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Elérhető a Magyar Tudomány szeptemberi száma  

Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia folyóiratának legújabb, szeptemberi száma…” Forrás: Mersz.hu: teljes cikk > 

 

A 30 éves Ukrajna a kárpátaljai magyarság szemszögéből 

Ukrajna függetlenségének 30. évfordulója kapcsán több szakember megkérdezésével összeállítást készítettünk az ország elmúlt 3 

évtizedében bekövetkezett változásokról. Elemzésünkben arra kerestünk válaszokat, hogy a jog szempontjából honnan indult és 

hová jutott a kárpátaljai magyarság. Az adott szakterület meghatározó, elismert képviselői foglalták össze az elmúlt 30 év 

legjelentősebb/drasztikusabb változásait. […] Dr. Tóth Mihály alkotmányjogász, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség 

(UMDSZ) tiszteletbeli elnöke, egykori parlamenti képviselő, az MTA külső köztestületének tagja a Kárpáti Igaz Szó megkeresésére 

azzal kezdte, hogy a jubileumok arra (is) valók, hogy mérleget készítsünk. […] A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a 

függetlenség 30 éve alatt a nemzeti kisebbségek jogvédelmét illetően, a szovjet típusú nemzetiségpolitika kiteljesedésétől, számos 

demokratizáló, „európaivá tevő” próbálkozás után, eljutottunk a nemzetiségi és nyelvi alapon való diszkrimináció diadaláig…” 

Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

A kárpátaljai magyarság demográfiai folyamatainak alakulása Ukrajna függetlenné válása óta 

Az adott szakterületen dr. Kovály Katalin, az ELKH CSFK Földrajztudományi Intézetének kutatója, a SUMMA 2017 kutatócsapat 

résztvevője foglalta össze az elmúlt időszak legjelentősebb/drasztikusabb változásait. […] A 2001-es népszámlálás adataiból az 

derül ki, hogy a magyar–keleti szláv vegyes házasságból származók 52,8%-a magyarként, 47,2%-a pedig ukránként lett regisztrálva, 

azaz 2001-ben az etnikai átörökítés Kárpátalján ukrán–magyar viszonylatban közel szimmetrikus volt, minimális magyar 

asszimilációs nyereséggel. Köztudott, hogy a legutóbbi, 2001-es ukrán népszámláláskor Kárpátalján 152 ezer fő vallotta magát 

magyar nemzetiségűnek, azonban az azóta eltelt időszak népesedési és etnikai viszonyairól nagyon keveset tudni. Egyes becslések 

szerint – 2010-re minimum 7 ezer fővel csökkent a kárpátaljai magyarok száma, de a magyarországi bevándorlási statisztikákra 

alapozva akár 15–20 ezer fős fogyást is elképzelhetőnek tartottak a szakértők. A SUMMA 2017 c. reprezentatív kutatás – amely 

arra tett kísérletet, hogy elérhető népszámlálási adatok híján feltárja a kárpátaljai magyarság aktuális népesedési viszonyait – 

eredményei alapján a kárpátaljai magyarság lélekszáma a 2001-es népszámláláshoz képest 21 ezer fővel, avagy 13,7%-kal 

csökkent…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > 

Véget ért az V. Kárpátaljai Nyári Egyetem Tiszapéterfalván 

Az V. Kárpátaljai Nyári Egyetem a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége és a Momentum Doctorandus közös 

szervezésében, a Kárpátaljai Szövetséggel partnerségben augusztus 25-28. között zajlott Tiszapéterfalván. Az ünnepélyes megnyitót 

követően az érdeklődők ifjúságpolitikai kerekasztal-beszélgetésen vettek részt, melyen többek között az elvándorlás és 

otthonmaradás előnyei és hátrányai, valamint a felsőoktatás kérdései kerültek napirendre. […] Ezt követően az MD és a KMDFKSZ 

által kiadott Scientia Denique tudományos folyóirat közös szervezésében indított IQool podcast sorozat szakmai és ismeretterjesztő 

előadását hallgathatták meg áltudomány, plágium, tudománykommunikáció témakörben. […] A kárpátaljai magyar média 

képviselőivel folytatott kerekasztal-beszélgetéssel kezdődött az V. Kárpátaljai Nyári Egyetem harmadik napja. […] A beszélgetésen 

a média szerepéről a XXI. században, a megújulás fontosságáról, az aktuális trendek, mint a TikTok térhódításáról és annak a 

sajtófogyasztási szokásokat befolyásoló erejéről, a kárpátaljai és a Kárpát-medencei média ellentétéiről és párhuzamairól, valamint 

a kárpátaljai sajtó jövőjéről esett szó…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > 

Videó: Konferencia a megmaradásról Nagydobronyban 

Itthon otthon – nem csak megmaradni! címmel rendeztek egész napos konferenciát augusztus 28-án a Nagydobronyi Magyar 

Házban. A nap folyamán tartalmas és színvonalas előadások hangzottak el, melyek sorát dr. Kész Barnabás történész, az MTA külső 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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ROMÁNIA/ERDÉLY 

köztestületének tagja, néprajzkutató vidékünk történetére fókuszáló honismereti összefoglalója nyitotta meg. [...] Badó Margit 

helytörténész a határ- és rendszerváltások viszonylatában tekintette át Kárpátalja és Nagydobrony történetét.  A kárpátaljai 

magyarság jövőjét jelentősen befolyásoló jelenlegi ukrán oktatáspolitika célkitűzéseit és valószínűsíthető hatásait elemezte 

előadásában prof. dr. Csernicskó István nyelvész, az MTA külső köztestületének tagja, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola rektora. […] Az elmúlt években magyar kormánytámogatással megvalósult gazdaságfejlesztési támogatások 

eredményeiről számolt be Bujdosó István, az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ munkatársa, aki a statisztikai 

adatokon túl a gazdaságélénkítő program társadalmi hatásaira is kitért. A konferencia záró blokkjában a civil összefogás, a 

közösségépítés és a hagyományőrzés témái kerültek előtérbe…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

A Tisza nevében – filmvetítés és közönségtalálkozó az V. Kárpátaljai Nyári Egyetemen 

A Tisza nevében című dokumentumfilmet vetítették le az V. Kárpátaljai Nyári Egyetemen augusztus 27-én. A vetítést követően a 

film alkotójával, Ljasuk Dimitryvel és Bucsinszkij Viktor kárpátaljai mérnök és öko-aktivistával, a „Színes tartályok” ökológiai 

mozgalom alapítójával tartottak közönségtalálkozót…” Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > 

 

A családban használt agresszív hangnem miatt menesztettek egy temesvári iskolaigazgatót 

Menesztették egy temesvári általános iskola igazgatóját, miután nyilvánosságra jutott egy hangfelvétel, amelynek tanúsága szerint 

a férfi rendkívül agresszív hangnemben beszélt feleségével és gyermekeivel. […] A főtanfelügyelő büntetendőnek tartja, ha egy 

tanár letér a civilizált viselkedés útjáról, és véleménye szerint az ellenintézkedéseket mielőbb meg kell hozni, mert a nyilvánosságra 

jutott eset árt az iskola hírnevének…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Leszerelték, majd egyházi területen ismét felhúzták a székely zászlót 

Felső-Háromszéken Kézdivásárhely, Kézdiszentlélek, Csernáton, Lemhény és Gelence után Ozsdolán is el kellett távolítani a 

székely zászlót a községközpontban található második világháborús hősök emlékműve mellől, melyet 2013. július 21-én az Ozsdolai 

Székely Tanács állított Kovács Imre és Szekrény László kezdeményezésére. A Dan Tanasă által alapított és elnökölt Méltóságért 

Európában Polgári Egyesület 2018. augusztus 13-án keltezett levélben szólította fel az akkori községvezetőt, hogy távolítsa el a 

székely zászlót a közterületről, majd pert indított a Bukaresti Törvényszéken az ozsdolai önkormányzat, illetve a polgármester ellen. 

[…] A Bukaresti Táblabíróság idén április 15-i jogerős ítéletében megalapozatlanként elutasította az ozsdolai polgármester 

fellebbezését, és a székely zászló eltávolítására kötelezte az önkormányzatot. […] A Jakab-Fancsali Kálmán plébános, címzetes 

esperes által celebrált szentmisét követően a hívek, valamint az RMDSZ, a Kézdiszéki és Kézdivásárhelyi Székely Tanács, valamint 

az Erdélyi Magyar Szövetség képviselői a Hősök emlékművéhez vonultak, ahol Pénzes Ágoston polgármester dióhéjban a székely 

zászlóval kapcsolatos előzményeket, a pereskedést és a végleges döntést ismertette. Ezután árbocostól leszerelték a nagy méretű 

székely zászlót, és elindultak vele a római katolikus templom irányába, ahol egyházi tulajdonban lévő területen ismét felhúzták 

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

Erdélyi Népfőiskolát avattak Bedében 

Felavatták péntek délelőtt a Maros megyei Bedében a Solidaris Egyesület oktatási és nevelési központját, az Erdélyi Népfőiskolát. 

Az évek során számtalan embernek segítséget nyújtó Telefonos Szeretetszolgálatot működtető Solidaris Egyesület már 13 éve 

szervez rendszeresen nyári gyerektáborokat rászoruló gyerekek számára. Az elmúlt két évben saját telkükön szervezhették meg, 

ugyanis támogatóik segítségével a Marosvásárhelytől alig félórányira lévő Bedében megvásároltak egy hatezer négyzetméteres 

telket, rajta egy több mint százéves parasztházzal, csűrrel és rengeteg nemesített gyümölcsfával. […] az Erdélyi Népfőiskolának 

van egy nagyon erős hagyománya a két világháború közötti időszakból, és az akkori huszadik századi kontextusba helyezve egy 

sikeres mozgalom volt. Olyan helyre hozták, ahol a helyi közösség is szívesen fogadja, és életet lehet lehelni egy ilyen intézménnyel 

nemcsak Bedébe, de a környező településekbe is…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Beszélgetés: Gyarmathy Éva klinikai és neveléslélektani szakpszichológus  

Az idei Mentés másként pedagógia konferencia egyik vendégelőadója Gyarmathy Éva klinikai és neveléslélektani 

szakpszichológus, kutató és lélektani szakíró volt. Arról kérdeztük, miért fontos odafigyelni a gyerekekre, és lényegét tekintve miért 

teljesen kudarcos a mai közoktatás. […] Olyan gyorsan változik a világ, hogy nem is tudjuk milyen jövőre kellene felkészíteni a 

gyerekeket. […] A legtöbb országban a hivatalos oktatás a nehézkessége miatt egyáltalán nem haladt előre, sőt, van, ahol éppen 

hátramenetben van. Ez a típusú oktatás úgy próbálja megoldani az újonnan felmerült problémákat, hogy a régi eszközöket használja, 

azaz a minősítést, a számonkérést, a büntetést. Ezek nyilván egy 19. századi szemléletből maradtak ránk, és a mai problémákra 

semmiképpen sem jelentenek megoldást. […] Egyre inkább úgy látszik, hogy nem a ritka kivétel, hanem inkább a szabály, hogy a 
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SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

tehetség valami "normálistól" való eltérés. […] Egyféle megoldásként Ön az előadásában „kulturális hidakról” beszélt a kolozsvári 

előadásán. […] Onnan ered a kultúránk, hogy az emberiség az ókortól kezdve főleg mozgással, művészettel, stratégiai játékkal 

művelte az agyát: de közben mára ez valahogy a háttérbe szorult. Ezt kell visszahoznunk most … […] Akkor ez az irány totális 

kudarc? - Igen, az! Sőt, még azt sem veszik észre, hogy ma már olyan mennyiségű tudást egyrészt nem is lehet átadni, másrészt 

teljesen értelmetlen fejben tárolni…” Forrás: Transindex.ro: teljes cikk > 

Előreláthatatlan akadályokba ütköztek a Szent Mihály-templom restaurátorai 

A Szent Mihály-templom restaurálásának jelenlegi állapotáról, illetve az állagfelmérések és a munkálatok során felbukkant előre 

láthatatlan tényezőkről a lehető legmegfelelőbb és legizgalmasabb helyen beszéltünk a minap Kovács Arnolddal, a KÉSZ Építő és 

Szerelő Zrt. létesítményfelelősével és Kolozsi Tibor fém- és kőrestaurátorral: Erdély legmagasabb templomtornyának aranyozott 

keresztjénél, közel 90 méter magasságban. A két szakembert a hely különlegességéről és sajátosságáról, az erdélyi és magyarországi 

közvélemény által élénk érdeklődéssel követett restaurálási munkálatok helyzetéről, a torony és az aranyozott kereszt állapotáról, 

illetve a november végére meghirdetett átadási határidő tarthatóságáról kérdeztük. …” Forrás: Szabadság.ro: teljes cikk > 

Lapszemle: Megjelent a Helikon 

Megjelent a Helikon második augusztusi, 2021/16-os lapszáma, benne Márton Evelin Egy háromlábú róka dala című vezércikke. 

Interjút Tamás Dénes közöl a szeptember 8-án 70. életévét töltő Markó Bélával. […] Tanulmányt jelentet meg továbbá Cseke Péter, 

az MTA külső köztesületének tagja, Páskándi látványos erdélyi kibontakozása 1965 után címmel. A Pavilon 420-ban a Helikon 

folyóirat Amit nem lát a webkamera című irodalmi pályázatának különdíjasai olvashatók: […] A Kinematográfban Mărcuţiu-Rácz 

Dóra ír A mozisátortól a tévétoronyig. Fejezetek a romániai magyar filmezés, televíziózás és mozizás történetéből című 

mozitörténeti munkáról…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

Helyzetkép: Értéknézőben a Küküllők mentén 

Útra keltünk, megnéztük a szászbudai (Bodendorf, Bunești) evangélikus templomot. A falu főutcájától kis távolságra lévő műemlék 

épületet és az azt körülvevő várfalakat nemrég (jórészt) németországi támogatással helyreállították. […] Ott pedig hamarosan 

találkoztunk a szépen gondozott udvaron Hajdú-Nagy István lelkésszel. […] A műemlék templomocskában aztán megnéztük a 

középkori szentély falfestményeit, amelyeknek témái között jól kivehető Szent György lovag küzdelme a sárkánnyal, felette a 

megmentett, imádkozva térdeplő királylánnyal. […] A középkori templom néhány éve került a műemlékvédelem és a szélesebb 

közönség élénkebb érdeklődési körébe, miután Kiss Loránd és munkatársai több alkalommal végzett falkutatásai nyomán egyre-

másra kerültek újra napvilágra az évszázadok óta bemeszelt csodálatos falfestmények…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

 

A szlovák politikai élet képviselői a felkelésre emlékeztek 

Zuzana Čaputová köztársasági elnök az évforduló alkalmából mondott beszédében kiemelte a szlovák nemzeti felkelés 

résztvevőinek bátorságát és összefogásra szólított fel a jelenlegi bonyolult helyzetben. Az államfő szerint a szlovák nemzet döntő 

része 1944 augusztusában a nácik ellen fordult és az emberiség oldalára állt. Čaputová megállapította, hogy jelenleg is nehéz 

helyzetben van az ország, s nem szabad, hogy a gyűlölet irányítsa, ezért kölcsönös tiszteletre, együttműködésre szólított fel . A 

szabadságért folytatott harcnak mindig van értelme – mondta Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő a szlovák nemzeti felkelés 77. 

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

Így zajlott a Szlovákiai Magyar Iskolák XXI. Országos Tanévnyitó Ünnepsége 

Zsigárdon tartotta XXI. Országos Tanévnyitó Ünnepségét a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége. Az ünnepségre a helyi 

református templomban került sor. Az ünnepség ökumenikus istentisztelettel kezdődött… […] Az ökumenikus istentisztelet után a 

résztvevők elénekelték a magyar himnuszt. Ezután a meghívottak köszöntése következett, majd Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetségének elnöke mondta el ünnepi beszédét…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Könyvbemutató: Szövetségben az ellenséggel 

Popély Gyula a Szövetségben az ellenséggel című könyvében feldolgozott témáról beszélt, vagyis Magyarország és Szlovákia 

viszonyáról és elhelyezkedéséről a közép-európai geopolitikai térben. A rövidesen megjelenő második rész a magyar nemzeti 

kisebbség helyzetét mutatja majd be Tiso Szlovákiájában, a harmadik pedig a magyar, szlovák és rutén nemzetiségű népesség sorsát 

a visszatért területeken. A Szövetségben az ellenséggel című kötet két főszereplője az 1939-45 közötti Magyarország és Szlovákia, 

azok politikája és társadalma. […] A szövetségi rendszer élén Németország, illetve a Führer áll, akitől mindenki fél, még az olaszok 

is. Ez a félelem a magyar oldalt arra ösztönzi, hogy megtegyen mindent annak érdekében, szabaduljon a szövetségi rendszerből, 
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mielőbb kiugorjon a háborúból. A másik fél, a Tiso-féle Szlovákia, félelmében ugyan, de azt mondja, ragaszkodni kell a szövetségi 

rendszerhez, a nemzeti szocializmushoz, minél jobb szövetségesnek kell lenni…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Interjú: Tóth Tibor, a Komáromi Jókai Színház volt igazgatója  

A teraszon beszélgetünk Tóth Tibor Jászai Mari-díjas színművésszel, a Komáromi Jókai Színház volt igazgatójával, akit a nyár 

elején Kisvárdán Életműdíjjal tüntetett ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma. […] Mielőtt átadtad az igazgatói posztot, kitettél 

száz bekeretezett fotót a mögötted hagyott tizenhét évad száz előadásából a színház hátsó lépcsőházában. Régóta terveztem egy 

galériát az elmúlt évtizedek bemutatóiról a színház épületének valamelyik szegletében. […] Tizenhét éven keresztül a második 

otthonom volt a színház, ha nem az első. […] A főiskola után Kassára szerződtél. Mik voltak a kedvenc szerepeid akkoriban, a 

kilencvenes évek közepén? Diplomás színészként az első szerepem Daniel Kaffee hadnagy volt Aaron Sorkin Semmi és végtelen 

című drámájában, Verebes István rendezésében…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Vélemények és a tények: Gömöri favelák – disztópiák egy vidék lemaradásáról 

A kereskedelmi televíziókból ismert brazil sorozatokban néha felbukkanó hely vagy ismeretterjesztő csatornán sugárzott 

dokumentumfilmben olykor elkapható világmetszet. Favela. Másképpen nyomornegyed. S hogy ilyenek lennének Gömörben? Mitől 

nyomornegyed az, ami nyomornegyed? Természetesen a gömöri nyomornegyedekre ugyanúgy érvényesek az ENSZ egyik 

alegysége, a HABITAT, a városi élőhelyekkel, azok fenntartható fejlődésével foglalkozó szervezet meghatározásai, mint a 

nagyvilágban lévő metropoliszok peremén kialakult bádogvárosokra, szegénynegyedekre. Azzal a kitétellel, hogy Gömörben falusi 

viszonylatokra is érvényesek lehetnek a meghatározó kitételek. Vegyük sorjában! […] Ehhez a feladathoz a Roma Közösségek 

Atlasza 2019 adatbázisát hívtam segítségül, amely katalógus szerűén tartalmazza a szlovákiai roma közösségek életkörülményeinek 

leírását. Második forrásként pedig az EU SILC MRK speciális, 2018-as statisztikai mérésből hoztam létre egy 108 gömöri és dél-

nógrádi, magyarlakta roma háztartásokból álló almintát. […] Sajnos kimondható, hogy nemzetközi összehasonlításban igenis 

léteznek nyomornegyedként leírható részei Gömörnek – bármennyire utálatos ez a kifejezés…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

teljes cikk 2 > 

Katona István kanonokra, történetíróra emlékeztek Ipolybolykon 

A Losonchoz közeli, 650-es lélekszámú, háromnegyedrészt szlovák nemzetiségűek lakta Ipolybolykon augusztus 21-én 

emlékünnepséget tartottak neves szülöttük, Katona István apátkanonok, történetíró halálának 210. évfordulóján. A szerény kivitelű 

meghívó Katona István-emlékünnepségre és papi hivatásokért végzett imanapra szólt. A vértanú Szent Dénesről, a 14 segítőszent 

egyikéről nevezett templom zsúfolásig megtelt helyi és távolabbról érkezett hívekkel. […] A továbbiakban pedig a Kalocsai 

Főegyházmegye Levéltárának kiadásában megjelenő Levéltárismertető füzet segítségével tekintsük át Katona István életútját és 

munkásságát. 1732. december 13-án született Ipolybolykon, földműves családban. […] Most vessünk egy pillantást a bölcseleti 

doktor, jezsuita pap, apátkanonok Katona István történetírói munkásságára. Mint ismert, a 17-18. századi magyar történetírás 

meghatározó szereplői voltak a jezsuita szerzetesek. Katona István 1779-től negyvenkét kötetben jelentette meg a magyar királyság 

történetéről szóló munkáját Historia critica regum Hungariae címmel. A nagyszabású alkotás egészen a 19. század végéig a magyar 

historiográfia alapműve maradt…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

  

Vučić átadta Dodiknak a szerb nyelv védelméről szóló törvénytervezetet 

A szerb nyelv és a cirill írásmód védelméről szóló törvény tervezetét adta át Aleksandar Vučić szerb elnök Milorad Dodiknak, 

Bosznia-Hercegovina államelnöksége szerb tagjának. A törvényt a Boszniai Szerb Köztársaság és Szerbia parlamentjének kell 

elfogadnia szeptember 15-én. Aleksandar Vučić Instagram bejegyzésében közölte, hogy vendégül fogadta Milorad Dodikot. […] 

Egyúttal közösen elfogadják a cirill írásmód kötelező használatáról szóló törvényt. Ez a jogszabály tervezet egyebek között 

előirányozza a közvállalatok és közintézmények számára a “kockabetűk” alkalmazását az összes, polgárok számára nélkülözhetetlen 

dokumentumok kiadásakor, tehát az ügyintézések során…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Népszámlálás: Aki vajdasági nemzetiségűnek vallja magát, azt a „regionális hovatartozás” kategóriába sorolják 

Vajdasági nemzet nem létezik, mondta Miladin Kovačević, a Köztársasági Statisztikai Intézet igazgatója. "Szerbia minden lakosa 

szabadon nyilatkozhat nemzeti hovatartozásáról a népszámlálás során, amit a népszámláló köteles hűen átvinni, szavakkal leírni az 

adatlapra, ahogy azt az állampolgár mondta" – jelentette ki Kovačević. Miladin Kovačević kijelentette, nem érdekli semmilyen 

kezdeményezés amit a vajdasági pártok, Gordana Čomić, vagy az Európa Tanács kezdeményez. "A munkánk során az ENSZ 

nemzetközi népszámlálási ajánlásai és az Eurostat ajánlásai vezérelnek bennünket" - zárta szavait. […] Korábban: Küszöbön a 

népszámlálás és ismét fellángol a tíz évvel ezelőtti (de inkább sokkal régebbi) vita, amikor az ún. autonómiapártiak, vagyis hát 

https://ma7.sk/tajaink/szovetsegben-az-ellenseggel-magyarorszag-es-szlovakia-a-masodik-vilaghaboru-idejen-kepekkel
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közkeletű “vajdasági” kifejezéssel, az “autonomašok” azt követelik, népszámlálásnál tüntessék fel a hovatartozásra adott egyik 

lehetséges válaszként azt is, hogy: vajdasági…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Videó: Kézikönyv a nemzeti tanácsok munkájához 

A kiadványt a Vajdasági Képviselőházban mutatták be. A nemzeti tanácsok tizenkét évnyi tapasztalatát, tudását gyűjti egybe. 12 

évvel ezelőtt fogadták el a nemzeti tanácsokról szóló törvényt Szerbiában. Azóta rengeteg tapasztalatra, gyakorlati tudásra tettek 

szert a megalapított nemzeti tanácsok. Már eddig is mindenben segítették egymást, de a most kiadott kézikönyv egy helyre gyűjti 

ezt a tudást, segítve ezzel a további munkájukat. […] Lulić Emil, hivatalvezető, Magyar Nemzeti Tanács: „A Magyar Nemzeti 

Tanács mindenféleképpen a saját, belső eljárásait módosította ezekkel az elvárásokkal összhangban, nagyon kevés teendőnk volt, 

mert mint ahogy már elmondtuk eddig is ez a tudásáramlás létezett, és a Magyar nemzeti Tanácsnak is a tudása, és a munkája 

megtalálható ebben a kézikönyvben.” […] Gordana Čomić, Szerbia emberi és kisebbségi jogokért felelős minisztere felhívta a 

figyelmet arra, hogy a kézikönyv segítségével kiküszöbölhető a már elkövetett hibák megismétlése…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes 

cikk > 

A hatóságok szerint a magyar nyelvű feliratok „közlekedésbiztonsági kockázatot” jelentenek 

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) júliusban beadvánnyal fordult a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, 

Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkársághoz, amiben rámutatott a nyelvhasználati jogok megszegésére 

több község területén közlekedési táblák esetében. Ugyanis a regionális utak mentén Szabadka, Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Óbecse 

vonalon lévő települések területén lecserélték a régi többnyelvű közlekedési táblákat és a helyükre, leginkább csak szerb nyelvű, 

cirill írásmóddal lévő táblákat helyeztek ki. A válasz kapcsán a VMDK közleményében kiemeli, […] miszerint csak az a gyakorlat 

támogatható, ami szerint a kisebbségi nyelveken csak a település kezdetét, végét és az utcák megnevezését kell kiírni. A Köztársasági 

Jogalkotási Titkárság  kihangsúlyozta, hogy ez ügyben  figyelembe vették a közlekedésbiztonsági előírásokat, konzultáltak a 

Köztársasági Építészeti, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztériummal, különösen annak Közlekedésügyi jelzésekről szóló 

szabályzatát, ami nem látja elő a szóban forgó táblák többnyelvűségét…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

Székelykeve: Lefestették a helységnévtábla magyar feliratát 

Ismeretlen tettesek festékszóróval lefestették a székelykevei helységnévtáblán a település magyar nevét - a falu mindkét bejáratánál. 

A helyi közösség és a Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete elítéli a rongálást, s mindazt, amit ezzel az elkövetők üzennek. 

A kevevári (Kovin) helységnévtábla is hasonló sorsra jutott, tudtuk meg a reagálásokból a székelykevei hírre. Feltehetőleg 

ugyanazok az elkövetők. Ott nemcsak a magyar, hanem a román (Cuvin) feliratot is lefestették, csak a szerbet hagyták meg 

olvashatónak…” Forrás: Vajma.info: teljes cikk > 

Múltidéző: 1941 őszén kilencvenhat nőt zártak be és kínoztak meg a szabadkai Sárgaházban 

Nyolcvan évvel ezelőtt, 1941 szeptemberében és októberében 96 nőt zártak be, kínoztak, egyeseket halálra, másokat 

börtönbüntetésre ítéltek a magyar különleges rendőrség és Magyar Királyi Csendőrség tagjai. Dr. Margareta Bašaragin német nyelv 

és irodalom szakon végzett, kutatási területe a nyelvhasználat a nemek vonatkozásában, és külön figyelmet fordít a híres szabadkai 

nők utáni kutatásra. A vele készült interjúban személyes, megrázó vallomások is vannak. […] A második világháború előtt 

közvetlenül a szabadkai fiatal lányok és asszonyok egyre tömegesebben és szervezettebben vettek rész a munkás- és forradalmi 

mozgalmakban. […] 1941 októbere és november folyamán ide mintegy száz nőtt zárattak be. […] Az újvidéki Női Tanulmányok 

és Kutatások Egyesület szabadkai kirendeltsége A szabadkai antifasiszta nők címmel valósít meg projektumot a belgrádi Női 

Rekonstrukciós Alap támogatásával 2021 májusa és decembere között…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk >  

 

A diaszpórában oktató magyartanárokat segíti a győri Széchenyi István Egyetem képzése 

A hétvégi magyar iskolákban tanítókat segíti a Széchenyi István Egyetem képzése. Kanadától Argentínán át Litvániáig tucatnyi 

országból vannak résztvevők a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara által a diaszpórában magyar nyelvet és 

kultúrát tanítók számára megrendezett, párhuzamosan jelenléti és online módon lebonyolított továbbképzésen. Az akkreditált 

program végén idén már oklevél szerezhető. A programra 21. alkalommal kerül sor ezen a héten, ebből 18. alkalommal Győrben. 

[…] Potápi Árpád János államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a két évtizedes munka eredményeként már akkreditált két féléves 

képzés oklevelét kaphatja meg az idén végző első évfolyam 29 résztvevője. A megnyitón Kövecsesné dr. Gősi Viktória egyetemi 

docens, dékánhelyettes, a képzés szakmai megvalósítója elmondta, hogy a mostani pedagógiai-módszertani tréning a XXI. 
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században jelentkező problématerületekre, kihívásokra kíván választ adni. […] majd beszámolt arról is, hogy Széchenyi István 

születésének 230. évfordulója alkalmából a kar és a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság projektíró versenyt hirdetett a 

diaszpórában működő hétvégi magyar iskolákban tanítók számára. Első helyezést a Montreali Magyar Iskola, a Dél-tiroli Magyar 

Iskola, az Aucklandi Magyar Iskola, az Online Magyar Iskola és a Külföldi Magyar Cserkészszövetség ért el, míg második helyezett 

a torontói Arany János Magyar Iskola és a Toszkán Olasz–Magyar Kulturális Egyesület lett…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk >  

Augusztus 20-ai ünnepségek Amerikában 

San Francisco városa augusztus 20-án, a városházán tartott zászlólengetéssel tisztelgett Magyarország születésnapján, míg a Los 

Angeles-i magyar diaszpóra augusztus 22-én, egy egész napos rendezvénnyel emlékezett meg Szent Istvánról és az államalapításról. 

[…] Szent István napi megemlékezések a Chicagói Szent István Király templomban és Clevelandon a Szent Imre templomnál…” 

Forrás: Amhirlap.com teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Beszámoló a tartui VIII. Finnugor Világkongresszusról 

[…] Az Oroszország területén élő uráli népek közül a kisebbek esetében tíz-húsz évig lehet arra számítani, hogy találunk még 

anyanyelven beszélőt, a nagyobb, három-négyszázezres népek esetében pedig arra, hogy évszázadunk közepére az anyanyelvüket 

beszélők száma megfeleződik. Az Oroszországban, kisebbségi sorban élő rokon nemzetek annyiban kedvezőbb helyzetben élnek, 

mint a Magyarországgal szomszédos országokban élő magyarok, hogy van saját köztársaságuk, amelyben viszont az 1950-es évek 

szovjet múltjának „köszönhetően” immár kisebbségbe szorultak, valamint szűkültek és egyre tovább szűkülnek az anyanyelv 

használat lehetőségei. […] A júniusi tartui finnugor világkongresszuson a tizenöt fős magyar küldöttségben a határon túli 

magyarokat Villányi Eszter őrvidéki szórványpedagógus, illetve Szlovákiából – a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem tanáraként 

Vančo Ildikó, az MTA külső köztestületének tagja képviselte. […] A rendezvényre hivatalosak voltak az Észtországban 

tevékenykedő magyarok is, köztük Tóth Szilárd […] észtországi magyar lektorként töltött néhány évet a Tartui Állami Egyetemen, 

majd Észtországban maradt…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Amerikai-magyar cserkészvezetők állami kitüntetése augusztus 20. alkalmával 

Augusztus 20. államalapítási nemzeti ünnep alkalmából magas állami kitüntetéseket kaptak amerikai-magyar cserkészcsapatok 

vezetői: Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta a Kárpát-medencében, illetve a diaszpórában élő 

magyar fiatalok identitásának megerősítését szolgáló cserkészvezetői tevékenysége elismeréseként Pigniczky Eszter, […] Magyar 

Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapta a San Francisco környékén élő magyarság érdekében végzett több évtizedes 

munkája, különösen a Magyar Örökség Fesztivál alelnökeként folytatott tevékenysége elismeréseként Gilbert Szilvia, a San 

Franciscó-i Magyar Örökség Alapítvány elnöke, a San Franciscó-i Magyar Iskola egykori tanára…” Forrás: Amhirlap.com: teljes 

cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     
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