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Honismereti értekezlet a csángó magyarokról 

A most zajló negyedik IKA képzőművészti alkotótábor részeként került sor múlt szerda este a csernátoni Sylvester Lajos Községi 

Könyvtárban arra a honismereti értekezletre, melynek témája a moldvai csángó magyarság jelene és jövője volt. Székely Géza 

csernátoni származású kolozsvári grafikusművész, táborszervező a csángókérdés jeles hazai szakértőit hívta meg előadást tartani. 

A meghívott előadók: Benő Attila nyelvészprofesszor (BBTE – Kolozsvár), az MTA külső köztestületének tagja, Borbáth Erzsébet 

nyugalmazott magyartanár, a csíkszeredai József Attila Általános Iskola alapító igazgatója, Gazda József kovásznai író, 

művelődésszervező, Pozsony Ferenc néprajzkutató, az MTA külső tagja, egyetemi tanár (BBTE – Kolozsvár) és Vargha Fruzsina 

művészettörténész, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere. […] Pozsony Ferenc, tanszékvezető egyetemi tanár elmondta: első 

alkalommal a kollektivizálás előtt járt a csángók között, amikor édesapja Zaboláról burgonyát vitt oda. Ő a hetvenes évek óta  jár 

rendszeresen Moldvába. A csángók tárgyi kultúrájának egyik megőrzője az általa összehozott Zabolai Csángó Múzeum, amit 

pénteken az IKA alkotótábor résztvevői is meglátogattak…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > 

 

Podcast: Interkulturális projektek nyertek támogatás 

Összesen 54.000 euróval támogatja a magyar népcsoporti szervezetek interkulturális projektjeit a Kancellária. A támogatási keretet 

2021-re megnövelték, így összesen 40 program nyerhetett támogatást – közülük 6 tartozik a magyar népcsoporthoz. […] Hollós 

József, a Magyar Népcsoporttanács elnöke a pályázat hátteréről: A bíráló testület burgenlandi és bécsi projekteket egyaránt 

támogatásra méltónak ítélt. Támogatást kapott…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Rólunk.at: Összmagyar online magazin indult 

Négy magyar népcsoporti szervezet összefogásával és a Kancellária anyagi támogatásával új összmagyar online magazin kezdte 

meg működését szeptember 1-jén. A Rólunk.at célja a naprakész tájékoztatás az ausztriai magyarság minden tagjának és a 

népcsoporti szervezetek tevékenységének megjelenítése. A portál mögött álló szervezetek ugyanis úgy látták: a nagy múltú ausztriai 

magyar sajtótermékek mellett hiányzik egy régiókat átfogó fórum a fiatalok és a fiatal felnőttek számára. Erlinghagen Erika, 

főszerkesztő a tervekről: […] A folyamatos tájékoztatásról több szerkesztő gondoskodik majd, de a magyar szervezetektől és az 

olvasóktól is várják a témajavaslatokat és tudósításokat. A portál kiadói, adminisztratív feladatait a Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület vállalta magára, de a fenntartó a négy népcsoporti szervezetből álló kuratórium. A testület tagjai a Burgenlandi 

Magyar Kultúregyesület, az Alsóőri Magyar Média és Információs Központ, az Ausztriai Magyar Egyesületek Központi Szövetsége 

és az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Hétvégi magyar iskola nyílik Klagenfurtban 

Szeptembertől Karintiában is elérhető a gyermekeknek szervezett magyar oktatás. Az órákat kéthetente tartják majd Klagenfurtban, 

párhuzamosan az óvodás és kisiskolás korosztály számára. Karintia ma az egyetlen osztrák tartomány, ahol eddig nem volt erre 

lehetőség.  […] Az óvodás csoportba 3-6 éves korú gyermekeket várnak, az iskolás korosztály számára pedig két csoport indul 

majd, ezekbe még várják a jelentkezőket. A foglalkozások során a nyelv mellett korosztályuknak megfelelően a magyar 

hagyományokról és Magyarországról is tanulnak a gyermekek. Az órákat kéthetente, szombat délelőtt tartják a klagenfurti 

evangélikus egyházközség közösségi termeiben. […] Az egyesület elnöke, Kovács Orsi, maga is pedagógus, aki korábban 

Stájerországban már foglalkozott külföldön élő magyar gyerekek tanításával. A klagenfurti hétvégi magyar iskola foglalkozásai 

négy pedagógussal indulnak útjukra:…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

„Europa“-Club: 55 év a magyarságért 

Gálaműsorral ünnepli megalakulása 55. évfordulóját a bécsi „Europa“-Club. Az alsó-ausztriai Petronell kastélyban szeptember 4-

én sorra kerülő gálaműsorban a Nemzetközi Duna-Filharmónia magyar és külföldi szólistákkal lép fel, az ünnepi szónok pedig Vizi 

E. Szilveszter orvosprofesszor lesz. A Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke a legmagasabb magyar állami elismerés, a 

Magyar Szent István Rend tulajdonosa. A kitüntetést augusztus 20-án vehette át Áder János köztársasági elnöktől és Orbán Viktor 

miniszterelnöktől. Vizi E. Szilveszter a Magyarország Barátai Alapítvány elnökeként világszerte igyekszik pártfogókat megnyerni 
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a magyarság ügyének – így került vele kapcsolatba a bécsi „Europa“-Club is. Az ünnep üzenete egyezik az „Europa“-Clubot alapító 

’56-os fiatal magyar menekültek egykori szándékával: a befogadó országban egy európai szellemű közösségben megtartani a 

magyar identitást…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Soproni Petőfi Színház: Új osztrák partner 

Az őszi szezonban két előadást is láthat a bécsi magyar közönség a Soproni Petőfi Színház társulatától. A teátrum közben tovább 

bővíti ausztriai kapcsolatait: a leobeni városi színház (Stadttheater Leoben) már a negyedik osztrák partnere a soproni színháznak. 

[…] A partnerségek közül a legrégibb az „Europa-Club“ egyesülethez fűzi a teátrumot. […] Az ősz folyamán két alkalommal is 

Bécsben üdvözölhetjük a Petőfi Színház társulatát: október 29-én Hubay Miklós „Római karnevál“ című színpadi játékát tekinthetik 

meg a nézők, míg november 19-én Németh László „Széchenyi“ című történelmi drámáját mutatják be a legnagyobb magyar 

születésének 230. évfordulója kapcsán. Az előadások 19 órakor kezdődnek, helyszínük a Collegium Hungaricum nagyterme…” 

Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

 

Kötetbemutató: Életem regénye 

A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) 

gondozásában megjelent Cár Jenő: Életem regénye című könyve magyar fordításban. A könyv bemutatója múlt csütörtökön a 

Dobronoki György-házban volt a szerző, valamint Bence Lajos fordító közreműködésével. A kötetet Soós Mihály, az MNMI 

igazgatója méltatta a szép számú közönségnek. Cár Jenő, a több mint 200 szerepet maga mögött tudó nyugalmazott színész egyre 

erősebben ragaszkodik szülőfalujához, Dobronakhoz, magyar anyanyelvéhez, felmenőinek paraszti sorsához. A könyvben 

bemutatja nem mindig könnyű sorsát, művészi pályafutását, személyiségének érését, járva a szív útján. S még folytatná, de „50  év 

után, higgyék el, elfáradtam…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Kötetben a muravidéki magyar értékek 

Augusztus 20-ra, a magyar államalapítás ünnepére megjelent a Muravidéki magyar értéktár 2021 című kötet- A kötet a Muravidéki 

Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet és a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet 

közös gondozásában jelent meg a Hungarikum Bizottság és a magyar Agrárminisztérium pályázatán nyert támogatással. A mintegy 

200 oldalas kötetben 66 muravidéki érték – a legtöbb a kulturális örökség, valamint az agrár- és élelmiszergazdaság csoportból, de 

jelen van az épített és a természeti környezet, a sport és az ipar is – leírása és fotója található meg, valamint a bemutatott értékek 

felkutatásának forrásai, illetve egy aprólékos bibliográfia. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 

szakmunkatársa, Balaskó Enikő által szerkesztett…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk >  

 

Először Romániában csak női alkotóknak szentelnek filmfesztivált Sepsiszentgyörgyön 

Női rendezők alkotásait vonultatja fel az EVA FilmMakers Fest, amelyet szeptember 4. és 10. közt tartanak háromszéki 

helyszíneken. A szemle, ami ilyenként az első Romániában, arra törekszik, hogy visszaállítsa az egyensúlyt a női és férfi alkotók 

között a filmművészetben, ahol általában az a tendencia, hogy a nőket színészethez kötik, nem pedig rendezéshez. Kocsis Ágnes, 

Dana Bunescu, Szilágyi Zsófia, Andra Tarara, Felméri Cecília, Carmen Lidia Vidu és Horvát Lili alkotásait vonultatja fel a szemle, 

minden rendezőnőnek külön napot szentelnek – olvasható a szervezők közleményében…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Pozitív példa: Allen Coliban polgármester a magyaroknak tett gesztusról 

A brassóiak befogadók, túlnyomó többségében támogatóak voltak a reagálások – számolt be lapunknak Allen Coliban, Brassó 

polgármestere az augusztus 20. alkalmából tett önkormányzati gesztust illetően. Mint arról beszámoltunk, a magyar államalapítás 

és Szent István ünnepe tiszteletére a megyeszékhely önkormányzata piros-fehér-zöld színekben világította ki a Cenk-hegytömb 

oldalán látható óriásbetűket, amelyek a település román nevét jelenítik meg. A Krónika megkereste a kezdeményezés kapcsán a 

Mentsétek meg Romániát (USR) színeit képviselő polgármestert, aki érdeklődésünkre elmondta: … […] Végső soron mindannyian 

nagyjából ugyanazt akarjuk: infrastruktúrát, magasabb életszínvonalat, jó egészségügyet, oktatást. A nacionalizmus, a sovinizmus 

olyan belső érzelmeket generál, amelyeket kihasználnak a politika gazemberei” – fogalmazott lapunknak a tavaly szeptemberben 

megválasztott városvezető. A több mint 250 ezer lakosú Brassóban egyébként a 2002-es népszámláláson 23 ezren, a 2011-esen már 

csak 16,5 ezren vallották magyarnak magukat…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

 

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3119135/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3119489/
https://nepujsag.net/kultura/11030-a-l%C3%A9lek-%C3%A9s-a-sz%C3%ADv-visszavonz-e-t%C3%A1jra.html
https://nepujsag.net/muravidek/10999-k%C3%B6tetben-a-muravid%C3%A9ki-magyar-%C3%A9rt%C3%A9kek.html
https://kronikaonline.ro/kultura/eloszor-romaniaban-csak-noi-alkotoknak-szentelnek-filmfesztivalt-sepsiszentgyorgyon
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/brassoi-valaszok-a-sovinizmusra


Harminc szerző részvételével tartottak írótábort Sztánán 

A Szilágy megyei Sztánán tartotta szerdán zárult idei írótáborát az Erdélyi Magyar Írók Ligája (E-MIL). A rendezvényt immár 19. 

alkalommal szervezték, a mottó ezúttal Kányádi Sándor versének címe volt: „Vannak vidékek”. Karácsonyi Zsolt, az E-MIL elnöke 

a Krónika megkeresésére elmondta, a négynapos írótáborban harminc meghívott szerző vett részt, kárpátaljai, magyarországi és 

erdélyi írók, költők, akik számos régió sajátosságait járták körül előadásaikban…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Helyzetkép: A Bihar megyei Magyarremete 

Magyarremete festői környezetben, a Belényesi-medencében fekvő Bihar megyei település, amely bár szórványtelepülésnek 

tekinthető, hiszen román többségű falvak övezik, erősen őrzi magyarságát. A körülbelül 800 lakost számláló településen mintegy 

400 magyar él, akiknek nagy része református. A helyi gyülekezet az identitásőrzés központi szereplője. Csiszér Norbert Lóránd 

lelkipásztor a helyi magyarság életéről, tevékenységeikről, kilátásaikról beszélt lapunknak. […] Régen a magyar lakosság házai 

voltak a település központjában, míg a román vagy roma lakosoké a falu „szélei fele”, ám ez a rendszer mára már nagyjából 

felbomlott. A magyar gyülekezetek közül a legjelentősebb a református, ám fontos megjegyezni, hogy egy kis számú baptista 

gyülekezet is létezik, illetve néhány magyar katolikus is él a faluban. A helyi református templom a falu, sőt az egész környék egyik 

büszkesége. A román kori és gótikus jegyeket is felmutató nyugati tornyos templomépület igényesen kidolgozott, többségében 14. 

századi falképegyütteseknek ad otthont, melyeknek feltárása, illetve restaurálása jelenleg is zajlik. […] …hátrányt jelent, hogy a 

községben csak magyar óvoda és összevont egy-négy osztály van, ötödik osztálytól valamelyik közeli városban kell, hogy tovább 

tanuljon a gyerek…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Művésztelep Csernátonban  

Augusztus 24-én kezdődött és szeptember 2-án, csütörtökön 18 órakor a Sylvester Lajos Községi Könyvtár Pincegalériájában 

táborzáró kiállítással ér véget a negyedik IKA képzőművészeti alkotótábor. A táborozás ideje alatt készített munkákat Deák Ferenc 

műkritikus méltatja. […] Nagyszámú művészetkedvelő jelenlétében csütörtök este nyílt meg Sárosi Csaba grafikusművész 

tizenkilencedik egyéni kiállítása a csernátoni Sylvester Lajos Községi Könyvtár Pincegalériájában. Az 1951. november 23-án 

Szászrégenben született, 1980 óta az udvarterek városában élő és alkotó művészt, a kortárs erdélyi grafika egyik kiváló képviselőjét 

pályatársa, Székely Géza grafikusművész, a negyedik IKA alkotótábor vezetője köszöntötte, majd Deák Ferenc magyartanár, 

műkritikus méltatta a hetvenedik életévében járó művész grafikáit, monotípiáit…” Forrás: 3szek.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Fejes Rudolf Anzelm nagyváradi premontrei apát a 900 éves rend történetéről 

Kilenc évszázadnyi hitről, kultúráról beszélt megkeresésünkre Fejes Rudolf Anzelm premontrei rendi apát, váradhegyfoki prépost-

prelátus. Az apátot a 900. évfordulóhoz közeledve kérdeztük, ugyanis 1121 karácsonyán, a franciaországi Prémontréban Szent 

Norbert megalapítja a premontrei kanonokrendet, nem egész tíz év múlva pedig a rend képviselői megjelennek a Magyar Királyság 

területén, Nagyváradon. A nagyváradi várral szemben lévő Hegyfokon (Promontórium) alapították meg első magyar monostorukat. 

[…] A váradi alapításokból működik-e még ma is valamelyik? – A jelenlegi működő apátságok közül, amelyek magyar 

vonatkozásúak, mind Váradhegyfokkal vannak kapcsolatban: egyetlen leányapátság a szlovákiai jászóvári, két unokája a csornai és 

a gödöllői apátság, valamint egy dédunokája, az egyesült államokbeli Kaliforniában az orange-i apátság, amely rendünkben jelenleg 

a legnagyobb szerzetesi létszámmal rendelkezik: százon felül vannak. […] Sajnos nálunk, mivel a prépostságnak a román állam 

nem szolgáltatott vissza semmi ingatlant, az ünneplés tere a templomainkra korlátozódik, de ebben az időszakban a prépostság a 

jubileumunkra adott magyarországi támogatással megvásárolta az egykori váradhegyfoki monostor telkét és egy másik ingatlant, a 

váradi templomhoz közel, aminek renoválási munkálatai zajlanak…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének őszi találkozója 

Az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesülete (ERKNE) elnökeinek idei lelkigyakorlatos találkozóját a festői 

Gyímesbükkben tartották meg 2021. augusztus 23–25. között. A találkozót Salamon József plébános támogatásával a „Szent Judit” 

nőszövetség szervezte meg Antal Éva elnök irányításával…” Forrás: Erdon.ro: teljes cikk > 

Idén ismét megtartják a Fehér Megyei Magyar Napokat Nagyenyeden 

Változatos programokkal, számos kulturális és sportrendezvénnyel készülnek a szervezők az 5. Fehér Megyei Magyar Napokra. A 

szeptember 30. és október 3. között tartandó rendezvénysorozatnak idén is Nagyenyed, a felújított Bethlen Gábor Kollégium udvara 

lesz a helyszíne, de néhány kisebb rendezvény a városban is lesz – vázolta a Krónikának az elképzeléseket Lőrincz Helga főszervező, 

nagyenyedi alpolgármester. „A szórványban óriási szükség van az ilyen rendezvényekre, nagy lehetőség rejlik ezekben, hiszen a 

szórványbeli magyar embereknek a közösségi élmény hiányzik a legjobban, és ezt ilyenkor tudják igazán megtapasztalni. Azoknak, 

akik olyan környezetben dolgoznak, hogy a családon kívül napokig alig találkoznak magyar emberrel, az a tény, hogy a vásárban 

https://kronikaonline.ro/kultura/bvannak-videkekr-n-harminc-szerzo-reszvetelevel-tartottak-irotabort-sztanan
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https://www.3szek.ro/load/cikk/143973/muvesztelep-csernatonban
https://www.3szek.ro/load/cikk/143919/sarosi-csaba-egyeni-kiallitasa-csernatonban
https://kronikaonline.ro/interju/kilenc-evszazadnyi-hit-es-kultura-fejes-rudolf-anzelm-nagyvaradi-premontrei-apat-az-alapitasanak-900-evfordulojat-unneplo-rend
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/az-erdelyi-romai-katolikus-noszovetsegek-egyesuletenek-oszi-talalkozoja-3870986/
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magyarul vásárolhatnak, találkozhat a rég nem látott magyar ismerősökkel, a gyerek magyarul játszhat, barátkozhat, nagyon nagy 

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

 

Felmérés: Jobban megbecsüljük a tanítók munkáját, mint a járvány előtt 

A távoktatás egyik pozitív hozadéka, hogy a lakosság 19 százaléka egyértelműen fontosabbnak tartja a tanítók munkáját, mint a 

járvány előtt, további 14 százalékuk pedig valamivel fontosabbnak. Összességében a lakosság harmada jobban megbecsüli a tanítók 

munkáját, mint a járvány előtt, kétötödének nem változott a véleménye – derül ki a felmérésből. A szülők 54 százaléka szerint egyes 

tantárgyakat a jövőben is lehetne online oktatni, 46 százalékuk viszont egyetlen tantárgynál sem támogatná járványidőszakon kívül 

a távoktatást. […] A felmérést a Go4insight társaság végezte 1000, 15 és 79 év közötti megkérdezett bevonásával…” Forrás: 

Ujszo.com: teljes cikk > 

Beszélgetés: Kisebbségi iskolák és a közoktatási reform 

A közoktatási reform értelmében bevezetik a nemzetiségi iskola, valamint a nemzetiségi iskolai létesítmény fogalmát. Vajon milyen 

újdonságokat, meglepetéseket hoz az új oktatási törvény a nemzetiségi oktatásban? Van-e okuk tartani az oktatásügyi miniszter 

elképzeléseitől a nemzetiségi kisiskoláknak? Erről kérdeztük Gajdács Mónikát, a Nemzetiségi Oktatásért és Élethosszig tartó 

tanulásért felelős főigazgatót. […] Mindenképpen pozitívum, hogy törvénybe kerül a nemzetiségi iskola definíciója. Az állami 

oktatási program magában foglalja a gyermekek és tanulók nemzetiségi iskolákban történő nevelésének és oktatásának sajátosságait. 

[…] A 138/2019-es törvényt módosító tervezet értelmében lehetőség van a szlovák (állam-) nyelvtől eltérő nyelven végzett szakmai 

továbbképzésre is. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti kisebbségek nyelvén is megszervezhető. […] „Az előző évhez hasonlóan idén is 

45 ezer eurót különített el a tárca a kisebbségi iskolák programjaira. A pályázók maximum 2000 eurós támogatásra adhatják be 

igényüket. A tárca pályázata a néphagyomány, a helytörténet, a kisebbségi közösség és kultúra alaposabb megismerését szolgálja…” 

Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

A Magyar Iskolaválasztási Program ösztöndíjátadó eseménye Komáromban 

A komáromi Eötvös Utcai Alapiskolában a tanévnyitó napján folytatta a Rákóczi Szövetség az ez év őszén is megvalósuló 

programjának ösztöndíjátadó eseményét. […] A Felvidéken mintegy 3600 magyar iskolakezdő gyermek és családja kapja meg az 

ösztöndíjat és az iskolatáskát…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Videó: Hunyadi János-szobrot lepleztek le Komáromban 

Hunyadi János halálának 565. évfordulója alkalmából szobrot avattak Komáromban. A Kárpátia Sport Polgári Társulás jeles 

alkalmára a kellemetlen időjárás ellenére is sokan összesereglettek…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Podcast: Csicsay Károly, pedagógus 

A közelmúltban Arany Amos „Leg-tanár” díjat kapott nemzetiségi kategóriában Csicsay Károly pedagógus. A párkányi gimnázium 

tanárával a tanévnyitó kapcsán beszélgettünk diákokról, tanárokról, módszertanról, oktatáspolitikáról…” Forrás: Paraméter.sk: 

teljes cikk > 

Esterházy János-emlékünnepség Párkányban 

A párkányi régióban húsz éve működő Limes Anavum Regionális Honismereti Társulás szeptember első napján emlékezett 

Esterházy Jánosra, a felvidéki mártírpolitikusra, a születésének 120. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségsorozattal. Az ünnepi 

emlékezés a Párkányi Városi Múzeumban vette kezdetét, ahol megnyílt a „A mi jelünk a kereszt – Isten szolgája Esterházy János” 

című kiállítás. A szép számban megjelent közönség soraiban köszönthették Prokopp Mária művészettörténészt és Romanek Etelkát, 

Komárom-Esztergom megye önkormányzatának alelnökét. Az emlékezés állomásait végigkísérte Fóthy Zoltán esperesplébános és 

Popély Gyula történész. […]  Esterházy János szellemi és lelki örökségét dr. Molnár Imre történész, Esterházy-kutató idézte fel. 

Molnár Imre elhozta és bemutatta az Isten szolgája Esterházy János emlékkönyv III. kötetét…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Magyar állami kitüntetéseket adtak át Kassán és Pozsonyban 

Átadták kedden Magyarország kassai főkonzulátusán azokat az állami kitüntetéseket, amelyeket Áder János magyar köztársasági 

elnök adományozott az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át Korintus László, 

Horkay László és Kopasz József. Hetey Ágota kassai főkonzul rámutatott, a konzuli kerület kiemelt figyelemben részesül, hisz 

augusztus 20. alkalmából erről a területről hárman is átvehetnek állami kitüntetést. […] Magyar állami kitüntetéseket adtak át 

Pozsonyban…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 > 
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Galéria: Így végezték az egykori legszebb szlovákiai kastélyok  

A Szlovákiában található történelmi kastélyok és várak harmada vált elhagyatottá. Egykori fényüket az idő során elvesztették, és 

mostanában inkább szellemjárta épületekre emlékeztetnek. Nézzük, melyek vannak a legromosabb állapotban!…” Forrás: 

Ujszo.com: teljes cikk > 

  

Tiltakoztak a tanügyi dolgozók 

A Szerbiai Tanügyi Dolgozók Szakszervezeti Uniója Nem állunk el jelmondattal tiltakozást szervezett ma Belgrádban, amely a 

köztársasági parlament előtt kezdődött és a kormány épülete előtt fejeződött be. A tanügyi dolgozók öt követeléssel fordultak a 

köztársasági parlamenthez és a kormányhoz. A Szerbiai Tanügyi Dolgozók Szakszervezeti Uniójának elnöke emlékeztetett arra, 

hogy már évek óta ugyanazok a követeléseik, de továbbra sem fognak elállni tőlük. Az első ilyen, hogy csökkentsék a tanulók 

osztályomkénti létszámát. A tanügyi dolgozók követelik továbbá a fizetési osztályok bevezetését, valamint hogy legyen tisztességes 

életük és fizetésük…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Egyeztetés kezdődik a vajdasági színházak jövőjéről 

A vajdasági színházi jövőt körvonalazandó egyeztetések megkezdése érdekében beszélgetésre hívta meg a színházak vezetőit és a 

Magyar Nemzeti Tanács elnökét Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. A meghívottak között van a szabadkai 

Népszínház Magyar Társulatának művészeti vezetője, továbbá az Újvidéki Színház, a Zentai Magyar Kamaraszínház és a szabadkai 

Kosztolányi Dezső Színház igazgatója, valamint a Tanyaszínház vezetője…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Tanszercsomag és iskolatáska az elsősöknek 

Az iskolakezdési csomagot Vajdaság szerte mintegy 1400 magyar tannyelvű osztályba induló elsős kisdiák kapja meg a napokban. 

Ma Óbecsén a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben 83, Temerinben, a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület székházában 

52 elsős vette át az ajándékot…” Forrás: Hetnap.rs: teljes cikk > 

Kiállítás: Történelmi időutazás a könyvtárban 

Naptárakat lehet megtekinteni egy kiállítás részeként a Szabadkai Városi Könyvtár olvasótermében. Az érdeklődők a 18. században 

nyomtatott naptárak mellett napjainkban készített példányokat is láthatnak. Egy történelmi időutazás részesei lehetünk - mondta 

Bognár Irén. A Szabadkai Városi Könyvtár főkönyvtárosa hozzátette, ezek a naptárak egy konkrét kor lenyomatai, amelyek  az 

akkori aktuális állapotokat, ideológiákat, szokásokat és a gazdasági helyzetet tükrözik…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

 

Harminc év függetlenség minden nyomora 

Az ukrán függetlenség 30. évfordulója kapcsán […] az UNIAN hírügynökség összeállításának alapján próbáljuk megrajzolni a 

magunk „országképét”, elsősorban a megélhetésre koncentrálva. […] Az összehasonlításra több lehetőség is kínálkozik. Tudjuk 

például, hogy államunk 1991-es bruttó hazai terméke (GDP) 77,4 milliárd dollárt, személyenként 1489 dollárt tett ki. A válságos 

2020-as esztendőben Ukrajna GDP-je 137,3 milliárd dollár volt, ami egy személyre vetítve 3118 dollár. […] A szomszédos 

Lengyelország GDP-je a vizsgált három évtized alatt körülbelül a hétszeresére nőtt! […] Ukrajnában a megkérdezettek kétharmada 

(67,1%) tartja magát szegénynek. További 31,9% nem tekinti magát szegénynek, de nem tudja magát a középosztályhoz sem sorolni. 

A válaszadók mindössze 1%-a tekinti magát középosztálybelinek – derül ki az Állami Statisztikai Szolgálat (Derzssztat) 

jelentéséből, amelyet a zn.ua ismertet…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Le Monde: Oroszország a magyar kormány segítségével generálja az ellentéteket Kárpátalján 

Oroszország és az ortodox egyház áll az ukrajnai nemzetiségi, így a magyar és az ukrán etnikumok közötti feszültségkeltés mögött 

– számolt be a balliberális Le Monde, amelynek ungvári tudósítója elemzésében azt is hozzáfűzte: a moszkvai kabinet ebben a 

magyar kormány támogatását keresi. A cikkben megszólaltatták Olekszij Petrovot, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökét, aki jelezte: 

a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) irodájának felgyújtása, magyar temető feldúlása, közösségi oldalakon való 

fenyegetések – feszültséget keltve a magyarok, ukránok között. Az elhárítást is megjárt Petrov úgy magyarázta a helyzetet: […]  az 
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orosz agresszorok szélsőjobboldali fegyveresekként mutatkoznak be, azonban igazából a GRU parancsát követik. […] A lapnak 

nyilatkozó Dmitri Toujansky politológus, a közép-európai Stratégiai Intézet igazgatója arról értekezett, a kárpátaljai Ungvár a 

Budapest, Kijev és Moszkva közötti mérkőzés sakktábláját jelenti…” Forrás: Karpathir.com: teljes cikk > 

Könyvbemutató: Kárpátaljáról, rólunk 

Budapesten már bemutatták a kiadványt, most viszont a szerzőknek végre sikerült eljutniuk Kárpátaljára is. Kedden Ungváron, 

legközelebb pedig Beregszászban tartanak bemutatót. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet, a CSFK Földrajztudományi Intézete, 

valamint a Momentum Doctorandus kárpátaljai magyar doktorandusz szervezet közreműködésével megjelent Kárpátalja 

mozgásban: társadalmi változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után című kötet bemutatóján Hidi Tünde, a 

Karpatalja.ma hírportál újságírója faggatta a szerzőket a Váralja múzeum-kávézóban. A kötet három nagy kutatás eredményét 

tartalmazza, amelyek egymásból bontakoztak ki. […] A kutatás módszertanáról Molnár József, az MTA külső köztestületének tagja, 

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszékének vezetője beszélt. […] a munkavállalói 

migrációval kapcsolatban elmondta, kiderült, egyszerre legfeljebb nagyjából 17-18 ezer kárpátaljai magyar ember dolgozik 

ideiglenesen külföldön. Ehhez jön még kb. 2-3 ezer tanulási céllal emigráló személy…” Forrás: Kiszo.net: teljes cikk > teljes cikk 

2 > 

Videó: Harmincéves a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum 

A Beregszászi Magyar Gimnázium 30 évvel ezelőtt, 1991. szeptember 1-jén nyitotta meg újra kapuit a tudásra vágyó tehetséges 

gyerekek előtt az egykori nagy múltú Beregszászi Magyar Királyi Állami Főgimnázium jogutódjaként, amely azután felvette 

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem nevét. Az elsősök – idén harmincketten vannak – immáron hagyományosan a székelykapu alatt 

vonultak át… […] Szabó Árpád megnyitó köszöntőjében […] szomorúan konstatálta, hogy el kellett elbúcsúzni szívükhöz oly közel 

álló és kedves Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium megnevezéstől, az líceumként szerepel a jövőben. Az új oktatási 

törvény alapján végre kellett és még végre kell hajtani néhány nem tetsző változtatást a városi oktatási és művelődési főosztállyal 

karöltve…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

55 új diákkal kezdődött meg a tanév a Sztojka-líceumban 

A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumban a tanév hivatalosan már augusztus 31-én elkezdődött. A szentliturgiával 

egybekötött ünnepségre a helyi görögkatolikus templomban került sor. A hagyományokhoz híven a líceum tanárai, diákjai és a 

szülők együtt vonultak át a líceumból a görögkatolikus templomba, ahol Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 

Beregszászi Magyar Esperesi Kerületének püspöki helynöke szólt az egybegyűltekhez…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Vélemény: Elvész a tudomány? 

Ha még nem is a huszonnegyedik, de már az utolsó órákban vagyunk. Már ami az otthoni, családi célra szánt gazdálkodást illeti. 

Itthon viszont elég volt egy negyedszázad, s az oly sikeres és híres háztájizásnak nyoma sem maradt. A baj az, hogy az ehhez 

szükséges tudás nagy része is kezd veszendőbe menni: az idősek és a középkorúak birtokolják még, de a városokban vagy – rosszabb 

esetben – külföldre költöző fiatalságnak nem is nagyon volt módja eltanulni ezt a tudományt. A nagymamák még tudják, de 

felvértezik-e vele az unokáikat? Tudják-e, hogy ha valaki paprikát, sóskát, uborkát, netán káposztát akar otthon termeszteni, akkor 

mit is kell e magvakkal, palántákkal csinálni? És mit kell tenni a gyümölcsöket, szőlőt támadó gombákkal, milyen tünetei 

vannak?…” Forrás: Karpatinfo.net: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     
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