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A magyarságukat második nemzetiségként vállalókat is hozzászámolják az összmagyarsághoz  

A TASR beszámolója szerint a szlovák kormány szerdán megszavazta, hogy a 2021-es népszámláláson nemzetiségüket második 

helyen vállalókat hozzászámolják azokhoz, akik első helyen vallották magukat valamely nemzeti kisebbség tagjának. Ez a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy a kisebbségi törvények a magukat első, illetve második helyen magyarnak vallók számát egyben fogja 

kezelni.  Így hivatalosan 456 148 magyar él a Felvidéken. A kormányhivatal tájékoztatása szerint ezzel az összlakosság 8,4%-át 

teszi ki a magyar közösség aránya. A második legnagyobb nemzeti közösség a romáké (156 164 - 2,9%), a harmadik pedig a 

ruszinoké (63 562 - 1,2%)…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

A Beneš-dekrétumok alapján történt vagyonelkobzások kifogásolásáról is szól az EU kisebbségvédelmi jelentése  

Nagyjából ötévente a tagállamok aktuális kisebbségvédelmi jelentéseket adnak le, amelyeket az Európa Tanács Kisebbségi 

Keretegyezményének Tanácsadó Bizottsága ellenőriz. Ennek érdekében a 18 független szakértőből álló bizottság a tagjai a jelentés 

leadása után ellátogatnak az egyes tagállamokba. 2021. szeptember 6-10-e közt jártak Szlovákiában.... [...] A jelentésük mindezek 

alapján 2022 februárjában készült el, amit 2022. június 15-én hoztak nyilvánosságra. [...]  A 119. pontban a bizottság leírja, hogy 

„a magyar kisebbség képviselői továbbá kiemelték, hogy a szlovák hatóságok még mindig alkalmazhatják az 1945-ös, elsősorban a 

magyar és német kisebbségeket célzó vagyonelkobzási rendeletet (az úgynevezett „Beneš-dekrétumokat”)”, amit diszkriminatívnak 

tartanak, és azt állítják, hogy jogbizonytalanságot teremt. [...] A szlovák hivatalos válasz erre az: A mai Szlovák Köztársaság 

területén élő lakosság tulajdonjogi kérdéseire vonatkozó, 1945-től hatályos, háború utáni jogszabályozás történelmileg 

meghatározott…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Konferencia a nemesradnóti egyházközség helyi értékeiről 

A Nemesradnóti Református Egyházközség a hitélet ápolása mellett fontos hangsúlyt helyez az értékek felkutatására és ápolására. 

Legutóbb szakmai konferencián hívták fel a figyelmet a dokumentálás fontosságára és az egyházközség birtokában lévő 

kézimunkák, terítők, abroszok értékére és szépségére. Pósa Dénes, a Nemesradnóti Református Egyházközség gondnoka kifejtette, 

az alkalomnak a következő címet adták: Konferencia a nemesradnóti egyházközség helyi értékeiről. [...] A rimaszombati Csillagház 

méltó helyszínt biztosított a konferenciának, hiszen Tömösközi Ferenc, az MTA köztestületének külső tagja és Rancsó Andrea 

online vettek részt a konferencián…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Interjú: Varga Emese, a Komáromi Jókai Színház művészeti vezetője 

Varga Emesével az 57. Jókai Napok amatőr színházi seregszemle utolsó napján beszélgettünk.  [...] A Komáromi Jókai Színház 

művészeti vezetője szerint a szlovákiai magyar színházak túlélése többé-kevésbé garantált, a szakmai fejlődés és építkezés 

lehetősége azonban egyre inkább beszűkül. Pedig a társulatban látja a potenciált meg a lelkesedést, és nagyon szeretne bízni abban, 

hogy a lendületük kitart a súlyosbodó gazdasági válság ellenére is.  [...] Idén az érdeklődés is megcsappant a korábbi évekhez képest. 

Persze az is csoda, hogy egyáltalán sikerült összehozni ezt a fesztivált, a szervezőknek és a csoportoknak is nagyon nehéz dolguk 

volt…” Forrás: Napunk.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Forráskötet: A kárpátaljai magyarok és németek internálása és deportálása 1944 és 1955 között 

A 822 oldalas dokumentumgyűjteményt Budapest Főváros Levéltára közösen jelentette meg az ungvári Kárpáti Kiadóval és a 

Nemzeti Emlékezet Bizottságával. A kötet alcíme: Levéltári iratok és dokumentumok. A Teve utcában tartott június 16-i 

tájékoztatón a kötet egyik magyarországi szerkesztője, Toma Katalin mutatta be a vendégeket, majd elsőként a kötethez előszót író 

Kenyeres István főigazgatót kérte a pódiumra. Kenyeres István elmondta, hogy sokoldalú összefogás és kiterjedt munka 

végeredménye a mű. A Kárpáti Kiadó és a Levéltár között a licencszerződést 2018-ban írták alá a kiadvány szerkesztőjének, Olekszij 

Korszunnak a hozzájárulásával. Az eredetileg ukránul és oroszul megjelenő forráskiadványt további 18-cal egészítették ki…” 

Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

A Határon Túli Magyarok Titkárságának sajtószemléje 
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https://ma7.sk/aktualis/dontott-a-kormany-a-magyarsagukat-masodik-nemzetisegkent-vallalokat-hozzaszamoljak-a
https://ma7.sk/aktualis/a-benes-dekretumok-alapjan-tortent-vagyonelkobzasok-kifogasolasarol-melyen-hallgatnak-a
https://felvidek.ma/2022/06/a-nemesradnoti-egyhazi-ertekek-gyujtese-es-rendszerezese/
https://napunk.dennikn.sk/hu/2903929/varga-emese-a-jokai-szinhazrol-az-arculatvaltas-elkezdodott-de-meg-nagyon-sok-a-tennivalo/
https://napunk.dennikn.sk/hu/2900066/egy-uj-remeny-feltamadhat-poraibol-a-szlovakiai-magyar-amator-szinjatszas/?ref=inc
https://felvidek.ma/2022/06/a-karpataljai-magyarok-es-nemetek-internalasa-es-deportalasa-1944-es-1955-kozott/
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A táncházmogalom témáját járta körbe a Kikötő - Polgári Szalon legfrissebb rendezvénye Révkomáromban 

A legelső magyarországi táncházat 1972 májusában tartották Budapesten, így napjainkban a táncház-mozgalom fél évszázados 

múltjára tekinthetünk vissza. Ezt a témát járta körbe a Kikötő – Polgári Szalon legfrissebb rendezvénye is, amely iránt óriási 

érdeklődés mutatkozott. Az est meghívott vendégei Novák Ferenc „Tata”, koreográfus, a táncház-mozgalom atyja, Kossuth-díjas 

rendező, Novák Péter színész, szövegíró, műsorvezető és Sidó Szilveszter, állatorvos, néptáncos, fafaragó, Erdély-utazó. [...] A 

beszélgetést most is, mint minden alkalommal az est házigazdája, Bödők Gergely történész vezette…” Forrás: Korkep.sk: teljes 

cikk > 

Videó: Hazahívták az egykori nádszegieket 

A kitelepítés 75. évfordulóján Hazahívó címmel háromnapos megemlékezést tartottak, amelyre meghívást kaptak a faluból elhurcolt 

helyiek és leszármazottaik. A hétvégén megnyílt kiállítás augusztus végéig marad a faluban. A 2017-ben állított emlékműre minden 

nádszegi kitelepített neve, fehérlapjának másolata felkerült…” Forrás: Ujszo.com: teljes cikk > 

Vélemény: A felvidéki magyar nép egy nagy része gyenge és passzív, ezért pusztuljon?! 

Ezt nem én mondom, hanem az a sok-sok kommentelő, akik az előző cikkem alatt fejlették ki sommás véleményüket, amelyben egy 

asszimilálódó fiktív egyén gondolatvilágát írtam le. [...] Még egyszer tehát: a többi 90% nem jön, nem megy sehova. Tévét néz, 

vagy kapál, vagy a kocsmában van. Persze attól még magyar, de tízévenként kiderül, hogy ebből a 90%-ból fogyunk el. A passzív 

magyarokból. [...] Tényleg nem érti senki a lényeget!? Tényleg nem érti a felvidéki magyar elit, hogy nem a nép a gyenge és a buta, 

hanem egyszerűen a nép ilyen. Minden falunkban, városunkban, minden járásunkban ilyen, ezekkel az arányokkal! [...] Utóirat: 

Wass Albert: a háromféle magyar [...] A harmadik csoport, a nagy csoport, amit úgyis nevezhetünk: a nép. Csak meghúzódik és vár. 

És mint a fű a rátaposó láb alatt, meghajlik, meggörbed, tűr, mindent eltűr, s amikor tovább lép a nagy láb, akkor lassan 

felegyenesedik megint. De sohasem egészen…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

320 éves a párkányi Szent Imre-templom 

A párkányi katolikus plébánia és a Pro Culture Parkan civil egyesület által 2021-re tervezett évfordulós megemlékezés az elmúlt 

két év korlátozásai miatt nem valósulhatott meg. Ezért ebben az évben kezdődtek meg az ünnepi megemlékezések, rendezvények. 

Gerstner Ákos, az egyesület elnöke jóvoltából egy szerény kiadvány is megjelent a templom történetéről. A Szent Imre-templom 

1701-2021 című kétnyelvű, 15 oldalas összefoglaló a templom történetét, papjait, rendezvényeit és Fóthy Zoltán esperesplébános 

gondolatait tartalmazza…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

  

A Nyitott Balkán országai közös alapelvekkel mennek a brüsszeli csúcstalálkozóra 

A csoportban történő, egységes állásfoglalást képviselő szereplés mellett döntött szerdai megbeszélésén Aleksandar Vučić szerb 

államfő, Edi Rama albán és Dimitar Kovacsevszki észak-macedóniai kormányfő, vagyis mindhárman abban állapodtak meg, hogy 

a csütörtöki brüsszeli uniós–nyugat-balkáni csúcson a Nyitott Balkán kezdeményezés országai egymás érdekeit is védve vesznek 

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

Az októberi szerbiai népszámlálásra mintegy 2500 kérdezőbiztos jelentkezését várják 

Mintegy 2500 kérdezőbiztosra lesz szükség az ősszel esedékes szerbiai népszámlálás lebonyolításához. A Köztársasági Statisztikai 

Intézet (RZS) június 24-e és július 3-a között várja a jelentkezéseket. A népszámlálás egész októberben tart majd…” Forrás: 

Vajma.info: teljes cikk > 

Videó: Várják a leendő egyetemisták jelentkezését az újvidéki a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken is 

Az újvidéki Magyar Tanszéken ősztől összesen 25 hallgató kezdheti meg tanulmányait. A következő iskolaévtől új programmal 

indul a kar. Egyrészt a kortárs irodalomra nagyobb hangsúlyt fektetnek, a legnagyobb újítás viszont, hogy az első szemesztertől 

kezdve lesz egy szakmai gyakorlat is. Így a tanszék nemcsak tanári szakképesítést nyújt, az itt végzett egyetemisták más 

munkakörben is elhelyezkedhetnek. […] Utasi Csilla a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék egyetemi tanára, az MTA 

köztestületének külső tagja: A kar felvételi rendszerében lehetőség van arra, hogy egy első szak mellett egy második vagy harmadik 

https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2022/06/22/a-fel-evszazados-tanchaz-mozgalom-adta-a-kikoto-polgari-szalon-juniusi-temajat/
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2022/06/22/a-fel-evszazados-tanchaz-mozgalom-adta-a-kikoto-polgari-szalon-juniusi-temajat/
https://ujszo.com/regio/hazahivtak-az-egykori-nadszegieket-video
https://felvidek.ma/2022/06/a-felvideki-magyar-nep-egy-nagy-resze-gyenge-es-hulye-ezert-pusztuljon/
https://felvidek.ma/2022/05/miert-nem-iratom-magyar-iskolaba-a-gyermekemet/
https://felvidek.ma/2022/06/320-eves-a-parkanyi-szent-imre-templom/
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/31544/Vucic-A-Nyitott-Balkan-harom-orszaga-reszt-vesz-a-brusszeli-csucson.html
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/31534/Az-oktoberi-szerbiai-nepszamlalasra-mintegy-2500-kerdezobiztos-jelentkezeset-varjak.html


AUSZTRIA 

 

szakot is megjelöljenek a jelentkezők. Ez pedig azt jelenti, hogyha nem sikerül a felvételi a kívánt szakra, akkor bárhova 

beiratkozhatnak a karon, ahol még van szabad önköltségi hely…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Szabadon szárnyaló vetélkedő Adán 

Az esemény Rekeczky Csaba fővédnöksége alatt zajlott. A professzor kapta a Gábor Dénes díjat. A díj mellé járó egymillió forintos 

pénzjutalomból kívánta támogatni az adai tehetségeket. […] Ünnepélyes keretek között hirdették ki az idén első alkalommal 

meghirdetett vetélkedő győzteseit. Irodalom, képzőművészet és fotó kategóriában jelentkezhettek a diákok…” Forrás: 

Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Videó: Zenés esttel zárult az évad a Szabadkai Népszínházban 

Zenés esttel zárult az évad a szabadkai Népszínházban. Az eseményen kihirdették a Pataki Gyűrű-díj jelöltjeinek névsorát. A 

legrangosabb vajdasági színészi elismerésre Balázs Áron színművész döntése értelmében Banka Lívia, Mészáros Árpád, Hajdú 

Tamás, Pámer Csilla, Szilágyi Áron, Fülöp Tímea és Német Attila esélyes. […] A pénzhiány megnehezíti a munkát, a tervezést, 

ugyanis az elmúlt években minden megdrágult, az előadásokra szánt keretösszeg azonban nem változott – mondja Körmöci 

Petronella társulatigazgató. Ennek ellenére a társulat tartani tudta a négy bemutatót…” Forrás: Rtv.rs: teljes cikk > 

Videó: Képzőművészeti kiállítás nyílt Zentán 

Különböző színes és látványos alkotásokkal telt meg a zentai Alkotóház, a VMMI oszlopcsarnoka, valamint a Bolyai 

Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium folyosója. Az iskolának idén ez már a harmadik képzőművészeti kiállítása, hiszen a 

gimnázium berkein belül oktató tanárok és a végzős diákok munkáját is rendszeresen bemutatják. Az iskola fiatalabb diákjainak 

kiállításával pedig lehetőséget szeretnének adni nekik arra, hogy belekóstolhassanak abba az érzésbe, hogy milyen a saját műveiket 

a nagyközönség elé tárni…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Díjátadó: A dr. Bodrogvári Ferenc-díj ösztönzően hat a díjazottakra 

Herczeg Zsolt rendező, a Pannon RTV munkatársa és Kucor Tamara művészettörténész, a Szabadkai Kortárs Galéria kurátora 

vehette át az idei dr. Bodrogvári Ferenc-díjat, a szabadkai Városháza dísztermében. […]  Herczeg Zsolt, rendező, Pannon RTV: 

„Egyfajta belém vetett bizalomként próbálom ezt felfogni, hogy a későbbiekben is minél jobban, minél nagyobb erőbedobással 

foglalkozzak a munkámmal, illetve magával a dokumentumfilmezéssel, mert ugye ez a célom, hogy dokumentumfilmessé váljak. 

Még úgy érzem, hogy nagyon az út kezdetén járok, de a hasonló díjak, mint a dr. Bodrogvári Ferenc-díj, az segít abban, hogy még 

nagyobb erőbedobással foglalkozzak a filmezéssel…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

 

Európai Bíróság: Jogellenes a gyermektámogatás indexálása 

Az Európai Bíróság (EB) döntése szerint Ausztriában jogellenes a családi támogatások indexálása. Az Ausztriában dolgozó, de a 

többi között a Magyarországon élő uniós polgárok gyermekei után járó családi pótlék, gyermekkedvezmény és egyéb családi 

adókedvezmények összegének kiigazítása sérti az uniós jogot – állapították meg a luxemburgi bírák csütörtökön közzétett 

ítéletükben…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Beszélgetés: Hans Peter Doskozil, Burgenland tartományfőnöke 

Burgenland 100 éves ünnepét elsősorban a „mi-gondolat” jellemezte. „100 évesek vagyunk” volt a mottó, és egyrészt a 

történelmünkre akart utalni, hiszen határ menti térségként először meg kellett találnunk az identitásunkat – és ezt tettük etnikai 

csoportjainkkal együtt. […] Mennyire fontos az ön számára a burgenlandi-pannóniai mentalitás? A burgenlandi-pannóniai 

mentalitás formál minket, tájunkat, konyhánkat. Erre is büszkék vagyunk, mert óriási mértékben hozzájárul identitásunkhoz. […] 

Az asszimiláció és az integráció között milyen jövőt adna az etnikai csoportoknak? Az integrációnak magától értetődőnek kell 

lennie. Megfelelő keretek között megadjuk a nemzetiségi csoportoknak azt a teret, amelyre szükségük van kulturális identitásuk 

megtartására − de ideális esetben, egy konkrét épületet is…” Forrás: Becsinaplo.eu: teljes cikk > 

 

 

https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/v%C3%A1rj%C3%A1k-a-leend%C5%91-egyetemist%C3%A1k-jelentkez%C3%A9s%C3%A9t_1351306.html
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/szabadon-szarnyalo-vetelkedo-adan
https://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/zen%C3%A9s-esttel-z%C3%A1rult-az-%C3%A9vad-a-szabadkai-n%C3%A9psz%C3%ADnh%C3%A1zban_1350928.html
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/kepzomuveszeti-kiallitas-nyilt-zentan
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/dr-bodrogvari-ferenc-dij-osztonzoen-hat-dijazottakra
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3160958/
https://www.becsinaplo.eu/szaz-ev-merlege
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Endrődi Gábor művészettörténész előadása 

A Bornemisza Péter Társaság és az Ausztriai Magyar Történeti Intézet által ebben a témakörben rendezett nagysikerű előadást 

Endrődi Gábor művészettörténész tartotta. Az előadás a Bécsi szobrászműhelyek és magyarországi megrendelők Hunyadi Mátyás 

korában címet viselte…” Forrás: Becsinaplo.eu: teljes cikk > 

Podcast: Nyugdíjba vonul Gerhard Baumgartner 

2014 óta látta el az Osztrák Ellenállás Dokumentációs Levéltárának tudományos igazgatói tisztjét Baumgartner Gerhard, 

burgenlandi magyar származású történész. Az év végével nyugdíjba vonul, azonban saját bevallása szerint valószínű, hogy még pár 

hónapig együtt dolgozik majd az intézettel, lévén jövőre ünnepelik a 60 éves fennállásukat. […] Három évvel ezelőtt, 2019. június 

27-én vehette át az Oktatási, Tudományos és Művészeti Minisztérium nagytermében a művészetek területén végzett kiemelkedő 

munkáért járó osztrák becsületkeresztet, amely pályafutásának addigi legmagasabb kitüntetését jelentette Baumgartner Gerhard 

történésznek. Fő kutatási területe a közép-európai kisebbségek, népcsoportok története. A kutató Bécsben, Grácban, Klagenfurtban, 

Kremsben, Budapesten és Tel Avivban is oktatott már egyetemeken…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Úrnapi körmenet Alsóőrött 

Június 16-a úrnapja azaz teljes nevén az Úr Szent Testének és Szent Vérének ünnepe. Magyar nyelvű, szabadtéri szentmisére és 

körmenetre várta csütörtökön ebből az alkalomból a hívőket az Alsóőri Katolikus Egyházközség. A szentmise kétnyelvű volt, de az 

énekek mind magyar nyelven csendültek fel. […] Az alsóőriek a Szent Katalin templom mellett négy oltárt is feldíszítettek az előző 

nap közösen elkészített virágfüzérekkel, csokrokkal…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Hubby díjat kapott Vibók Ildi 

A diák zsűri díjazottja lett az Év Ismeretterjesztő Könyve kategóriában Vibók Ildi: Szeretnék egy aranyhalat! című könyve. A 

burgenlandi író bevallása szerint ez különösen fontos számára, hogy ebben a kategóriában maguk a gyerekek választották a könyvét 

a legjobbnak. Idén is az Ünnepi könyvhéten adták át Magyarországon a HUBBY Év Gyerekkönyve Díjakat. […] Vibók Ildi 

biológus, és számtalan boldog állat boldog gazdája, a felelős állattartás híve. Ebben a könyvben elmesél mindent, amire a leendő 

gazdiknak szüksége lehet…” Forrás: Volksgruppen.at: teljes cikk > 

Meghívó: Könyvbemutató és pódiumbeszélgetés Kató Zoltánnal 

Gondolatfúgák c. könyvbemutatója és pódiumbeszélgetésre invitálják Önöket a szervezők 2022. június 29-én 19 órakor a Collegium 

Hungaricum Bécsi (Hollandstr. 4.) címére. Kató Zoltán íróval Deák Ernő, a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság 

tagja, és Martos Péter beszélget. […] A Gondolatfúgák többszólamú gondolatjáték egyazon témára: mi lesz velünk, emberekkel, a 

21. században? Másréti Kató Zoltán kötete tartalmazza az utóbbi évben a Brassói Lapokban megjelent tárcáit, illetve a Bécsi 

Naplóban az elmúlt két évben megjelent írásait…” Forrás: Becsinaplo.eu: teljes cikk > 

 

 „Együttélés” központ létesül Muraszombatban 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa hétfői ülésén értékelte az úgynevezett „ribnicai” 

alap 2022-es kiírásának pályázatait, második olvasatban elfogadta az önkormányzat költségvetését, illetve véleményezte a Minta 

Kft. program- és pénzügyi tervét.  […] A tanács elsőként a magyar nemzeti közösség gazdasági alapjának serkentési programja 

2021–2024 1. intézkedése keretében megjelent, a 2022-es évre szóló pályázati felhívásra beérkezett 17 darab pályázatot értékelte. 

[…] A következőkben a tanács jóváhagyta az MNTI 2022-es költségvetését, majd pozitívan véleményezte a Minta Kft. 2022-es 

program- és pénzügyi tervét. A társaságon keresztül valósul meg ebben az évben az „Együttélés”, vagyis a Zsidó–Magyar Polgári 

Központ létesítése Muraszombatban…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Podcast: Két kiadvány jelent meg a MMÖNK gondozásába 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet kiadásában, valamint a 

Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet együttműködésével két gyönyörű új kiadvány jelent meg, amelyeket ma délelőtt mutattak 

be Lendván a Bánffy Központban. Az Értéktárkönyv feladatgyűjtemény az általános iskola felső tagozatainak számára és a Kis 

értéktárkönyv című játékos füzet az alsó tagozatok részére a Hungarikum Bizottság és az Agrárminisztérium támogatásával jelent 

meg. […] Balasko Enikő, a MMÖNK szakmai munkatársa, a kiadványok szerkesztője beszélt a kiadványokról…” Forrás: Rtvslo.si: 

teljes cikk > 

 

https://www.becsinaplo.eu/dr-endrodi-gabor-muveszettortenesz-eloadasa
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3161660/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3160987/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3161335/
https://www.becsinaplo.eu/kato-zoltan-gondolatfugak
https://nepujsag.net/nemzetiseg/12525-%E2%80%9Eegy%C3%BCtt%C3%A9l%C3%A9s%E2%80%9D-k%C3%B6zpont-l%C3%A9tes%C3%BCl-muraszombatban.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/terepjaro/ertekeink-amire-bueszkek-lehetuenk/631840


HORVÁTORSZÁG 

Lendván és Tornisán a demenciáról tartottak előadást 

A Motivage szlovén–magyar együttműködési program keretében – melynek célja idősbarát régió kialakítása a határtérségben – 

hétfőn Lendván és Tornisán a demenciáról tartottak előadást, melyen Oravecz Róbert pszichiáter, pszichoterapeuta a betegségről, 

egyes tüneteiről, a demens betegek kezeléséről szólt, míg Kőrösi Krisztina mentálhigiénés szakember a Szentgotthárdon elindult 

Alzheimer Cafe tapasztalatait ismertette. Az előadások a Lendvai Idősek Otthona, illetve a Szentgotthárdi Rendelőintézet 

programelemeként valósultak meg…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Tárlatok: A kerámia hangja, néprajzi örökség 

Szlovéniában már huszadik éve június 18-án, a Múzeumok Nyári Éjszakáján a múzeumok és többnyire a galériák is éjfélig nyitva 

tartanak és az ingyenes belépés mellett különböző programokat kínálnak. Lendván két kiállítás megnyitóval és szabadtéri 

gitárkoncerttel készültek. […] A képzőművészet kedvelői egy performanszt is megélhettek, hiszen Kristina Rutar kerámiaművész 

a vár pincehelyiségében felállított Vanitas című tárlatát egy tizenöt perces zenés performansszal – a kerámia hangjával, az anyagok 

dörzsölésétől a széttöréséig – nyitotta meg. […] Kristina Rutar, a ljubljanai Képzőművészeti Akadémia kerámia irányzatának 

docense kiállított alkotásaiban a vanitas (latinul üresség, hiábavalóság) motívumvilágot fogalmazza meg saját megközelítésben. 

[…] Jövőre intézetünk is fennállásának 50. évfordulóját ünnepli majd, az új állandó tárlatok is ennek jegyében készülnek már – 

emelte ki a megnyitón Lendvai Kepe Zoltán, a Galéria-Múzeum néprajzkutatója, az MTA köztestületének külső tagja…” Forrás: 

Nepujsag.net: teljes cikk > 

Megemlékezés: Négy országból a Béke útján 

Június 4-én, a nemzeti összetartozás napján mintegy 40 fős csapat négy országból a Béke útját járta a ljubljanai József Attila Magyar 

Kultúregyesület (JAMKE) szervezésében. A Béke útján, az I. világháború Isonzó menti harcainak tanösvényén csak néhány állomást 

tudtunk útba ejteni a pünkösdi meghosszabbított hétvégén. A vipavai kaszárnyában meglátogattuk Močnik Mitja szlovén vezérkari 

szakaszvezető magánmúzeumát…” Forrás: Nepujsag.net: teljes cikk > 

Múltidéző podcast: Kakasdi Hajós Mihály 

A Muravidéki Magyar Rádió Alsólendvai tabló című műsorában Botka Ágnes szerkesztő Kakasdi Hajós Mihályról és családjáról 

beszélget Szűcs Deán helytörténésszel. […] Kakasdi H. M. a rendezett városi tanács, az önkéntes tűzoltó egylet, a vasúti 

összeköttetések szorgalmazója volt, Alsólendva polgárosodásának kiemelkedő alakja, aki ügyvédként érkezett a városba, és aki 

hamarosan az egyik legnépszerűbb tagjává vált a fejlődő közösségnek…” Forrás: Rtvslo.si: teljes cikk > 

  

Pető-módszer – fejlesztő program hamarosan Horvátországban is 

A budapesti székhelyű, nagy elismertségnek örvendő Pető Intézet, Magyarország kormánya, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkárságával és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével 2014-től szervezi a Kárpát-medencében a mozgássérült 

gyermekek és felnőttek konduktív fejlesztését, rehabilitációját. Idén Horvátországba is elhozzák a Pető-módszert – erről tartottak 

megbeszélést múlt héten a kopácsi ifjúsági központban és tangazdaságban a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF) 

szervezésében. Idén a Pető Intézet Horvátországban is elkezdi munkáját, közvetlen partnere a Horvátországi Magyar Pedagógusok 

Fóruma lesz…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

Szimpózium drávaszögi és szlavóniai egyesületeink vezetőinek részvételével 

A HMDK pélmonostori egyesülete szervezésében drávaszögi és szlavóniai magyar civil szervezetek találkozójára került sor múlt 

hét szerdán, melynek fő témája a rendezvényszervezés és az önkormányzatokkal való együttműködés volt. Ezzel a céllal rendezett 

immár harmadik éve szimpóziumot a HMDK pélmonostori alapszervezete. […] Számos egyesületünk van, főleg Szlavóniában, 

melyeknek a vezetői nincsenek benne a HMDK országos szervezetének elnökségében, így ezekhez az egyesületekhez nehezebben 

jutnak el az információk. Szimpóziumunkkal ezt a hiányosságot szeretnénk pótolni, a horvátországi magyarságot érintő, elsősorban 

politikai és gazdasági aktualitásokról a lehető legszélesebb körben szándékozunk beszámolni – nyilatkozta lapunknak Kovács 

Ferenc, a pélmonostori HMDK-alapszervezet elnöke, az összejövetel házigazdája…” Forrás: Kepesujsag.com: teljes cikk > 

A hősi halált halt haditengerészekre emlékeztek Pulában 

A hősi halált halt haditengerészek tiszteletére a pulai temetőben 2017-ben állított emléktáblánál alkalmi megemlékezésre került sor 

június 10-én, amelyen a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének országos elnöksége is részt vett…” Forrás: 

Kepesujsag.com: teljes cikk > 

https://nepujsag.net/horizont/12538-minden-ismeret-hasznos-a-demencia-kezel%C3%A9s%C3%A9ben.html
https://nepujsag.net/kultura/12532-a-ker%C3%A1mia-hangja,-n%C3%A9prajzi-%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9g.html
https://nepujsag.net/horizont/12533-n%C3%A9gy-orsz%C3%A1gb%C3%B3l-a-b%C3%A9ke-%C3%BAtj%C3%A1n.html
https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/alsolendvai-tablo/kakasdi-hajos-mihaly/628986
https://kepesujsag.com/peto-modszer-fejleszto-program-hamarosan-horvatorszagban-is/
https://kepesujsag.com/szimpozium-dravaszogi-es-szlavoniai-egyesuleteink-vezetoinek-reszvetelevel/
https://kepesujsag.com/a-hosi-halalt-halt-haditengereszekre-emlekeztek-pulaban/


ROMÁNIA/ERDÉLY  

A kamerák bevezetése óta soha nem voltak ilyen jók a képességvizsga eredményei 

Közzétette a tanügy minisztérium a nyolcadikos képességvizsga előzetes eredményeit. Az Edupedu oktatási szakportál számításai 

szerint a vizsgára jelentkező diákok 82,3 százaléka ért el 5-ös fölötti átlagot, ami a legmagasabb arány azóta, hogy 2012-ben 

bevezették a kamerás megfigyelő rendszereket a vizsgákon. 2012 óta még soha nem fordult elő 80 százalék feletti eredmény. […] 

Cîmpeanu emlékeztetett, hogy az idei képességfelmérő vizsgára 155.568 diák jelentkezett, többen, mint 2016-2019-ben, illetve 

2021-ben. Az Edupedu összefoglalója szerint összesen 221 diák ért el 10-es átlagot…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Csak szülői engedéllyel és csak nyolcadikban vehetnek részt a „szexuális nevelés” órákon a diákok 

Döntő házként fogadta el kedden a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely szerint nyolcadik osztálytól az iskolában 

egészségügyi nevelésről szóló órákat kell tartani, ennek keretében zajlana a szexuális felvilágosítás a nemi betegségek és a 

serdülőkori terhesség megelőzése érdekében. Az elfogadott jogszabály szerint a diákok kizárólag a szülők hozzájárulásával vehetnek 

részt ezeken a tanórákon – tájékoztat az Agerpres. […] Az RMDSZ frakcióból 15-en vettek részt a szavazáson, egy fő tartózkodott, 

14-en igennel szavaztak…” Forrás: Transtelex.ro: teljes cikk > 

Nemzetközi Idegenforgalmi és Vendéglátói Konferencia a PKE-n 

Elsősorban az idegenforgalmi és vendéglátói ágazatok kutatói, szakértői számára kíván együttgondolkodási lehetőséget biztosítani 

a 2022-es Nemzetközi Idegenforgalmi és Vendéglátói Konferencia, amelyet a Partiumi Keresztény Egyetemen nyitottak meg 

csütörtök délután a Szent László Napok keretében. „Örömmel tölt el, hogy a turizmus kérdése egyre inkább napirendre kerül, hiszen 

a Partium az a pufferzóna a Kárpát-medencében, amelyre sokkal jobban oda kellene figyelni, mint ahogyan az eddig jellemző volt.” 

– hangsúlyozta Pálfi József, a PKE rektora, az MTA köztestületének külső tagja köszöntőbeszédében…” Forrás: Erdon.ro: teljes 

cikk > 

Zuh Deodáth eszmetörténész a Modernista művészet kiállításról 

Nagyváradon 1920 és 1940 között a nemzetközi látásmód hódított, a legmodernebb nyugati stílusirányzatok találtak táptalajra – 

jelentette ki a Krónika megkeresésére Zuh Deodáth filozófia- és eszmetörténész A Szent László Napok keretében vasárnap nyílt, 

szeptember 30-ig látogatható, Modernista művészet Nagyváradon című tárlat egyik kurátoraként rámutatott, a kiállításra olyan 

alkotásokat válogattak ki, amelyek ritkán láthatók.  […] Ami a legfontosabb, hogy ezáltal olyan jelenségek kaptak teret ebben a 

sajátos művészeti közegben, amelyek a produktumokat nemzetközi értelemben is értelmezhetővé tették. Azok, akik Váradon éltek 

a két világháború között, olyan alkotásokat hoztak létre, amelyek a kortárs nyugat-európai művészeti mozgalmak fogalomrendszerén 

keresztül érhetőek. A váradi művészek között nemcsak modernek voltak, akik szakítani kívántak az akadémikus festészettel, hanem 

olyanok is, akik nyílt expresszív nyelvezettel igyekeztek a kor problémáira reflektálni…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

Interjú: László Zsuzsa, művésznő 

László Zsuzsa Sepsiszentgyörgyön született. Hálás mindazért, amit a szüleitől kapott, de a színes gyermekkoráért is, amely – mint 

mondta – szinte az első perctől a színházhoz is kötődik. Írhatjuk azt is, hogy tulajdonképpen rásodródott erre a pályára. Az Erdélyi 

arcokban a művésznő magáról, sorsáról és az életéről beszél.  […] Szerinted milyen a mai erdélyi színészsors? – Nem tudom, hogy 

a hazai színészsorsnak van-e igazából erdélyi specifikuma. Ugyanazon a színházi rendszeren belül mozgunk. Ugyanúgy, mint 

máshol, vidéki színészként kevesebb munkalehetőség adódik, behatároltabb a mozgási lehetőség…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes 

cikk > 

Magyar alkotás nyerte a TIFF helyi versenyén a zsűri különdíját 

Szucher Ágnes Szerelem a korona idején című animált dokumentumfilmje nyerte el tegnap este a zsűri különdíját a 21. Transilvania 

Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) helyi alkotóknak szóló versenyén. A 2021-es Filmtett Workshopon készült öt perces animációban 

öt fiatal interjúalany mesél arról, hogyan szenvedte meg párkapcsolata a hosszú ideig tartó karantén helyzetet, összezártságot…” 

Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Múltidéző: Egy eltűnt kastély nyomában 

Nagyteremit Theremy néven 1263-ban említik először a történelem lapjai. A többutcás falu a Nyárádba rohanó Verescserép és 

Vajdakuta egyesített pataka torkolatánál, az Erős- és a Kriptahegy által körbezárt völgyben terül el, ahol a 16. század végén Sükösd 

György két udvarházat is építtetett. A hagyomány szerint a Galambhegyen is vár állt, melyet Törökvárnak neveztek. A 19. század 

https://transtelex.ro/kozelet/2022/06/23/a-kamerak-bevezetese-ota-soha-nem-voltak-ilyen-jok-a-kepessegvizsga-eredmenyei
https://transtelex.ro/kozelet/2022/06/21/egeszsegugyi-neveles-szexualis-felvilagositas-szuloi-engedely
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/06/kezdetet-vette-a-2022-es-nemzetkozi-idegenforgalmi-es-vendeglatoi-konferencia-a-pke-n
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/06/kezdetet-vette-a-2022-es-nemzetkozi-idegenforgalmi-es-vendeglatoi-konferencia-a-pke-n
https://kronikaonline.ro/kultura/expressziv-nyelvezettel-valaszolni-a-kor-problemaira-zuh-deodath-eszmetortenesz-a-modernista-muveszet-kiallitasrol
https://www.e-nepujsag.ro/articles/erdelyi-arcok-1
https://www.e-nepujsag.ro/articles/erdelyi-arcok-1
http://szabadsag.ro/-/magyar-alkotas-nyerte-a-tiff-helyi-versenyen-a-zsuri-kulondijat


UKRAJNA/KÁRPÁTALJA 

végén gróf Bethlen Kamilló volt a lankás hegyoldalba épített kastély tulajdonosa, ami az első világháború után pusztult el. Romjai 

ma is láthatók…” Forrás: E-nepujsag.ro: teljes cikk > 

 

Ukrajna: Egyetlen lépésre az uniós tagjelöltségtől? 

Egy emberöltő telt el azóta, hogy először szóba került Ukrajna európai uniós tagsága, s most elérkezett a pillanat: az Európai 

Bizottság (EB) javasolta a tagjelölt státusz megadását Ukrajnának. A bejelentésre az előre meghirdetett menetrend szerint múlt 

pénteken került sor Brüsszelben. […] A bizottság sajtóközleménye szerint a testület úgy látja, Ukrajna összességében előrehaladást 

ért el a demokráciát, a jogállamiságot, az emberi jogokat, valamint a kisebbségek tiszteletben tartását és védelmét garantáló 

intézmények stabilitását illetően. […]Azonban van még mit tennie Kijevnek az Európai Unió felé vezető úton. „Természetesen 

tudjuk, hogy további munkára van szükség” – mondta von der Leyen…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Ismét a kárpátaljai magyarságról ír a New York Times 

Nem először közölt cikket a kárpátaljai magyarságról a New York Times, amely megkérdőjelezi Ukrajnához való lojalitásukat. 

Június elején járt Kárpátalján a New York Times stábja, amely beszámolóját a helyi magyarok trianoni megemlékezésével kezdi. 

Kiemelik: bár Ukrajnában járnak, az emlékmű nem az ukrán sárga-kék, hanem a magyar piros-fehér-zöld színű szalagokkal díszített 

– írja az index.hu. […] A New York Times beszámolója szerint már az oroszok elleni háború előtt is kellemes nosztalgiával 

gondoltak az ottani magyarok a Trianon előtti időkre. […] Egy helyi lelkész azt nyilatkozta az amerikai lapnak, hogy a helyzetük 

olyan, mint amikor a futballpályán két csapat között rekednek…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Kárpátalján eddig 7 000 diák jelezte továbbtanulási szándékát 

Kárpátalján már közel 380 középiskolában befejeződött a 2021–2022-es tanév, azonban 140 intézményben még június 27-ig tart az 

oktatás. A megyében összesen 20 oktatási intézményt választottak a „multiteszt” megírásának helyszínéül. […] Marjana 

Maruszinec, a Kárpátalja Megyei Katonai Közigazgatás Oktatási Osztályának vezetője ezzel kapcsolatban elmondta, hogy 

megyénkben közel 7 000 diák jelezte részvételi szándékát a „multiteszten” való részvételéről. „Ez az adat nem rossz, viszont 

lényegesen kevesebb jelentkező van idén 2021-hez képest, hiszen tavaly csaknem 12 000 tanuló jelezte, hogy szeretne részt venni 

a külső független értékelésen…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

Babják Zoltán beregszászi kistérségi polgármester helyzetjelentése 

Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere Facebook közösségi oldalán közzétett összefoglaló videóban tartott 

helyzetjelentést a Beregszászi kistérség társadalmi és gazdasági viszonyairól, működéséről, perspektíváiról, a menekülthelyzetről, 

illetve összegezte és értékelte az adminisztratív központban és elöljárói körzetekben megtartott fogadónapok eredményeit…” 

Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
            Összeállította: Bóna László  

https://www.e-nepujsag.ro/articles/egy-eltunt-kastely-nyomaban
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https://karpataljalap.net/2022/06/21/karpataljan-eddig-7-000-diak-jelezte-tovabbtanulasi-szandekat
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