.hu/mta_hirei/lovasz-laszlo-es-vizi-e-szilveszter-a-szent-istvan-rend-idei-kituntetettjei-111552
https://felvidek.ma/2021/08/allamalapitasunk-unnepe-a-felvideken/
https://ujszo.com/regio/galeria-rimaszombatban-az-allamalapitasra-emlekeztek
https://ujszo.com/regio/galeria-rimaszombatban-az-allamalapitasra-emlekeztek
https://ujszo.com/regio/megmaradasunkhoz-kozos-erdekkepviseletet-surgettek-szent-istvan-kiralyra-emlekeztek
https://ma7.sk/tajaink/szent-istvan-elegedett-lenne-nadszeggel
https://korkep.sk/cikkek/regio/2021/08/21/szoboravatas-es-szent-istvan-napi-unnepseg-ajnacskon-kepekkel/
https://ma7.sk/tajaink/visszateres-az-utokor-koztudataba-obeliszk-konyoki-jozsef-emlekere
https://ma7.sk/tajaink/kettos-unnep-tardoskedden
https://ma7.sk/tajaink/trianoni-emlekoszlopokat-avattak-resten
https://ujszo.com/regio/emlekszoba-atadas-es-nemzetkozi-talalkozo
https://parameter.sk/kassai-tudomanyos-konyvtarban-megtekinthetove-valt-vizsolyi-biblia
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volt a felvidéki magyar irodalmi életről elbeszélgetni Hodossy Gyula költővel, a SZMIT elnökével, Tóth László irodalomtörténész 

akadémikussal, Nagy Erika íróval, a szervezet titkárával, Jancsó Péterrel, az Opus főszerkesztőjével, Bese Bernadettel és Z. Németh 

István íróval, a Felvidéki Előretolt Helyőrség irodalmi-kulturális kiadvány szerkesztőivel” – számolt be az útról dr. Dupka György, 

költő, az MTA külső köztestületének tagja…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >  

Több mint fél évszázad után celebráltak szentmisét a sámoti Antióchiai Szent Margit templomban 

Legutóbb oldalunkon arról számoltunk be, hogy Hideghéthy Csaba és Méry János somorjai önkormányzati képviselő látványos 

kisvideót készítettek a Somorjához tartozó Sámot Árpád-kori templomáról. Azóta már az elektromos áramot is beszerelték a 

templom területére, júliusban pedig újabb mérföldkőhöz érkeztek: Myjavec Pál plébános úr beleegyezett, hogy a Csemadok 

Somorjai Alapszervezete  és a Somorjai Katolikus Egyházközösség  által közösen szervezett zarándoklatot követően, majd 50 év 

után újra tartassék szentmise Sámoton, az Antióchiai Szent Margit templomban…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Helyzetkép: 230 éves a Komáromi Zsidó Hitközség 

„A Komáromi Zsidó Hitközség 230 éve színtere a településen és a régióban élő zsidó vallású polgárok közösségi-, hit- és kulturális 

életének. A hitközség 1791-ben alakult meg, fokozatosan építette ki intézményeit, biztosította hagyományaink megélését a 

csatlakozó családoknak” fogalmazott Paszternák András, a hitközség koordinátora […] A 2170 főnyi zsidó lakosságból 1922-en 

lelték halálukat a koncentrációs táborokban. […] A második világháború befejezését követően a túlélők 1945 augusztusában gyűltek 

össze, hogy újra megalakítsák a hitközséget. […] Jelenleg félszáz tagja van a hitközségnek – vannak, akik most kezdik keresni zsidó 

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

Felvidéki magyar személyiségeket tüntettek ki Magyarország pozsonyi nagykövetségén 

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából a pozsonyi Magyar Nagykövetség épületében a Magyar Arany Érdemkereszt állami 

kitüntetést adták át Vörös Máriának, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége alelnökének, aki elmúlt évtizedekben kifejtett 

tanári-, pszichológusi- és oktatásszervezői tevékenységével nagymértékben hozzájárult a felvidéki magyarság önazonosságának a 

megőrzéséhez. Az államfő ugyancsak a Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetést adományozta Molnár Tamás római katolikus 

lelkésznek, a Pozsonyi Főegyházmegye helyettes bírósági helynökének, a pozsonyi magyar hívek lelkipásztorának, aki lelkészi- és 

közösségszervezői tevékenységével nagymértékben hozzájárult a pozsonyi magyar közösség önazonosságának a megőrzéséhez…” 

Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

Átadták a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjakat – két felvidéki a díjazottak között 

Augusztus 19-én, Budapesten a Karmelita kolostorban kerültek átadásra a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjak. 

Magyarország miniszterelnöke 1995 óta ismeri el díjazással a külhoni magyarságért végzett áldozatos tevékenységet. […] A 

felvidéki díjazottak: A Komáromi Jókai Színház a kassai Thália-színház mellett a Szlovákiában működő két magyar nyelvű színház 

egyike. Az indoklás szerint az 1952-ben alakult Magyar Területi Színház (Matesz) utódjaként fontos szerepet tölt be a szlovákiai 

magyarság közművelődésében. […] Dr. Simek Viktor rajztanár és karnagy, Zoboralja szülöttje. Kántor-tanító családban született 

Zsérén. Művészi tevékenysége szerteágazó. Hét éven át a Nyitrai Pedagógiai Főiskola Zenei Tanszékén karvezetést és vezénylést 

tanított. […] A kitüntetés eleinte a Kisebbségekért Díj nevet viselte és két tagozattal rendelkezett: a Hazai Kisebbségekért és a 

Külhoni Magyarságért Tagozattal. A magyarországi nemzetiségi törvény elfogadását követően, 2011-től a hazai nemzetiségek és a 

külhoni magyarok külön-külön díjban részesülnek…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk > 

 

Felmérés: A vajdasági magyarok médiafogyasztási szokásai  

Közvélemény-kutatásunk hatodik részében arra voltunk kíváncsiak, milyen témákat hiányolnak, miről olvasnának még többet és 

azt is megkérdeztük, hajlandóak lennének-e akár jelképes összeget fizetni az interneten elérhető hírekért, olvasnivalókért. […] A 

legtöbben a tudománnyal kapcsolatos cikkekből szeretnének többet olvasni. Ezt követi az egészség, illetve a kultúra. A vajdasági 

olvasóközönség legkevésbé a bulvár híreket hiányolja a jelenlegi médiából. A kutatás egyik fontos része az volt, hogy megnézzük, 

a megkérdezettek hány százaléka fizetne, illetve milyen körülmények között fizetne online médiatartalomért. A megkérdezettek 

82,5 százaléka nem fizetne internetes újságért jelképes összeget sem. Mindössze 17,5 százaléka válaszolta azt, hogy ezt 

megtenné…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

 

 

https://kiszo.net/2021/08/21/karpataljai-alkotok-a-felvideken/
https://felvidek.ma/2021/08/tobb-mint-fel-evszazad-utan-celebraltak-szentmiset-a-samoti-antiochiai-szent-margit-templomban/
https://felvidek.ma/2021/08/meg-van-aki-kinyitja-a-zsinagogat-az-oszi-nagyunnepeken-230-eves-a-komaromi-zsido-hitkozseg/
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2021/08/20/felvideki-magyar-szemelyisegeket-tuntettek-ki-magyarorszag-pozsonyi-nagykovetsegen/
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2021/08/19/atadtak-a-kallos-zoltan-kulhoni-magyarsagert-dijakat-ket-felvideki-a-dijazottak-kozott-video/
https://www.szabadmagyarszo.com/2021/08/21/csak-fizetni-ne-kelljen/
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Szent István-nap a Délvidéken 

Az MNT Szent István-napi központi ünnepségét tartományi jelentőségű ünnepként ülték meg Újvidéken […] Őrtüzekkel 

emlékeztek Óbecsén […] Szent István-napi rendezvény volt Muzslyán […] Horgoson Szent Istvánra és Bartók Bélára emlékeztek. 

[…] A 250 éves Szent György templomban ünnepelték Szent István napját a kúlaiak […] Ünnepelt Mohol. […] Újra megtelt a 

Gimnáziumtemplom Nagybecskereken…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 > teljes 

cikk 5 > teljes cikk 6 > teljes cikk 7 > 

Videó: Könyvbemutató Horváth Ottó munkásságáról 

Horváth Ottó, író, költő, műfordító, 1967-ben született Újvidéken. Jelenleg Olaszországban lakik, de élt Németországban és 

Magyarországon is. Szerda este a Vajdasági Múzeumban az írásról, az irodalomról, és legújabb könyvéről beszélt. Horváth Ottó 

legújabb regénye Újvidéken játszódik, és fontos szerepet kap benne az író családja is. […] Az író magyar, német, és olasz nyelvről 

is fordított már verseket…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk >  

Átadták Budapesten a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjakat, vajdaságiak is a díjazottak között  

A díjazottak között szerepel többek között a nagykikindai Egység Művelődési Egyesület, a pancsovai Petőfi Sándor Magyar 

Művelődési Egyesület és a Hét Nap hetilap. Elismerő oklevélben részesült a szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ. […] 

Évente legfeljebb tíz díj adományozható. A díjak átadására minden évben augusztus 20-a alkalmával kerül sor…” Forrás: 

Vajma.info: teljes cikk > 

Hármas jubileumot ünnepel a szabadkai Népkör az idei Interetno Fesztivállal 

Húszéves az Interetno Fesztivál, 15 éves az Aranykapu Játszóház és 150. évadját kezdi meg őszre a Népkör Magyar Művelődési 

Központ. A hármas jubileumról az augusztus 22-én, vasárnap kezdődő Interetno Fesztiválon emlékeznek meg. A szervezők hétfőn 

sajtótájékoztatóján ismertették a többnapos rendezvény programját. Az Interetno Fesztiválon az idén régiónk népeinek kultúrája 

kerül bemutatásra színes program közepette a városháza előtti téren, azaz Etnopolisban. […] Augusztus 26-án egy nagy 

produkcióval zárul majd a fesztivál, este fél 9-kor, amelynek címe: Visszatekintés a 150 éves szabadkai Népkör múltjára, ahol a 

kultúra életre kelt…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk >  

 

Szent István-napi megemlékezések Kárpátalján 

Államalapító Szent István királyunkra emlékeztek augusztus 16-án a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán […] Szent 

István szobrot avattak Mezőkaszonyban. […] A hagyományokhoz hűen méltóképpen emlékeztek meg Szent István királyunkról 

augusztus 20-án a kárpátaljai Aknaszlatinán is. […] Gazdag Szent István-napi program Ternopilban…” Forrás: Karpataljalap.net: 

teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 > 

Helyzetkép: Kétnyelvű bázisiskola Nagyberegen 

Géczi Tihamér iskolaigazgató nem a problémákra, hanem a megoldásokra koncentrál. Határozottan irányítja az oktatási intézményt 

immár 26 éve.  […] Még 2018-ban megkapták a bázisiskola státuszt a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány által 

bonyolított magyar bázisiskola-program keretében, viszont az új közigazgatási felállás után minden dokumentumot át kellett írni a 

kistérségre. Jelenleg három iskola tartozik a nagyberegihez: a beregújfalui gimnázium (korábbi általános iskola), az alsóremetei, 

illetve a kovászói gimnázium. […] A 2017 szeptemberében bejegyzett és 2020-ban elfogadott új, […] törvénynek megfelelően 

minden egyes községben a tanulók összlétszáma határozza meg azt, hogy működhet-e a tanintézmény vagy sem. E szerint minimum 

40 gyereknek kell beiratkoznia. […] A szövésoktatás egész Ukrajnában egyedülálló. A sportoktatással szintén egyedülállók vagyunk 

a megyében. […] Legfeljebb ukrán nyelvészre lenne szükségünk, aki a felső tagozaton is tud oktatni, ám ez az egész járásban 

problémát jelent…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Vajdasági irodalmárok Kárpátalján 

Az Irodalmi Karaván program keretében vajdasági irodalmárok látogattak Beregszászba és Tiszabökénybe. Szabó Palócz Attila író, 

költő, a Független Vajdasági Értelmiségiek Szövetsége (FÜVÉSZ) Alapítvány elnöke és Ürmös Attila író rész vett a Tiszaháti 

Tájmúzeum területén megrendezett Szent István napi ünnepségen, majd a beregszászi Európa-Magyar Házban dr. Zubánics László 

https://www.magyarszo.rs/hu/4702/kozelet/248818/Ahol-a-fut%C3%B3homok-a-feketef%C3%B6lddel-keveredik-MNT-%C3%9Ajvid%C3%A9ki-Sz%C3%ADnh%C3%A1z-Hajnal-Jen%C5%91-Igor-Mirovi%C4%87-tartom%C3%A1nyi-korm%C3%A1nyf%C5%91-Szent-Istv%C3%A1n-nap.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4704/vajdasag_obecse/248933/%C5%90rt%C3%BCzekkel-eml%C3%A9keztek-%C3%93becs%C3%A9n-%C3%B3becse-Szent-Istv%C3%A1n-nap.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26857/Szent-Istvan-napi-rendezveny-volt-Muzslyan.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26856/A-zeneszerzo-aki-kincseket-gyujtott-Szent-Istvan-orszagaban.html
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/250-eves-szent-gyorgy-templomban-unnepeltek-szent-istvan-napjat-kulaiak
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/250-eves-szent-gyorgy-templomban-unnepeltek-szent-istvan-napjat-kulaiak
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/unnepelt-mohol
https://www.magyarszo.rs/hu/4704/vajdasag_nagybecskerek/248934/%C3%9Ajra-megtelt-a-Gimn%C3%A1ziumtemplom-nagybecskerek-Szent-Istv%C3%A1n-nap.htm
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ROMÁNIA/ERDÉLY 

történész, az MTA külső köztestületének tagja, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) elnöke fogadta a vendégeket, 

akik megismerkedtek az intézet tevékenységével, az  Együtt folyóirat munkatársaival, az Intermix Kiadó által elindított Kárpátaljai 

Magyar Könyvek sorozat újabb kiadványaival…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk >  

Videóinterjú: Marosi Anita, történelem és hitoktató levéltáros 

Az Arcképmásban Marosi Anitával beszélgetünk, aki ugyan nem Kárpátalján született, mégis itt talált otthonra, négy gyermek 

édesanyja, újságíró, a Bendász István Görögkatolikus Könyvtár és Levéltár vezetője. Hogyan látja ő Kárpátalját, milyen egy jó 

feleség, milyen izgalmas témán dolgozik jelenleg?…” Forrás: Tv21ungvar21.tv: teljes cikk >  

A Kárpátaljai Magyar Mentálhigiénés Társaság Szülősegítő programjának negyedik napja 

A Kárpátaljai Magyar Mentálhigiénés Társaság Szülősegítő programjának negyedik, egyben záró alkalmát augusztus 18-án 

rendezték meg a Fedák Sári Kulturális Központban. Az utolsó képzési nap témája – Elég jó szülő – kapcsán Gál Natália színművész, 

a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színésznője tartott interaktív előadást. A prezentáció alatt különböző korosztályú 

gyermekek helyes neveléséről hallhattak a jelenlévők. […] „Egy szülő nem tökéletes, hanem elég jó szülő kell, hogy legyen” – szólt 

többször is a kulcsmondat…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk >  

Kárpátaljaiak részesültek magyar állami kitüntetésben 

Beregardóban, a Perényi Kultúrkúriában az állami ünnep alkalmából Magyarország beregszászi konzulátusa és ungvári 

főkonzulátusa közös rendezvényén kárpátaljaiak vehettek át magyar állami kitüntetést. Zsukovszky Miklós református esperes, a 

Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság alapítója és parancsnoka a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült. Szeles 

Emma, a Viski Kölcsey Ferenc Középiskola igazgató-helyettese Arany Érdemkeresztet, Hrabár Tamás, a Munkácsi Görögkatolikus 

Egyházmegye nyugalmazott áldozópapja szintén Arany Érdemkeresztet vehetett át. Kudron Zoltán, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség Nagyszőlősi középszintű szervezetének alelnöke, Berlanyuk Anikó, a Magyar Melódiák Kamaraegyüttes énekese, 

Mészáros Györgyi, az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács elnökhelyettese, a Técsői Magyar Tannyelvű Református Líceum tanára, 

Palkó Katalin, a Tiszasalamoni Gimnázium tanára és Popovicsné Palojtay Márta, a Munkácsi Család és Élet Egyesület vezetője 

Ezüst Érdemkeresztben részesült…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Idén a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség is Kallós Zoltán díjat kapott 

Idén a Csíkszeredai Régizene Fesztivál szervezőjeként ismertté vált Ferencz Angéla néprajzkutató, közösségszervező, Meleg 

Vilmos színművész, a Nagyváradi Állami Filharmónia nyugalmazott igazgatója, a Székelyföldön található Haszmann Pál Múzeum, 

a Komáromi Jókai Színház, Simek Viktor rajztanár, karnagy, a vajdasági Egység Művelődési Egyesület, az ugyancsak vajdasági 

Hét Nap hetilap, a pancsovai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség, valamint a 

Németországban működő Csöbörcsök Néptáncegyüttes részesült a díjban…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

 

Erdélyben is magyar támogatással küzdenek a meddőség ellen 

Romániában minden ötödik házaspár meddőségi tünetekkel küszködik, a román állami támogatás a legtöbb érintett számára mégis 

elérhetetlen. A gyerekre vágyó szülőknek viszont nagy segítség lehet a magyar állami támogatás, amely az Áldás Népesség 

Egyesületen keresztül pályázható meg. […] Eddig 26 gyerek született. […] Az Áldás Népesség Egyesület egyik fontos vállalása 

négy évvel ezelőtt kezdődött a Kolozsvári Magyar Napok keretében, amire Simon Csaba így emlékezik… […] A marosszentgyörgyi 

meddőségi klinika vezetője, Elek István a meddőségi kezelések romániai finanszírozásával kapcsolatban azt mondta a Krónikának: 

[…] „Ahhoz, hogy valaki román állami támogatáshoz jusson, korábban át kell esnie három sikertelen mesterséges 

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

Kerekasztal beszélgetés: Húszéves a Sapientia – EMTE 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (Sapientia EMTE) döntő és pozitív fordulatot idézett elő a romániai magyar 

felsőoktatás történetében. […]  Csütörtökön este a Kolozsvári Magyar Napok (KMN) keretében Húszéves a Sapientia - EMTE: 

Egyetemalapítástól egyetemig címmel kerekasztal-beszélgetésre került sor, amelyen Dávid László, az MTA külső köztestületének 

tagja, a felsőfokú oktatási intézmény korábbi rektora, a szenátus elnöke, Kása Zoltán rektori tanácsos, az MTA külső köztestületének 

tagja, korábbi rektorhelyettes, illetve Tonk Márton, az MTA MTKEB tagja rektor vett részt. A beszélgetést Farkas Emőd, a Sapientia 
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https://kiszo.net/2021/08/21/karpataljaiak-reszesultek-magyar-allami-kituntetesben/
https://kiszo.net/2021/08/20/atadtak-a-kallos-zoltan-kulhoni-magyarsagert-dijakat/
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Alapítvány irodavezetője moderálta. A beszélgetést követően Tonk Mártont arról kérdeztük, melyek voltak a Sapientia – EMTE 

elmúlt húsz évének a mérföldkövei…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Új arcát fogja megmutatni az Egyetemi Műhely Kiadó a tudományos anyagok digitalizálásával  

Digitális eszközök bevonásával szeretné megszólítani a tudományos könyvek érdeklődőit – a Bolyai Társaság keretein belül működő 

– Egyetemi Műhely Kiadó, amely pénteki kerekasztal-beszélgetése során összegezte az elmúlt tizenöt év legfontosabb eredményeit 

és ismertette jövőbeli célkitűzéseit. A 15 éves évforduló alkalmából Veress Károly, az Egyetemi Műhely Kiadó (EMK) alapító 

igazgatója felidézte: a kiadónak 2006-tól kezdődően folyamatosan jelennek meg kiadványai a magyar nyelvű egyetemi oktatás 

népszerűsítése érdekében. Alakulási céljuk ugyanis első perctől az volt, hogy a BBTE magyar tagozatának tevékenységét 

támogassák. […] Mint a kerekasztal-beszélgetésen megtudtuk, az elmúlt tizenöt év folyamán: 43 egyetemi jegyzetet, tankönyvet, 

tanári kézikönyvet, 48 konferenciakötetet és közös tanulmánykötetet, 2 szöveggyűjteményt, 28 disszertációt, 15 egyéni 

tanulmánykötetet, 7 monográfiát jelentettek meg. […] Jövőre nézve szeretnék a kiadó tevékenységét felzárkóztatni a mai kor 

technológiai feltételeihez…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Kötet: Kolozsvár történelmi városkalauza újabb kiadásban 

Nagy érdeklődés közepette mutatták be Gaal György helytörténész, az MTA külső köztestületének tagjának Kolozsvár történelmi 

városkalauz című, immár negyedik kiadást megélt kötetét pénteken délelőtt a 12. Kolozsvári Magyar Napok (KMN) keretében. A 

Kolozsvári Református Kollégium udvarán tartott rendezvényen a közönséget Demeter László, a Tortoma Könyvkiadó igazgatója, 

történész üdvözölte, majd átadta a szót Benkő Levente történésznek, a Művelődés főszerkesztőjének, aki a kötet szerzőjét, Gaal 

Györgyöt és László Miklóst, a könyv fotográfusát kérdezte a kiadvány megszületéséről. […] A legújabb kiadás a korábbihoz képest 

mind tartalmilag, mind pedig képileg tartalmazza az utóbbi tíz évben a város fejlődésében bekövetkezett változásokat, például a 

szerző kibővítette a település történeti kronológiáját 2010-től napjainkig. A könyvben továbbra is helyet kap az utcanévmutató a 

jelenlegi és korábbi utcanevekkel, valamint a hagyományos magyar utcanevek és mai hivatalos elnevezésük, szándékosan kihagyták 

viszont a fontosabb közhasznú címek és telefonszámokról szóló fejezetet, amelynek közlését az adott körülmények között már 

okafogyottnak tartottak…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: „Eleve múzeumi életműnek készült” - a többször is elfeledett Nagy Albert festészete 

A Quadro Galériában a Kolozsvári Magyar Napok keretében, csütörtök este megnyitották a Nagy Albert retrospektív kiállítás 

második részét. A kiállítás egyik kurátorával, Boros Judit művészettörténésszel beszélgettünk. Egy festő életművének a gyökereit, 

kiindulópontjait rendkívül nehéz pontosan meghatározni, erre a problémára maga Nagy Albert is reflektált egyik elméleti írásában. 

Egy ilyen helyzetben nagyon sokféle szál szövődik egybe – mi ezeket szétszálazhatjuk, és gondolhatjuk, hogy ez a fontosabb, vagy 

amaz, de mindig kérdéses marad, és mindig újratárgyalható. […] Nagy Albert rendkívül hosszú ideig készült a festői pályára: 

legalább nyolc évig rajzolt, olvasott, nézett, de nem festett. Tudatosan meg akarta óvni magát olyan hatásoktól, amelyek formailag 

eleve valamilyen sémához kötötték volna a kifejezésmódját. Nagyon lényeges, hogy egyáltalán az európai modernizmusnak – a 

realizmust leszámítva – szinte semmilyen hatása nem látható a festményein: nincs semmiféle jele a képein a kubizmusnak, 

konstruktivizmusnak, pedig ezek az irányzatok az erdélyi kortárs festők alkotásaiban erőteljesen ott vannak…” Forrás: 

Transindex.ro: teljes cikk > 

A tavaly elhunyt Kossuth-díjas Szőcs Géza költőnek állítottak emléktáblát a kincses városban 

Több eseményt is szerveztek a tavaly elhunyt Szőcs Géza emlékére a Kolozsvári Magyar Napokon: emléktáblát állítottak, felidézték 

a költő, politikus szellemiségét, verseit és Borbély Ernő politikushoz fűződő barátságát. A beszélgetés, illetve könyvbemutató Szőcs 

Géza és Borbély Ernő (1951-2011) politikus barátságára koncentrált. Az eseményen részt vett Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar 

Néppárt ügyvezető elnöke, Sabin Gherman újságíró, Kónya-Hamar Sándor közíró és Dévai Nagy Kamilla Liszt Ferenc-díjas magyar 

énekes, előadóművész. A beszélgetést Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető elnöke moderálta, 

aki kiemelte, számára megtiszteltetés, hogy fontos eseményekről, tettekről beszélgethetnek. […] Borbély Ernőnek Az enyedi 

politikai főiskola. Politikai foglyok a 80-as évek Romániájában című könyvét először mutatták be Kolozsváron. A kötethez, amely 

magyar nyelven 2013-ban, románul pedig 2019-ben jelent meg, a szerző huszonhárom börtöntársával készített interjút…” Forrás: 

Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Államalapítási megemlékezések 

A magyar keresztény egyház megteremtőjére és államalapító első királyunkra, Szent Istvánra ünnepi szentmisével és műsorral 

emlékeztek pénteken este Sepsiszentgyörgyön a belvárosi Szent József-templomban és a templomkertben levő Szent István-

szobornál. […] Augusztus 20-án ismét megkondult a perkői kápolna kis harangja…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 
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DIASZPÓRA  

Mintegy másfélezer külhoni magyar szervezet nyert támogatást 

Közel másfélezer külhoni magyar szervezet nyert támogatást a Nemzeti Újrakezdés Program első szakaszában - jelentette be a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerdai budapesti sajtótájékoztatóján. Az első kiírásban működésre, 

fejlesztésre, eszközbeszerzésre lehetett pályázni hat kategóriában - oktatás, kultúra, egyház, sport, ifjúsági, cserkész- és közösségi, 

valamint diaszpóra -, április 15-étől május 14-éig. A támogatási keretösszeg 1,5 milliárd forint volt, amelyből a szervezetek 300 

ezer és ötmillió forint közötti összeget igényelhettek vissza nem térítendő támogatásként. Az államtitkár elmondta: 3223 pályázat 

érkezett, amelyek támogatási igénye a rendelkezésre álló összeg csaknem nyolcszorosa, mintegy 12 milliárd forint volt.  A nyertes 

pályázók listája megtalálható a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján. […] Erdélyből 795 pályázat nyert 581 millió forintot, a 

Felvidékről 173 pályázat 207 millió forintot, Kárpátaljáról 118 pályázat 128 millió forintot, a Muravidékről 36 pályázat 40 m illió 

forintot, a Drávaszögből 35 pályázat 42 millió forintot, a Vajdaságból 98 pályázat 152 millió forintot és a diaszpórából 209 pályázat 

350 millió forintot. Felhívta a figyelmet arra, a diaszpórában 2-2,5 millió magyar él, nagyjából annyi, mint - Magyarországon kívül 

- a Kárpát-medencében…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Azonosították a Stradivari-hegedűk hangzásában kulcsszerepet játszó kemikáliákat 

Nagyváry József, a texasi A&M Egyetem nyugalmazott biokémia professzora nagyjából 40 évvel ezelőtt a világon elsőként 

bebizonyította, hogy a Stradivari-hegedűk egyedülálló hangzásának egyik elsődleges oka, a mesteri kivitelezésen túl, hogy a 

legendás hegedűkészítő és mások, úgy mint Guarneri del Gesu, vegyszerekkel kezelték hangszereik faanyagát a korabeli 

élősdifertőzések kivédése céljából - olvasható a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő hírportálon. A legfrissebb eredmények 

szerint a hangszerek faanyagát bórax, cink, réz, timsó és mészvíz elegyével kezelték. Nagyváry szerint a mesterek valószínűleg saját 

fejlesztésű módszerrel kezelték a faanyagot, és az eljárásnak nagy jelentőséget tulajdonítottak, mert rájöttek, hogy az megerősíti a 

fát és tökéletesíti a hangzást is. Ezeket a módszereket persze titokban tartották, akkoriban még nem volt találmányi szabadalom, 

ugyanakkor a kész hangszerek puszta szemléléséből nem lehetett rájönni, hogy milyen szerekkel kezelték a faanyagot…” Forrás: 

Transindex.ro: teljes cikk >  

30 éves az Amerikai Magyar Koalíció - Lauer Rice Andrea visszatekintése 

Egy nagyon fontos lámpásként világít Washington DC-ben és Budapesten az Amerikai Magyar Koalíció. Az amerikai diaszpóra 

legnagyobb ernyőszervezete, több mint 38 ezer tagot számlál a közösségük. Andrea úgy véli, hogy ez az évfordulós esztendő 

nagyszerű alkalom arra, hogy visszanézzenek a mögöttük lévő időszakra, az eredeti céljaikra. Azon kívül, hogy számot vetnek a  

három évtizedről, az új lehetőségekre és kihívásokra is koncentrálniuk kell. […] A működésért két iroda felelős, az egyik 

Washington DC-ben székel a Kossuth Házban, a másik pedig Budapesten. A koalíció főbb feladatai a vezetőképzés, 

közösségfejlesztés, egyetemisták támogatása ösztöndíjprogramokkal és gyakornoki lehetőségekkel, információközvetítés a magyar 

kisebbség emberi jogai kérdéseiben…” Forrás: Bocskairadio.org: teljes cikk >  

Magyar szerzők hódították meg a cseh televíziót 

Tizenhat magyar íróról és költőről mutat be művészi portréfilmet a cseh közszolgálati televízió. A Petőfi Kulturális Ügynökség 

társproduceri együttműködésében megvalósuló sorozat epizódjait június 29. és augusztus 17. között tűzték műsorra.  „Maďarská 

čítanka“, azaz Magyar olvasókönyv címen tizenhat kortárs magyar íróról és költőről sugároz portréfilmeket a cseh közszolgálati 

televízió. Az egyenként nyolcperces egyedi művészfilmek a tavalyi cseh főszervezésű Szerzői Felolvasás Hónapja (ARM – Authors’ 

Reading Month, Měsíc autorského čtení) rendezvénysorozat keretében belül készültek el…” Forrás: Korkep.sk: teljes cikk >  

Helyzetkép: Odaát Moldvában 

Valahol messze napkeleten, a Kárpátok láncain is túl, a hajdanvolt Etelköz nyugati tájain, a mai Moldvában… […] ideje volt hát, 

hogy Gyimesbükknél mi is átlépjük határainkat, és körülnézzünk egy kicsit a Szeret folyó környékén. Moldvában ma három 

területen élnek csángók, így vannak északi, déli, illetve a Tatros, a Tázló és a Szeret folyók völgyeiben élő székelyes csángók. 

Körülbelül 250 ezer római katolikus él errefelé, közülük ma már csak alig százezren beszélik a magyar nyelv archaikus változatát. 

A külön szigetként élő Pusztinának például a román népszámlálás adatai szerint nincs is magyar lakója, holott a magyar 

anyanyelvűek és a római katolikusok aránya egyaránt 97 százalék. Statisztika ide vagy oda, öröm látni, hogy Pusztina talán a 

leginkább identitását őrző csángó település Moldvában. Szent István-szoborból például kettő is van a faluban, de van Magyar Ház, 

és jól működik a falusi turizmus is. Már csak a magyar nyelvű szentmisét kéne kiharcolni…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk >  

 

Összeállította: Bóna László                                     

https://ma7.sk/hethatar/mintegy-masfelezer-kulhoni-magyar-szervezet-nyert-tamogatast-a-nemzeti-ujrakezdes-program
https://eletmod.transindex.ro/?hir=25398&sokan_beragtak_amiert_egy_nemet_ceg_a_temesvari_reklamjaiban_egzotikusoknak_nevezte_a_moldvaiakat
https://www.bocskairadio.org/30-eves-az-amerikai-magyar-koalicio-lauer-rice-andrea-visszatekintese/
https://korkep.sk/cikkek/kultura/2021/08/13/magyar-szerzok-hoditottak-meg-a-cseh-televiziot/
https://ma7.sk/kavezo/odaat-moldvaban-videoval

